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PARTE 3 

QQUUAANNDDOO  OO  PPRROOBBLLEEMMAA  EENNCCOONNTTRRAA  AA  SSOOLLUUÇÇÃÃOO  

 

 

 momento de darmos uma pausa em tanto sofrimento. Como vimos, apesar de 

termos empatia para com as necessidades de terceiros e familiares, estamos 

apenas lidando com sintomas. Ou seja, em última instância, não estamos 

fazendo nada a respeito de cuidar daqueles quem amamos. É um eterno remendo 

numa ferida que nunca se cura. Apesar de ser um esforço inquestionavelmente nobre, 

em uma perspectiva de longo prazo, possui efeito zero, infelizmente. Contudo, ou 

lidamos com a raiz do problema, ou esperamos a pior das consequências. Não preciso 

reforçar como um resultado negativo assim é indesejado, não? Além de ser contra 

nossa lista de interesses. 

Mas então, como podemos resolver nossos problemas? Já sabemos que a 

abundância, a eficiência e a sustentabilidade, juntas, são a resposta para o que 

precisamos. No entanto, apesar da tríplice fundamental nos apontar um objetivo, ela 

nada nos diz em como alcançá-lo, ou em como o torná-lo real. Felizmente, nós temos 

um método para tal. O que temos e sabemos que pode nos ajudar a lidar com a 

situação de nossa sociedade e transformá-la de uma barbárie para um crescimento 

civilizado? É isso o que vamos descobrir agora. 

Se o que vimos até o momento pode ter sido difícil de encarar, espero que toda 

esta parte três seja inversamente proporcional. Contudo, já aviso que em alguns 

momentos poderemos tocar em conceitos e valores que, para muitos, podem ser um 

tabu. No entanto, ou fazemos isso, ou mantemos todo o sofrimento de nosso corpo 

social ajustado pela comodidade. Afinal, fazer nada é o que já estamos fazendo. E 

claramente isto não está dando certo. Eu não quero mais isso. Realmente espero que 
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você também não. Sejamos maduros. Com 200 mil anos de idade, é mais do que hora 

de realmente assumirmos responsabilidade por nossos atos e fazermos alguma coisa 

por nós mesmos. 



 

 3 

CAPÍTULO 10 

OO  MMÉÉTTOODDOO  PPAARRAA  AA  SSOOLLUUÇÇÃÃOO  

 

 

hegou o momento do alívio. Agora iremos estudar aquilo que temos de mais 

importante para vivermos em sociedade, mas que foi consideravelmente 

negligenciado até então. Embora nossas vidas dependam quase que 

totalmente dele. “Juliano, do que você está falando?”, suponho que possa estar 

curioso. Porém, primeiro preciso que você responda algumas perguntas que tenho a 

fazer. 

 

sim    não 

(   )    (   ) Você alguma vez tomou remédio? 

 

(   )    (   ) Você costuma usar roupas? 

 

(   )    (   ) Você já usou um meio de transporte além das próprias pernas? 

 

(   )    (   ) Você usa telefone? 

 

(   )    (   ) Você já usou um termômetro? 

 

(   )    (   ) Você já posou para alguma foto? 

 

 Muito provavelmente sua resposta foi “sim” para todos. O que há em comum 

entre todos estes objetos relativamente aleatórios? Ora, todos são recursos, não são? 

C 
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Alguns diretos, outros indiretos, dependendo da satisfação que se procura encontrar. 

Mas repare que todos estes recursos possuem outra coisa em comum. Nenhum deles 

é encontrado na natureza da forma como se apresentam. Embora muitos remédios 

sejam basicamente plantas esmagadas e relativamente pouco processadas pelo o 

humano, mesmo assim, não são recursos por um estado natural. O que torna possível 

todos estes recursos manipulados pelo humano capazes de existir e, além do mais, 

passíveis de serem replicados? O que é aquilo que hoje torna possível, e até mesmo 

comum, automóveis, máquinas de lavar, remédios, cirurgias, prédios de cem andares, 

fones de ouvido e diversos outros recursos criados por nós? Ora, a ciência! 

 Mas, preciso fazer uma observação importante. Ciência em si, infelizmente, nos 

remete (ao menos eu tenho esta impressão) a algo pronto. Especialmente no que 

vemos em revistas populares de curiosidades e nas escolas, durante aulas de física e 

química, por exemplo. Sobre este aspecto estático e sem muito significado, iremos 

aprofundar ainda na próxima parte do livro. 

Outra impressão que também pode nos remeter é de que ciência se trata de 

um assunto para pessoas muito inteligentes, com doutorado em universidades de 

renome, nerds ou simplesmente malucas. Ou seja, algo inalcançável, ou até maçante, 

ou mesmo inútil.  

Também é comum uma outra impressão ao associarmos ciência com frieza e 

impessoalidade, com sujeitos calculistas e até mesmo dominados pela razão acima de 

tudo.  

Para estas últimas duas impressões gerais, iremos conferir ainda neste capítulo. 

Para agora, vamos começar desmistificando o que afinal é ciência. 

Como passo número um, gostaria que você considerasse somente aquilo que já 

possui como conhecimento acumulado até este preciso momento para responder a 

próxima pergunta. Ou seja, não faça pesquisas sobre o assunto. Gostaria que ficasse 

registrado a sua impressão com a mínima influência de minhas palavras ou de 

terceiros. Então, responda livremente: 
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Para você, o que é ciência? 

 

 

Agora vamos solicitar ajuda de terceiros. O dicionário define ciência como um 

“conjunto de conhecimentos fundados sobre princípios certos.” Infelizmente é vago a 

ponto de nada dizer. Mas vejamos o que Michael Shermer, historiador, psicólogo e 

escritor sobre ciência, tem a dizer sobre o assunto. Michael diz que ciência é... 

 

“Um conjunto de métodos destinados a descrever e interpretar fenômenos 

observados ou inferidos, no passado ou presente, que visa a construção de um corpo de 

conhecimentos testáveis aberto à rejeição ou confirmação. Em outras palavras, a 

ciência é um modo específico de analisar informações com o objetivo de testar 

afirmações.” *1, tradução nossa+ 

 

Se você acha que ainda não está claro o suficiente tenho de concordar com 

você. Mas estamos apenas começando nosso estudo sobre ciência. 

 

I. O MÉTODO CIENTÍFICO 

Não podemos entender ciência sem considerar sua operação, que é o método 

científico. Mas vejamos isso numa perspectiva prática, depois daremos significados. 

Considere uma situação hipotética bem simples, mas ilustrativa. Digamos que estamos 

conversando sobre água, você e eu. Em algum momento da conversa, você comenta 

sobre água quente. Por curiosidade, eu acabo fazendo a pergunta “em qual 

temperatura será que a água começa a ferver?”. Ocasionalmente, você não sabe 

responder, pois não possui este conhecimento. E o que fazemos para descobrir? Como 

estamos em minha casa, pegamos uma chaleira e um termômetro. Enchemos o 
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recipiente de água da torneira e o colocamos sobre o fogão. Depositamos o 

termômetro repousado sobre a água e acendemos o fogo. 

Observamos a água lentamente subir de temperatura, pelo termômetro, 

enquanto seu comportamento altera-se. Em certo momento a água finalmente 

começa a evaporar. A temperatura, nesta ocasião, atingiu 100 °C. A que isso nos leva? 

Ora, tínhamos uma curiosidade e fizemos um experimento com as ferramentas 

adequadas. Encontramos um fato, a água realmente ferve, e isto acontece aos 100 ºC. 

Qual a evidência disso? O registro do termômetro na marca 100 exatamente no 

momento em que a água entra no estado de ebulição. 

Supomos que um amigo nosso apareça exatamente neste momento. Ele 

pergunta o que estamos fazendo na cozinha. Explicamos para ele que tínhamos uma 

dúvida e estávamos procurando pela resposta. Ele acha engraçado o que acabamos de 

fazer e diz que perdemos tempo com tal bobagem, pois, como diz: “a água não ferve a 

100 ºC, ela ferve aos 95 ºC!”. Nós achamos estranha a observação dele. Então, 

pedimos que nosso amigo nos acompanhe por todo o processo novamente, pois 

queremos provar o fato que acabamos de descobrir. 

Repetimos todo o experimento e encontramos o mesmo fato, ebulição aos 

100º C. Confuso, nosso amigo pesquisa sobre o assunto e descobre que outros já o 

fizeram. Na verdade, há uma teoria consideravelmente completa sobre ebulição da 

água. E sabe o que ele acabou aprendendo com ela? 100º C é o ponto de ebulição 

quando a água está ao nível do mar. Como fizemos o experimento em Porto Alegre, o 

número foi 100. Mas nosso amigo morou até a adolescência em Denver, nos EUA. Lá, 

ele descobriu que a água ferve aos 95º C. “Ué, mas por quê?”, nós perguntamos. Ele 

diz que a teoria explica que quanto mais alta a cidade se encontra, menor é a pressão 

atmosférica. Isso influi na ebulição, diminuindo o calor necessário para mudar o estado 

da água. 

Bom, agora somos você e eu que duvida do que é dito. O que fazemos? 

Pegamos nossos materiais e vamos até Denver para conferir isso. Chegando lá, 

preparamos tudo, realizamos o mesmo caminho, com as mesmas ferramentas e 
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encontramos o fato que a teoria antecipara. Qual a evidência? O termômetro 

apontava 95 ºC no momento de ebulição. 

Positivamente surpresos, nós três então questionamos qual seria a 

temperatura para ebulição em Potosí, na Bolívia. Como é uma das cidades mais altas 

do mundo, sua pressão deve alterar bastante a temperatura necessária. Como a teoria 

não nos informa (neste nosso caso ilustrativo) um modo da calcular antecipadamente, 

ou seja, ela não está organizada o suficiente para criar previsões matemáticas 

consideravelmente precisas, nos dirigimos até lá. Enquanto fazemos a viagem de 

Denver a Potosí, cada um de nós cria sua própria hipótese. Você acredita que ocorrerá 

no marco 76 e nosso amigo, no 74 e eu, no 71. Todas nossas hipóteses são baseadas 

na teoria e prática dos experimentos que realizamos. Qual de nós acertará? Ou 

estaremos todos equivocados? Só há um modo apenas de saber isso. Em breve 

faremos a experiência e o fato falará por si. 

O que podemos analisar nesta história? Há diversos pontos-chave nela. Temos 

a curiosidade, que cumpre o papel motor em querer conhecer mais. Houve a 

experiência, que é o ato de satisfazer a curiosidade através da prática. Isso leva ao 

fato, que é um acontecimento sustentado pela ação e leis da natureza. Já as 

evidências são manifestações que tornam o fato suportável para verificação objetiva, 

pois ocorrem diretamente pela presença deste. Vimos também o ceticismo de nosso 

amigo hipotético, que é uma postura em busca por fatos e evidências, ignorando 

boatos e o senso comum. Para tal, se fez a realização da prova, que o dicionário diz “o 

que serve para estabelecer a verdade de um fato ou de asserção”. Também surgiu a 

teoria, um conjunto de fatos que se completam para explicar e, se possível, antever 

fenômenos da natureza. Não podemos deixar de lado a observação, que é a habilidade 

necessária para acompanhar o processo o mais acuradamente possível. O uso da 

lógica também esteve presente, pois ela permite deduções e atalhos baseados nos 

fatos, evidência e teorias. Já a hipótese é uma previsão, ainda sem provas, baseada 

naquilo que previamente está disponível. E, por último, as ferramentas, que permitem 

não só a transmissão de conhecimento, teorias, evidências e mensurações como 

também facilitam a realização de experimentos mais precisos. 



 

 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

8 

Tudo isto é parte fundamental do método científico, que é o ato de fazer 

ciência. Em outras palavras, ciência é um método para escutar, aprender e 

sistematizar os funcionamentos da natureza. Vamos, ao longo deste capítulo, ver com 

mais detalhes seu funcionamento e, principalmente, sua aplicabilidade. Agora é hora 

de esquematizarmos o que estudamos até aqui. Com um recurso visual, poderemos 

mais facilmente aprender. 

 

 

Figura 10A 

 

 O que podemos entender desta ilustração (fig. 10A)? Bom, temos o método 

científico organizado de forma um pouco mais completa. Vamos começar entendendo 

a curiosidade. 
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II. CURIOSIDADE 

Humanos são curiosos, talvez umas das maiores virtudes que possuímos. Sem 

dúvida, a curiosidade é o combustível que alimenta a ciência. A curiosidade está 

presente desde a infância da sociedade, há centenas de milhares de anos, da mesma 

forma que acompanha indivíduos desde suas infâncias. A curiosidade leva ao 

aprendizado. Além de ser um prazer, é uma necessidade e fonte da melhoria de 

condições de nossa sobrevivência, pois da curiosidade fizemos tudo o que 

conhecemos. 

Por que os objetos caem em direção ao chão? Como podemos fazer mais 

comida? E se construíssemos casas, em vez de morar em cavernas? Como podemos 

evitar a morte por infecção? Por que a grama é verde? Existe alguma maneira de 

propagarmos nossa voz para além do alcance natural? Podemos dar a volta ao mundo? 

E se usarmos a pressão do vapor pra criar energia? Como as montanhas se formaram? 

Por que chove? Do que é feito o sol? Para que serve o pelo de nossos corpos? E se 

usarmos a matemática com sistemas mecânicos? Quais são os alimentos mais 

nutritivos? E se criarmos uma rede mundial de computadores? Que tamanho tem o 

espaço? Por que sentimos sono quando comemos muito? Por que o sangue é 

vermelho, mas as veias azuis? Como surgiu a vida? Do que é feito as estrelas? Qual o 

tamanho da Terra? Como podemos viver por mais tempo e melhor? 

 

III. HIPÓTESE 

 Contudo, apenas a curiosidade sozinha temos nada se não uma grande perda 

de tempo. O puro questionamento é um passo inicial, mas uma jornada só é completa 

se alcançar seu destino. Para tal, o passo seguinte deve acontecer. A hipótese é uma 

previsão de algum acontecimento baseada em conhecimento prévio, seja 

formalizado ou não. Ou seja, temos uma pergunta vindo da curiosidade. A hipótese é 

uma suposição temporária que, no processo da metodologia científica, será afirmada 

ou refutada. 
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Contudo, vale uma ressalva: não devemos confundir hipótese como uma 

resposta inibidora. Por exemplo, temos a pergunta “por que a grama é verde?”. Uma 

hipótese não seria algo como “porque ela não é azul”, ou um “ela é assim porque 

desse jeito ela foi feita”. Isto não é uma hipótese, é um assassinato pré-maturo da 

busca pelo conhecimento. É uma veneração a desumanização e à ignorância, pois é 

natural querermos saber e entender o mundo que nos cerca, que nos abriga e do qual 

interdependemos. É muito triste este tipo de atitude e, como veremos ao longo do 

livro, ela é consideravelmente frequente. 

 

IV. LÓGICA 

 “E o que seria uma hipótese válida, Juliano?”. Pois bem, para a pergunta sobre 

a cor da grama, poderíamos ter uma hipótese que diria “a grama pode ser verde 

porque suas células devem ser desta cor”. Embora seja uma boa hipótese, quando 

usamos a lógica, percebemos que ela poderia ser melhor. Note que esta hipótese não 

vai longe o suficiente, pois se as células forem verdes, o que daria a cor para a planta, 

não responderia realmente a pergunta. Pois ainda ficaria a dúvida do porquê das 

células terem esta cor. Este é o trabalho da lógica dentro da ciência. Sua 

responsabilidade é tornar o processo o mais eficiente possível. Então a hipótese 

poderia ser “talvez a cor verde seja uma reação da luz solar com as substâncias que 

compõe a grama”. Com ela formulada, podemos seguir em frente na esquematização 

do método científico. 

 

V. EXPERIÊNCIA 

 O próximo passo é a experimentação. É no momento de realizar a experiência 

que a ciência assume sua postura de humildade perante a natureza. Como vimos, a 

ciência estuda os fenômenos naturais. Então seu objeto de estudo é o que o universo 

(como sinônimo para natureza) tem a nos informar acerca de seu próprio 
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funcionamento. Como se dá isso? Simplesmente colocando na prática aquilo que está 

se estudando. 

Por exemplo, nossa pesquisa pode se dar em torno do relacionamento entre 

água e fogo. Nossa curiosidade nos levou a questionar se a água sempre apagaria 

incêndios. Nossa hipótese foi “sim, possivelmente sempre funcionará”. Então 

experimentamos atirando água em fogo nas mais diversas configurações. Botamos 

fogo em um quilo de papel e depois atiramos dez mililitros de água e vemos o que 

acontece. Documentamos todos os acontecimentos relevantes de maneira mais 

imparcial possível. Ou seja, registramos a quantidade de vezes que repetimos, os 

materiais usados, a condição da sala, quantidade de água, se era pura ou não, etc. 

Continuamos a apagar o fogo com o dobro de água. E seguimos sistematicamente. 

Depois mudamos para outro tipo de combustível para o fogo. Trocamos madeira para 

isopor e repetimos os jorros de água. Depois mudamos para petróleo e assim por 

diante. 

 É importante esclarecer que na fase de experiência estamos questionando 

diretamente o universo, praticamente como se fosse uma entrevista. O repórter coleta 

dados ao máximo de seu entrevistado. Se um litro de água apaga um fogo alimentado 

por madeira, por exemplo, não é você, nem eu quem diz isso, mas o universo, as coisas 

como são. Não se trata do que alguém acredita. Fazemos experiências para, na 

prática, descobrir o que a natureza tem a nos dizer acerca de seu próprio 

funcionamento. É como Michael Shermer disse: 

 

“Uma conclusão científica não pode ser baseada no que deveria ser, não 

importa quão lógico que possa parecer, ou quem endossa isso. Enquanto não tivermos 

provas, nosso julgamento deve permanecer, suficientemente apropriado, suspenso.” 

[2, tradução nossa] 
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VI. FATOS E EVIDÊNCIAS 

Vejamos isso melhor esta última afirmação. Agora que concluímos a fase da 

experiência, temos em mãos uma grande amostra de dados. Neste momento, iremos 

analisar o que o universo nos disse durante a entrevista. Temos documentado de que 

água quase sempre apaga o fogo. “Quase sempre, Juliano?”. Pois é, quando o fogo se 

alimentava de petróleo, por mais água que jogássemos, ele simplesmente não se 

apagava. É isto o que os fatos nos mostraram. Afinal, fatos são manifestações da 

natureza. Perceba as palavras de Shermer, não importa o quão lógico possa parecer 

que água sempre vencerá o fogo, se não tivermos provas disso, não podemos assumir 

nada com algum grau de segurança. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o fogo 

é alimentado por petróleo, a água não o apaga. 

Você, sendo prudente, duvida deste fato. Sem problema algum, a equipe que 

realizou a experiência mostra as evidências que coletaram. No caso, são vídeos da 

prática realizada. Evidências são rastros deixados pelos fatos que facilitam a 

comprovação objetiva de suas existências. Esta prudência que você toma, é o que 

chamamos de ceticismo. Com esta postura, mesmo em frente a evidências que 

provem a incapacidade da água contra o fogo à base de petróleo, você proclama por 

uma investigação mais apurada. 

 E o que podemos fazer a respeito? Ora, é muito justo seu ceticismo. Você tem a 

hipótese de que alguém de nossa equipe possa ter documentado equivocadamente a 

experiência exatamente no momento do uso do petróleo. Então você se propõe em 

repetir o experimento. Seu ceticismo gerou uma hipótese e agora você irá entrevistar 

mais uma vez a natureza. Enquanto você documenta a experiência, acaba encontrando 

o mesmo fato: as evidências estavam corretas desde o princípio. Graças ao seu 

ceticismo, nosso conhecimento científico ficou um pouco mais apurado, um pouco 

mais seguro. E quanto mais vezes a mesma experiência ocorrer, maior o grau de 

segurança teremos sobre os fenômenos da natureza. 

 Mas por que a água não apaga o fogo neste caso? Nós continuamos a aplicar o 

método científico até encontrarmos fatos e evidências o suficiente para encontrar a 

resposta a esta pergunta. Com mais fatos e evidências, usamos a lógica com a 
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prudência do ceticismo e o cuidado da observação para então criarmos uma teoria. A 

teoria trata-se de uma explicação do comportamento da água na tentativa de apagar 

incêndios. Com isto, graças à ciência, nossa humanidade deu mais um pequeno passo 

rumo a uma vida melhor. Agora podemos ter um pouco mais de tranquilidade em 

situações de emergência, por exemplo, pois sabemos que seria imprudente usar água 

em certos casos. Bom, mas se água não funciona, o que poderia substituí-la? Ora, só 

há um modo de saber! 

 

VII. CETICISMO 

E então ciência é isso tudo junto. Mas deixe-me falar sobre alguns atributos 

específicos. Como vimos, a curiosidade é o passo inicial, uma condição natural em 

buscar o conhecimento. Se humanos têm a capacidade inata de questionar, nada 

mais lógico ter também a capacidade de encontrar respostas. 

É preciso fazer uma observação sobre o ceticismo. É importante esclarecer 

sobre esta postura, pois esta palavra, infelizmente, é muito associada a um significado 

deturpado. Como Shermer diz: “cético é aquele que questiona a validade de uma 

afirmação em particular pedindo por evidências que a prove ou reprove”. *3, tradução 

nossa] 

É como no caso do exemplo. O ceticismo é uma postura de prudência que 

busca a segurança das evidências. Existe um filme que explora uma realidade em que 

há a absoluta ausência do ceticismo. O Primeiro Mentiroso (The Invention of Lying), de 

Ricky Gervais e Matthew Robinson, [4] se passa num mundo em que a mentira não 

existe. Como ninguém pode mentir, não há porque duvidar de nada. Então o que é 

dito simplesmente é aceito como verdade inquestionável. Esta consequência de 

ausência absoluta do ceticismo é a presença total da credulidade. 

“Então precisamos ser céticos por que as pessoas mentem, Juliano?”, talvez 

você poderia concluir. Não se trata de mentir. Seres humanos são animais, e como tal, 

são instáveis. Nós somos incapazes de manter absoluta atenção em uma só atividade 

por um longuíssimo período. Embora haja pessoas que desenvolvam tais habilidades, 
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ainda não há evidências de alguém que não esqueça temporariamente alguma 

informação comum como datas de aniversário, capitais de países, números de 

telefone, etc. Nossa memória não é confiável, pois, com o passar do tempo 

embaralhamos o passado concreto com fantasias. Aliás, somos incapazes de 

armazenar e acessar informações de longa data, especialmente as classificadas como 

banais. Quer um exemplo? 

 

Responda sem hesitar, instantaneamente, o que você almoçou ontem? 

 

Da mesma forma, responda: o que você almoçou há exatos dois anos, sete meses, 

duas semanas e três dias? Use somente sua memória, não vale nenhum outro 

recurso. 

 

 

Você pode até ter respondido, mesmo com alguma dificuldade, a primeira 

pergunta. Sinceramente, duvido que a segunda tenha conquistado êxito, estou certo? 

Bom, mas digamos que você responda a segunda mesmo assim. Como conheço seres 

humanos desde que nasci, por experiência, sei que nossa memória é incapaz de 

acessar tal informação, ao menos de forma comum. Logo, se você se diz capaz, usarei 

meu ceticismo e pedirei por evidências para você provar este fato. Não é que eu ache 

que você possa estar mentindo! Não se trata disso. O ceticismo é uma postura para 

verificar a validade das evidências. Digamos que, muito coincidentemente, há um 

registro em vídeo do restaurante em que você almoçou nesta data. Esta é uma 

evidência suficientemente segura do fato. Você disse que almoçou tal prato, mas a 

evidência aponta uma coisa bem diferente. 

Portanto, cético não é aquele quem duvida dos outros e das evidências por 

achar que o mundo é feito de mentirosos, trata-se de uma postura prudente que 

entende que humanos cometem equívocos e busca esclarecê-los. Considere este livro. 

Eu, Juliano Moreira, sou apenas um humano comum. Quase todas as frases que 

compõem este livro, são escritas, no mínimo, duas vezes. Pois sempre erro ou uma 
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digitação, ou a construção sintática. Eventualmente este livro poderá ter pequenos 

equívocos que poderiam distorcer o significado, ou o deixar ambíguo, mesmo após 

inúmeras revisões. Com o ceticismo, somos prudentes, pois sabemos desta limitação 

dos seres vivos. Logo, a ciência, para poder funcionar, precisa de ceticismo. Do 

contrário, ela não seria confiável. 

 

VIII. AUTOCORREÇÃO 

Mas ainda tem mais. Perceba lá no desenho sobre o método científico (fig. 10A) 

que há um seta para cima representando o mecanismo de autocorreção embutido da 

ciência. “O que seria isso, Juliano?”, você poderia estar curioso. Pois bem, mais uma 

vez, com a palavra, Shermer: “é importante reconhecer a falibilidade da ciência e do 

método científico. Mas dentro desta falibilidade reside sua maior força: a 

autocorreção.” *5, tradução nossa+ Deixe-me contar um segredo: ciência erra. E erra 

muito! Mas isso não é um problema. Muito pelo contrário, como veremos. 

Acho que está claro de como o ser humano não é estável, logo, sua percepção 

do mundo não é confiável, não é segura. E o mesmo vale para sua capacidade em 

reportar fatos e evidências. Por mais que anotemos tudo durante um experimento, por 

exemplo, em algum momento alguém poderá deixar de perceber e registrar algo 

importante. Não é intencional, é apenas nossa limitada condição humana. Ora, ciência 

é praticada por humanos, logo, ela terá esta mesma característica de falha interna. 

Porém, por ela seguir uma metodologia fundamentada em lógica, buscando 

por fatos fornecidos pela natureza, defendidos por evidências e com teorias objetivas, 

qualquer um pode reproduzir o caminho tomado para verificar suas descobertas. O 

que isso significa? “Eu duvido que a ciência tenha descoberto tal coisa!”, alguém pode 

proclamar. Ok, duvide! Mas apenas duvidar faz de você um chato. Seja produtivo à 

raça humana e procure evidências que fundamentem seu ceticismo. Nas palavras do 

astrônomo Carl Sagan: 
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“Uma das razões para seu sucesso é que a ciência tem embutida em seu 

coração um mecanismo de autocorreção. Alguns podem considerar isso uma 

caracterização excessivamente ampla, mas para mim, cada vez que exercitamos a 

autocrítica, cada vez que testamos nossas ideias contra o mundo exterior, estamos 

fazendo ciência. Quando nós somos autoindulgentes e acríticos, quando confundimos 

esperanças e fatos, nos deixamos cair em pseudociência e superstição.” *6, tradução 

nossa] 

 

Perceba que esta autocorreção torna a ciência dinâmica. Não há nada na 

natureza que seja estático. Como já vimos, você é um ser de constante morte e 

nascimento de células, as quatro estações representam uma cíclica alteração da fauna 

e flora, todos os planetas de nosso sistema giram sem parar em torno do sol, cada 

astro gira em seu eixo, o sistema todo se locomove no espaço, o tempo não para, o 

fluxo de energia é incessante, a matéria está em constante transformação. A novidade 

é sempre presente. Obviamente, e como também já vimos, o equilíbrio disso tudo não 

poderia ser outro se não igualmente dinâmico. Como a ciência é uma leitura do 

universo, ela não poderia ser outra coisa se não tão dinâmica quanto todo o resto. 

Por isso ela não se atrela a ideias de uma dada cultura, não depende da opinião de 

ricos, nem de pobres, não depende da opinião de pessoas. Opiniões são percepções 

subjetivas que possuem fundamento na perspectiva do indivíduo, em sua realidade 

interior, que é uma interpretação exclusiva da natureza, baseada nas limitações 

sensoriais exclusivas. De lado oposto, a ciência utiliza uma metodologia inclusiva, 

integradora. 

Deixe-me dar um exemplo sobre isso. Pegue um copo, encha-o com água e 

deixe repousado em seu quarto por duas horas. Pegue outro copo, encha-o com água 

e o coloque na geladeira em pleno funcionamento pelo mesmo tempo. Ao final deste 

período, pegue os dois, cada um em uma mão e responda: qual deles está mais frio? A 

probabilidade que você responda apontando aquele que estava na geladeira é 

enorme. Certo. Mas “frio” é uma sensação subjetiva que não serve para nada ao 
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fazermos ciência. Pois quanto frio está este copo em relação ao outro? “Não muito 

frio”, você poderia dizer. 

Aquele nosso amigo hipotético aparece neste momento. Peço para ele segurar 

os dois copos, como você fez, e faço a mesma pergunta. Sua resposta é “um tá muito 

frio, o outro tá normal”. Perceba que opiniões, como são subjetivas, refletem apenas a 

percepção individual de cada ser, pois são exclusivas. Isto não serve para a ciência, pois 

não é objetivo nem inclusivo. 

 

IX. OBJETIVIDADE E SUBJETIVIDADE 

A objetividade, no dicionário, tem um significado associado àquilo que é 

relativo a objetos externos a nós. Ou seja, significa uma percepção que é comum entre 

nós e não particular do indivíduo. Por exemplo, no caso das águas, cada pessoa tem 

uma percepção particular sobre a sensação da temperatura de cada copo. O que 

podemos fazer para tornar estas percepções objetivas, comum a todos? Criamos e 

compartilhamos um sistema de medidas único para toda a humanidade. Neste caso, 

temos o termômetro. Para você o copo está um pouco frio, para nosso amigo: mais 

frio do que o outro, para a ciência: 18 ºC o copo que estava na geladeira e 25 ºC o que 

estava em repouso no quarto. Para a ciência não há “frio”, há um dado que todos 

possam entender. Para a ciência, não há opiniões, há fatos sustentados por evidências. 

Se ciência não fosse objetiva desta forma, não poderíamos construir casas, 

carros, chaves, portas, remédios, ferramentas cirúrgicas, televisões, máquinas de 

produção de livros, celulares, satélites, máquinas fotográficas, entre uma infinidade. 

Pois, se uma planta para uma casa, feita por um arquiteto, informasse que as colunas 

que sustentarão o teto deverão ser “altas” apenas, isso nada diz para quem irá 

construí-las. O que é alto? Digamos que cada coluna seja feita por uma pessoa 

diferente. Cada uma recebe a informação de produzir uma coluna alta. Para um 

sujeito, alto é alguém maior que ele. Para outro, alto é algo tão grande quanto a 

árvore que está no pátio de sua casa. Qual o resultado? O teto não terá um apoio 

adequado, pois cada coluna terá uma altura diferente. A casa não poderá ser 
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construída. Agora, se a planta informa que cada coluna deve ter dois metros e cinco 

centímetros, temos uma medida objetiva. Cada um dos produtores usa o mesmo 

sistema de medida e cria uma coluna de acordo. Todas juntas funcionam em harmonia 

para sustentar o teto. 

O mesmo vale para a reprodução. Por exemplo, o médico Alexander Fleming 

descobriu a penicilina. Para sua descoberta ser útil a todos os demais, ele precisou 

reportar todo o caminho que fez para encontrar esta substância que a natureza 

oferece através dos fungos. Se, ao invés de descrever um caminho objetivo, ele tivesse 

informado um modo subjetivo, não seria possível outros encontrarem a mesma 

substância. 

Pense em você dirigindo um carro em uma grande cidade. É sua primeira visita 

ao local. Digamos que você está na fronteira da cidade e gostaria de visitar um ponto 

turístico em especial. Qual o caminho a seguir? Você pode perguntar para algum 

morador as indicações. Digamos que a pessoa informe você de maneira totalmente 

subjetiva. Este cidadão pode falar coisas como: “siga em frente nessa rua até não 

aguentar mais, depois vire em direção oposta ao braço que eu não uso pra escrever, 

quando você ver a casa da minha tia, siga na rua que tem aquelas plantas que gosto 

muito, aguente mais um tempo de viagem e você chegará lá”. Todas as referências são 

fundamentadas na percepção individual deste indivíduo. Perceba que todas as 

evidências são, para o próprio sujeito, o suficiente para levá-lo até o ponto turístico. 

Mas de nada servem para lidar com terceiros, informar os outros, comum a qualquer 

um. 

O que seria mais eficiente? O que seria objetivo? O que seria inclusivo? Ele 

pode indicar coisas como “siga em frente. Depois de duas quadras, vire à esquerda, 

percorra três quilômetros...”. Mas, como este sujeito é um ser humano, ele pode estar 

equivocado. Ao invés de virar à esquerda depois de duas quadras, o correto é após 

três. Ele não foi mal intencionado, apenas cometeu um equívoco natural. Ou você 

nunca na vida esqueceu algo? 

E o que poderia ser ainda mais eficiente? Um mapa! O mapa possui indicações 

objetivas. Como ele é independente de um interlocutor animal, suas indicações serão 
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sempre precisas, pois o papel não é uma pessoa, ele não esquece. A informação do 

caminho adequado estará sempre lá. 

Sem a linguagem objetiva na ciência, não poderíamos sequer aprender nada! 

Ciência trata de tornar as ações da humanidade mais eficientes, pois ela é o estudo 

da natureza, que é eficiente por excelência. E seu aspecto integrador também é uma 

imitação da natureza, pois não há nada mais natural do que a convivência. E 

convivência exige cooperação, não competição. Exige agregação, não separação. 

A objetividade é o meio que permite sua autocorreção. Pois, digamos que você 

faz o trajeto indicado pelo mapa. Mas sua observação o leva a perceber que talvez um 

outro caminho pudesse ser mais rápido. Sua hipótese é de que se desviarmos o trajeto 

em três quadras, ele será mais curto, portanto tomará menos tempo e consumirá, 

entre outras coisas, menos combustível (recurso indireto). Lembre-se que eficiência 

tem a ver com o menor uso possível de recursos. E a autocrítica, o ceticismo, o precavê 

de fazer este novo trajeto com um cronômetro e um contador de combustível. Pois se 

o fato encontrado tornar a hipótese verdadeira, você poderá levar as evidências até o 

pessoal que criou o mapa. Desta forma todos saem ganhando. Pois a nova descoberta 

torna o caminho mais eficiente para os próximos. As pessoas irão economizar tempo e 

menos recursos indiretos deste planeta, o lugar comum a todos nós, serão consumidos 

desnecessariamente. Este é um exemplo do dinamismo da ciência. 

 

X. PRUDÊNCIA E INVESTIGAÇÃO 

Temos de fazer mais uma observação sobre a questão entre subjetividade e 

objetividade, opinião e fato. Como vimos até o momento, a ciência só pode funcionar 

se for fundamentada em fatos, que são manifestações da natureza. Se você está com 

uma dor insuportável na barriga, todas as pessoas poderão ter uma opinião a respeito 

do acontecimento. Por uma questão de probabilidade, para quanto mais pessoas você 

perguntar, maior a chance de alguém acertar o que realmente está acontecendo com 

você. Mas, para ao menos sabermos se alguém acertou, precisamos de uma 

contrapartida que legitime a resposta. No caso, precisamos saber o que é a causa 
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dessa dor. Ou seja, mesmo com uma vastidão de opiniões, elas para nada servem para 

responder adequadamente a origem do problema. Quem pode responder é a ciência. 

Você está com uma dor terrível. Se não conhecermos sua causa, não saberemos qual 

atitude adequada tomar. 

Como podemos ter o maior grau de certeza humanamente possível? Tente a 

ciência! Usamos o corpo de teorias da medicina que, através das evidências do caso, 

apontam para o fato que a natureza está manifestando. Desta forma, sabemos 

objetivamente que se trata apenas de gazes. Qual o método mais eficaz? Você pode 

tomar um remédio para agir neste problema. Como podemos saber que o remédio 

funcionará? A ciência descobriu que esta substância funciona 94% das vezes. Poderia 

ser melhor? Sim, poderia. Estamos procurando escutar o que o universo tem a 

oferecer que aumente o desempenho deste remédio para o mais próximo de 100% de 

efetividade. 

E se fosse diferente? Vou contar uma história que uma vez ouvi. Há algumas 

décadas, uma pequena família que morava no interior do estado do Rio Grande do Sul, 

estava jantando tranquilamente. Porém, em algum momento da janta, o filho do casal, 

de uns cinco anos de idade, começou a sentir uma forte dor na barriga. O pai, baseado 

no histórico do menino, achou que se tratava de “manha” para não comer. Esta era 

sua opinião. Como a manifestação de dor da criança não cerrava, mesmo sob ameaças 

de castigos severos, a credulidade do pai sobre sua opinião o manteve estático, 

mesmo perante o fato e suas evidências. 

Podemos definir isto também como uma postura preconceituosa, pois o sujeito 

defende uma perspectiva própria mesmo que não possua relação com o mundo 

exterior e suas evidências. Sua tomada de decisão foi mandar o filho para o quarto. 

Durante toda a noite, enquanto todos dormiam, a criança ainda gemia de dor. Tanto a 

mãe quanto o pai possuíam opiniões. A dela era de que ele deveria estar com gazes, 

por ter se alimentado com comidas inapropriadas durante aquela tarde. Ambos 

passaram a noite debatendo seus pontos de vista. A opinião do pai não mudava, a 

credulidade favorecia sua subjetividade enquanto seu ceticismo inadequado ignorava 
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as evidências do filho. Sem possuir nenhum poder de decisão, a criança enfrentou a 

noite neste estado. Na manhã seguinte, os pais encontram o filho morto. 

Como Michael Shermer disse, “todo pensamento crítico e científico é, de certa 

forma, um solucionador de problemas”. *7, tradução nossa+ Há um problema com a 

criança? Sim. Então usamos o método científico para averiguar se a natureza de seu 

corpo se manifesta através de fatos. Se as evidências apontarem o caminho 

condizente, a teoria poderá prever que se trata de uma inflamação no apêndice. Qual 

a atitude mais eficiente a ser tomada? Tente a ciência. 

O que isso nos ensina? Opiniões são percepções subjetivas. Conflitos de 

opiniões levam a debates. Debates são, no dicionário, “disputa, contenda”. São brigas 

verbais. Como opiniões não possuem fundamento em fatos, logo, não refletem 

necessariamente o funcionamento do universo, debates podem não ter fim. Muito 

menos um propósito relevantemente utilitário para solucionar problemas. “O azul é 

mais bonito que o verde!” “Mas o verde não combina com a moda da estação”. 

Quando usados no lugar do método científico, debates não resolvem problemas, 

apenas perpetuam a negligência da busca pela solução, pois não há a presença da 

objetividade, então as leis da natureza não são levadas em consideração. Quando fatos 

são confrontados, por outro lado, temos um diálogo acerca da natureza. Quais os fatos 

serão mais relevantes? Use o método científico e a natureza responderá sua dúvida. 

Pouco importa sua opinião pessoal. 

 

XI. SUBJETIVO SOU EU 

“Juliano, então a subjetividade e os debates são ruins?”. Não, não se trata 

disso, se esta é sua dúvida. A questão é que há espaço adequado para cada 

abordagem. Vejamos o que Michael escreveu em um trecho de seu livro chamado Why 

People Believe in Weird Things?: 
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“O filósofo Sidney Hook faz uma comparação interessante entre as artes e as 

ciências: ‘Madona Sistina de Rafael, sem o Rafael, as sonatas e sinfonias de Beethoven, 

sem Beethoven, são inconcebíveis. Na ciência, por outro lado, é bastante provável que 

a maior parte das realizações de qualquer cientista poderiam ter sido desenvolvidas 

por outras pessoas trabalhando na mesma área’. A razão para isto é que a ciência, com 

o progresso como uma de suas principais metas, busca o entendimento através de 

métodos objetivos (mesmo que raramente consiga). As artes procuram a provocação 

da emoção e reflexão através de meios subjetivos. Quanto mais subjetivo o empenho, 

mais individual torna-se e, portanto mais difícil, senão impossível, de alguém 

reproduzir. Quanto mais objetiva for a busca, mais provável torna-se que alguém 

consiga duplicar a realização. Ciência, na verdade, depende da duplicação para a 

verificação. A teoria da seleção natural de Darwin poderia ter ocorrido a outro cientista 

e, de fato, ocorreu a Alfred Russel Wallace simultaneamente, porque o processo 

científico é empiricamente verificável.” *8, tradução nossa] 

 

A subjetividade é a expressão da individualidade. Ela é de suma importância 

para definir quem sou eu, como indivíduo, minha identidade única que me torna 

alguém. Considere um artista, por exemplo, quanto mais exclusivo for seu trabalho, 

mais ilustre se torna. Pense em como é tosco quando uma banda recém-formada cria 

suas próprias músicas, mas estas são exatamente iguais ao que já existia. O prazer está 

em conhecer o que cada indivíduo tem a criar considerando sua percepção única 

acerca do mundo. É por isso que um filme original geralmente chama mais a atenção 

do público. É muito bom quando um diretor cria algo único e muito criativo. Por outro 

lado, se esta subjetividade for muito comum com todo o resto, sua atração tende a 

diminuir consideravelmente. “É mais um filme igual a todos os outros. Que chato! 

Onde está a originalidade e criatividade?” Quando um esportista possui um jeito único 

de jogar, ele recebe um destaque que desperta prazer na plateia, ao vê-lo praticando 

seus movimentos. 

A raridade e exclusividade é o principal motor da subjetividade. Sua aplicação 

pertence às artes, aos esportes, a identidade e valores dos indivíduos. Por isto, não há 
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“certo” nem “errado” na subjetividade. Há apenas o “ser como é”. Não existe 

personalidade certa, pois cada um é como é. Quanto mais exclusivo, mais o sujeito 

percebe seu valor individual. E isto pode alimentar sua autoconfiança, que é uma 

necessidade natural. 

 

XII. OBJETIVO SOMOS NÓS 

Por outro lado, a ciência precisa do oposto. Quanto mais objetiva, mais comum 

e reproduzível ela se torna. Como ela é um método para resolver problemas através da 

compreensão e imitação da natureza, ela precisa ser um terreno comum a todos. Pois 

é isso o que a natureza é, não há indivíduos no universo, apenas o todo. Ela é o elo que 

nos mantém unidos como um grande conjunto em harmonia, sem desperdícios nem 

acúmulos. Ciência é, igualmente à natureza, integradora, um meio comum. 

Entenderemos melhor esta relação entre individualidade e coletividade holística no 

próximo capítulo. 

Portanto, quando temos problemas para enfrentar, não debatemos opiniões, 

pois são percepções subjetivas que não possuem origem naquilo que causou a 

situação. Se enfrentamos um problema, buscamos uma solução viável. A natureza se 

manifesta pelos fatos. Se você descobriu um fato relevante para a solução, 

objetivamente ele será incorporado, caso funcione no conjunto.  

 

XIII. TENTATIVA E ERRO 

Agora vamos resgatar o assunto sobre os erros. Você se lembra que há pouco 

comentei que a ciência erra, e erra muito? Você conhece a história de Thomas Edison? 

Ele foi um dos mais ilustres inventores da história. Entre seus trabalhos, está a 

descoberta da lâmpada elétrica incandescente e o gramofone. Uma vez ele disse o 

seguinte: 

 



 

 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

24 

“Se eu encontrar 10 mil maneiras diferentes de fazer alguma coisa não 

funcionar, eu não falhei. Não fico desanimado, porque cada tentativa errada 

descartada é um outro passo à frente." [9, tradução nossa] 

 

Não se trata apenas de uma perspectiva otimista. Trata-se de fazer ciência. Se 

temos um problema, ou algo que queremos conhecer, melhorar ou substituir, 

precisamos perguntar para o universo o que ele faria em nosso lugar. Não poderia ser 

de uma maneira diferente. Existe alguma coisa que o cerque que já não estava aí antes 

de você nascer? Tudo é natureza, inclusive você. Se temos algo que queremos fazer, 

é sobre a natureza que estamos lidando. E a solução não poderia vir de outro lugar 

se não dela mesma. O método científico permite que sistematicamente façamos 

perguntas à natureza até encontrarmos a resposta adequada. Felizmente, ela é uma 

professora de paciência infinita. Portanto, toda vez que descobrimos que algo não 

funciona como esperado, é a natureza nos dizendo “tente de novo, na próxima vez 

você poderá acertar”. Quanto mais erramos, mais aprendemos, pois podemos 

descartar estas tentativas num futuro próximo. O erro é uma celebração no caminho 

para a verdade. 

 

XIV. SEGURANÇA E CONFIABILIDADE 

Até este momento, não há outra maneira mais confiável e segura do que a 

ciência para escutar, entender e imitar o funcionamento do universo de forma 

sistemática, objetiva, progressiva e de uso comum a todos. “Alcance de todos, Juliano? 

Tem certeza?”, você poderia perguntar. E é uma boa pergunta. Ainda veremos isso no 

próximo capítulo. 

Por ora, considere estas palavras de Carl Sagan sobre a confiabilidade da 

ciência: 
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“Se você quer saber quando será o próximo eclipse do sol, você pode se 

informar com mágicos ou místicos, mas vai ter melhor resposta com os cientistas. Eles 

vão dizer-lhe sobre onde na Terra você deverá estar, quando você tem que estar lá, e se 

será um eclipse parcial, total ou um eclipse anular. Eles podem tranquilamente prever 

um eclipse solar com a exatidão de minutos, um milênio de antecedência. Você pode ir 

a um curandeiro para tirar o feitiço que causa a anemia, ou você pode tomar vitamina 

B12. Se você quiser salvar seu filho da poliomielite, você pode rezar ou vacinar. Se você 

está interessado em saber o sexo do seu filho, antes de nascer, poderá consultar as 

oscilações do chumbo na linha de prumo o quanto você quiser (esquerda-direita para 

menino; para frente e para trás para menina - ou talvez o contrário), mas eles 

acertarão, em média, apenas uma vez em cada duas. Se você quer precisão real (aqui, 

99% de exatidão), tente amniocentese e ultra-sonografia. Tente a ciência.” *10, 

tradução nossa] 

 

O que isso tudo significa? É hora de estudarmos as teorias. 

 

XV. TEORIA 

Gasta-se uma enorme quantidade de energia, tempo, paciência, obstinação e 

esforço para se criar uma teoria. Pois ela precisa ser sistematicamente testada nos 

mais diversos ângulos. Já que as teorias possuem uma importância enorme, por seu 

caráter integrador, o crivo dos testes da comunidade científica são rigorosos, do 

contrário, ciência perderia credibilidade. Se isto acontecer, como mais poderíamos 

resolver problemas? 

Que tal um exemplo? A teoria diz que em casos de inflamação do apêndice, 

pode ser realizada uma cirurgia para sua retirada. Como podemos ter segurança sobre 

esse procedimento? Não basta o acaso de um sucesso único, é preciso uma bateria de 

testes para tornar a teoria válida. Precisamos do maior grau possível de certeza de que 

a natureza permita que um corte na barriga seja feito e depois recuperável. De mesma 

forma, precisamos do mesmo grau de segurança de que uma pessoa sem esta parte do 
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intestino grosso possa viver de forma saudável. O que é ser saudável? Retorne ao 

capítulo um, temos as necessidades individuais e sociais descritas lá. 

Como podemos ter alguma garantia de que seja isso mesmo? Pergunte à 

natureza. Como podemos falar com ela? Use a ciência. Poderia usar outro método? É 

claro que sim! Mas se nele não houver um mecanismo que prove, através de fatos e 

evidências, de que o que funciona para você irá funcionar para os outros, como as 

pessoas poderão submeter a saúde de seus corpos à total incerteza? Você abriria mão 

de seu ceticismo para dar um mergulho na credulidade quando proponho a você que 

sou capaz de substituir o coração de seu filho por um biscoito, sem matá-lo? Se não 

posso provar para terceiros, não posso oferecer soluções comuns a todos, por mais 

que eu acredite que possa funcionar. Precisamos do endosso da natureza para obter 

segurança em resolver problemas comuns a todos nós. 

Ciência busca a garantia de que aquilo que funciona para um, funcionará para 

todos. Afinal, é disso que trata a natureza, uma imensidão holística que não reconhece 

barreiras nem limitações. Se você usa um método subjetivo até poderá funcionar 

tranquilamente para você. Mas terá o mesmo efeito nos demais? Pense: irá chover 

amanhã? A meteorologia prevê que não acontecerá. Mas você precisa da chuva para 

sua plantação. Bom, tenho um primo que diz que se você fizer a dança da chuva terá o 

que deseja. Isto é um método subjetivo, pois não há evidências de sua eficiência. Ou 

você pode usar a ciência e buscar um método comprovado para solucionar o seu 

problema. Tente a hidráulica. 

“E o que isso tudo tem a ver com teoria, Juliano?”. Bom, pode até parecer, mas 

não esqueci do assunto que estamos tratando. Vamos entender o que configura uma 

teoria. Quando temos um grande conjunto de experimentos com seus fatos 

organizados logicamente e com suas relações igualmente verificadas em seu contexto, 

com evidências amplas que suportem esta harmonia, temos o que chamamos de 

teoria. Por exemplo, a teoria da seleção natural é a esquematização de inúmeros fatos 

observados em longos períodos, suportado por inúmeras experiências realizáveis 

acerca de um grande conjunto de fenômenos naturais. 
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Ou seja, a teoria é uma explicação relativamente completa acerca do 

funcionamento de um aspecto do universo. Uma teoria é um pedaço da verdade 

universal. “Juliano, então as teorias tratam da verdade sobre a natureza?”, você 

poderia questionar. Sim e não. A questão é que uma teoria é uma aproximação da 

verdade, nunca uma certeza absoluta. Por exemplo, de modo bem simples, a teoria 

diz que a gravidade leva os objetos em direção à superfície da Terra. É uma verdade? 

Sim, é! É absoluta? De modo algum! Na viagem entre nossa casa até à lua, você 

encontrará a gravidade zero. A teoria se torna irrelevante nesta situação. Então o que 

fazemos? Usamos o método científico para entender a situação. Se obtermos sucesso, 

ampliamos a teoria e consideramos esta nova descoberta.  

A natureza nos disse que a gravidade necessita da interação das massas dos 

corpos e de certa distância entre eles. Por isso ficamos “soltos” no espaço. Então 

alguém, curioso, faz a seguinte pergunta: “e se, mesmo estando na Terra, andássemos 

acima da velocidade da luz, afetaria a força gravitacional?” A postura científica é: “Não 

sei. Não há evidências que suportem uma hipótese segura e ainda não temos 

ferramentas para fazer esta experiência. A teoria disponível não possui tal amplitude 

até este momento”. 

Em outras palavras, as teorias são um conjunto esquematizado de 

conhecimento que buscam explicar fenômenos. No entanto, teorias estão sempre 

abertas para ampliação e atualização. Uma teoria é dinâmica, nunca absoluta ou 

definitiva, pois não há tal coisa na natureza. Teorias, frutos da ciência, são igualmente 

mutáveis. 

É como disse o matemático Cassius Jackson Keyser: "certeza absoluta é 

privilégio de mentes ignorantes e fanáticos". [11, tradução nossa] Se fecharmos nossa 

compreensão acerca da mutabilidade de tudo, estaremos indo contra a própria 

constituição da vida. “Mas essa é apenas uma perspectiva sua, Juliano?”. Não sou eu 

quem diz que tudo muda. Ora, você sabe quem afirma isso, não sabe? A natureza, ora. 

E esta característica de abertura é o que torna a ciência um conhecimento cumulativo, 

progressivo. Pois todas as teorias absorvem novas descobertas, o resultado é que o 

todo se torna progressivamente mais preciso, mais próximo da realidade. 
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“Isso significa que poderemos saber tudo um dia?” Bom, não há como dar uma 

resposta precisa, mas todas as evidências levam a um “não” como resposta. Para a 

natureza, nós somos menos do que migalhas irrelevantes. É muita, mas muita 

pretensão da nossa parte desejar saber tudo o que há para saber acerca dos mistérios 

do universo. Mas este desafio é um belo incentivo para a curiosidade. 

Sobre a acumulação das teorias, vejamos o que Michael Shermer tem a 

informar: 

 

“Por acumulação, quero dizer que quando uma mudança de paradigma ocorre, 

os cientistas não abandonam toda a ciência. Pelo contrário, o que continua a ser útil no 

paradigma é mantido enquanto novas funcionalidades são adicionadas e novas 

interpretações formuladas. Albert Einstein enfatizou esse ponto ao refletir sobre suas 

próprias contribuições para a física e a cosmologia: ‘criar uma nova teoria não é como 

destruir um celeiro velho e erguer um arranha-céu em seu lugar. É como escalar uma 

montanha, ganhando uma nova e mais ampla perspectiva, descobrindo conexões 

inesperadas entre nosso ponto de partida e seu rico ambiente. Mas o ponto do qual 

partimos ainda existe e pode ser visto de cima, embora pareça menor, ele forma uma 

pequena parte de nossa visão ampla adquirida pelo domínio dos obstáculos superados 

em nossa aventureira caminhada montanha acima’. Mesmo que Darwin tenha 

substituído a teoria da criação especial pela a da evolução por seleção natural, muito 

do que veio antes foi mantido na nova teoria - classificação científica, geologia 

descritiva, anatomia comparada, e assim por diante. O que mudou foi como esses 

vários campos conectam-se uns aos outros por meio da história - a teoria da evolução. 

Houve um crescimento cumulativo e uma mudança paradigmática. Este é o progresso 

científico, definido como um crescimento acumulado de conhecimento sistematizado - 

ao longo do tempo, em que as características úteis são mantidas e os recursos então 

obsoletos são abandonados, com base na rejeição ou confirmação de conhecimento 

testável.” [8, tradução nossa] 
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Teorias são como peças de um imenso quebra-cabeça. A figura original que nos 

inspira a imitá-lo é a natureza. Cada pequena peça busca recriar um aspecto da 

verdade dada por ela. Às vezes alguma peça pode encaixar em certo espaço por um 

tempo, mas à medida que encontramos mais peças, podemos perceber que tratava-se 

de um encaixe equivocado. Quanto mais peças tivermos, mais chances temos de 

entender melhor o mundo que nos cerca. E a nós mesmos. Quanto mais verificação 

das atuais peças em uso, maior a confiabilidade podemos depositar naquilo que já 

montamos. 

 

 

Figura 10B 

Cada teoria é uma peça do quebra-cabeça como um pequeno pedaço da realidade. Quanto mais houver, 

mais conheceremos a natureza. E mais problemas somos capazes de resolver. 
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XVI. NÃO HÁ CERTEZAS 

 Se as teorias estão sob constante transformação e elas tratam de explicar a 

realidade através de verdades aproximadas, noções como “certo” e “errado” são 

irrelevantes. Como vimos, não é certo que a gravidade ocorra sempre. “Ah, Juliano, 

mas se estamos na Terra, é uma certeza a gravidade!”, você poderia argumentar. Não 

é bem assim. Lembre-se do ceticismo. Se uma evidência nunca surgiu não significa 

que fatos desconhecidos, aparentemente impossíveis, não possam existir. Podemos 

dizer que, na Terra, a gravidade irá ocorrer 99,99% com segurança. Por mais óbvio que 

possa aparentar a ação da gravidade, nosso posicionamento deve estar preparado 

para quebras de expectativa por parte da natureza. 

E se descobrirmos como cancelar a gravidade? Ora, se a natureza nos explica 

como “ligamos” a gravidade, ela pode nos ensinar a “desligá-la”. Sabemos como fazer 

isso? Ainda não. Mas é uma questão de tempo. Pode demorar uma semana ou 35 

milhões de anos. Ela não tem pressa em nos ensinar. 

No entanto, quando definimos que algo é certo ou errado, estamos criando 

julgamentos fechados que não condizem com o funcionamento do universo. A 

realidade é complexa demais para funcionar em termos simplórios de “sim” ou “não”. 

O que seria 100% de certeza, para um lado ou para outro. 

Este tipo de perspectiva simplista tende a organizar o raciocínio em termos 

lineares e/ou reducionistas. Quando consideramos situações estritamente específicas 

e separadas da realidade, estamos tratando o mundo de forma não científica, ou seja, 

em desarmonia com a busca pelo real funcionamento das coisas em si. Por exemplo, 

se você considera uma situação em que uma pessoa comete um ato violento (escolha 

qualquer um), facilmente usamos a definição moral de “errado” e aplicamos uma 

operação específica contra ela. Quando nossas únicas opções de raciocínio são “sim” e 

“não” ficamos cegos perante a complexidade que envolve uma infinidade de fatores 

que vão muito além de simples dois resultados. Além do mais, se algo é “errado”, 

então temos 100% de certeza de que se trata de um fato consumado, não carece de 

maiores estudos. Isto é nada se não uma aberração intelectual, uma afronta à 

capacidade humana e ao funcionamento do universo. 
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Por outro lado, se vermos a mesma situação numa perspectiva ampla, 

considerando o histórico do indivíduo, os valores do meio social em que ele se 

encontra, as condições físicas deste ambiente, as crenças daquela cultura, o período 

histórico do evento, o corpo e mente social que o influenciou, etc., precisamos 

abranger o raciocínio de forma tão ampla possível quanto a realidade do mundo em 

que vivemos. Ciência faz isso perfeitamente? É claro que não. Como já vimos, ela é 

uma constante aproximação da compreensão da realidade, possivelmente nunca 

chegaremos lá em sua plenitude. Existe um método melhor? Se existir algum com o 

mesmo grau de confiança, com um mecanismo de autocorreção, com um acúmulo de 

conhecimento sistematizado, com resultados práticos de uso comum a todos, por 

favor, me informe! Do contrário, o método científico ainda é a melhor opção. 

Tudo na natureza interdepende de tudo o mais. Acho que conseguimos 

esclarecer isto o bastante até este ponto. Ora, somos parte da natureza, portanto 

nosso comportamento é, desta mesma forma, interdependente de tudo o mais. 

Quando estabelecemos uma organização social que prevê nosso comportamento em 

termos de duas funções apenas, estamos agindo com a mais absoluta ignorância. 

Estamos negligenciando todas as evidências que apontam justamente o oposto. 

Vamos a um outro exemplo: o dia é a presença da luz do sol na Terra. “Certo? 

Errado?”. Mas dia é um conceito subjetivo. O fato, a realidade, é a Terra girando em 

torno do sol. E, como ela também gira em torno de si, para quem está em sua 

superfície a favor do sol, receberá sua luz, fonte de energia. Além do mais, quanto 

mais próximo dos pólos nos aproximamos, mais complexa se torna a noção de dia. A 

Terra também possui uma inclinação dinâmica em relação ao sol. Dependendo do 

ponto no espaço/tempo, você poderá ter um período de uns seis meses recebendo a 

luz solar incessantemente. Ainda há dia? Não podemos nos limitar a uma terminologia 

tão simplória. Dia e noite, bom e mau, certo e errado, são noções limitadas e 

irrelevantes quando se trata de entender a natureza. Quando precisamos resolver 

problemas, precisamos entender o mundo como ele é. Não criaríamos um sistema 

elétrico, nem hidráulico, nem a televisão, produção de roupas em massa, a medicina, 

com uma ciência baseada em noções distorcidas e simplificadas. 



 

 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

32 

Nós ainda iremos conferir isso melhor, gostaria apenas de reproduzir as 

palavras do cientista social Jacque Fresco, que se referem a algo neste gênero. 

 

“Nosso principal problema é a falta de compreensão do que significa ser 

humano e de que não somos separados da natureza. Nossos valores, crenças e 

comportamentos são tanto uma parte da lei natural como qualquer outro de seus 

processos. Somos todos parte integrante da cadeia da vida.” *12, tradução nossa+ 

 

XVII. PRECONCEITO 

 E isso tudo nos leva a outro ponto: o preconceito, que significa a criação de 

teorias antes do surgimento de fatos seguida pela sustentação desta teoria mesmo 

sob evidências refutadoras. Como vimos, o posicionamento inicial da ciência na busca 

pelo conhecimento é “não sei, preciso verificar”. O que isso significa? Se vamos buscar 

no universo a resposta para nossa pergunta, devemos nos aproximar para perguntar. E 

aquele que melhor escuta as respostas é aquele que menos supõe antecipadamente. 

Isso significa conversar com a natureza de mente limpa, livre de ideias pré-concebidas, 

que é o preconceito. 

Contudo, devemos ter o cuidado em não considerar esta palavra por somente o 

seu sentido pejorativo. Vejamos o dicionário; “ideia ou conceito formado 

antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Opinião desfavorável que não 

é baseada em dados objetivos. Intolerância. Estado de abusão, de cegueira moral, 

superstição.” Preconceito, embora na vida diária esteja relacionado à discriminação, 

pode se referir a algo positivo também. Por exemplo, “nunca fui à Suíça, mas acho que 

lá deve ser um lugar bonito”. Tenho uma perspectiva favorável e é um preconceito. 

Mesmo que não machuque ninguém, esta não é uma postura adequada. O mais 

congruente seria dizer, “nunca fui à Suíça, pelas informações que ouvi a respeito tenho 

a hipótese de ser um belo lugar, quando for até lá verificarei se o é de fato”. Perceba 

que mesmo que estejamos tratando de uma perspectiva subjetiva (achar alguma coisa 
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bonita) a postura sem preconceito também é muito mais produtiva, não se limita à 

objetividade do método científico. 

 Considere um trecho de uma das histórias de Sherlock Holmes, o fictício 

detetive com a grande fama de observador extremamente apurado: 

 

“É um pecado capital teorizar antes de ter informações. Sem perceber, começa-

se a distorcer os fatos para que caibam nas teorias, em vez de deixar que as teorias 

caibam nos fatos.” [13] 

 

O que ele quer dizer com isso? Se antecipadamente já temos uma teoria 

formada, todos os fatos que encontraremos serão distorcidos para sustentar esta 

ideia. Ou seja, não estaremos lidando com a realidade como ela é, estaremos apenas 

projetando nela nossas crenças. E estas crenças cristalizam o dinamismo da realidade. 

Vou deixar que Michael Shermer explique isto melhor. 

 

“Quando Colombo chegou ao novo mundo, ele tinha uma teoria de que estava 

na Ásia e começou a perceber o Novo Mundo como tal. A canela era uma especiaria 

valiosa da Ásia e o primeiro arbusto do Novo Mundo que cheirou parecido, ele declarou 

como tal. Quando ele encontrou a árvore Bursera simaruba aromática das Índias 

Ocidentais, Colombo concluiu que era uma espécie similar às árvores do Mediterrâneo. 

Uma noz do Novo Mundo era similar com a descrição de Marco Polo sobre um coco. O 

cirurgião de Colombo até mesmo declarou, com base em algumas raízes caribenhas 

que seus homens descobriram, que ele tinha encontrado ruibarbo chinês. Uma teoria 

sobre a Ásia produziu observações sobre a Ásia, apesar de Colombo estar a meio 

mundo de distância dela. Tal é o poder de teorizar.” *14, tradução nossa] 
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Este é o problema de se agarrar em pensamentos antes de verificar os fatos 

dados pela natureza. É mais ou menos como o ditado de colocar a carroça na frente 

dos bois. Uma péssima combinação de ordem. 

 Outro problema do preconceito é que facilmente podemos chegar ao 

dogmatismo. Neste caso, estamos também falando do poder da autoridade. Lembre-

se que vimos há pouco que a ciência não tem espaço para opiniões pessoais. Ou 

lidamos com fatos, ou estamos perdendo tempo com discussões. Quando alguém 

declara uma verdade baseada simplesmente por sua posse em uma credencial ou 

uma fama em tal conhecimento, também temos a morte da segurança da ciência. Ou 

seja, se temos uma dúvida e buscamos uma resposta e alguém, mesmo com toda a 

boa intenção, disser que sabe o que responder apenas por base de sua experiência, 

temos um caminho perigoso próximo da ignorância. 

Michael ilustra isso muito bem. Ele dá um exemplo: 

 

“Como podemos saber que a Terra é redonda? Uma conclusão é lógica se for 

baseada em observações como: a sombra da Terra sobre a lua é redonda, o mastro do 

barco é a última coisa vista enquanto ele se afasta, o horizonte é curvo, fotografias do 

espaço.” [15, tradução nossa] 

 

Com estas evidências, pode-se buscar uma resposta baseada na natureza, que 

a ciência apóia a credibilidade. Por outro lado, o dogmatismo responde apenas pelo 

poder da autoridade, mais do que por lógica ou evidências. 

 

“Como sabemos que a Terra é redonda? [...] Nossos pais nos contaram, nossos 

professores nos contaram, nossos padres nos contaram, nossos livros didáticos nos 

contaram. Conclusões dogmáticas não são necessariamente inválidas, mas elas pedem 

por outras perguntas: como as autoridades chegaram a estas conclusões? Eles se 

utilizaram da ciência ou outros meios?” *15, tradução nossa] 
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 Perceba esta observação de Michael. Mesmo que as respostas possam ser 

válidas, não possuem segurança. Não basta apenas uma boa intenção para responder 

nossas dúvidas, se vamos tomar um remédio ou construir uma ponte, precisamos do 

maior grau de certeza e segurança que podemos obter da própria natureza. Se 

conclusões não forem baseadas em evidências concretas, se não fizermos 

experimentos na vida real, perderemos a chance de escutar o que a natureza tem a 

dizer sobre a qualidade daquilo que estamos tentando entender ou fazer. 

 

XVIII. PSEUDOCIÊNCIA 

 Agora vamos seguir para outro caminho. Embora os atributos de observação e 

lógica sejam fundamentais para a prática da ciência, quando sozinhos eles podem nos 

levar a outra prática: a pseudociência. E ela está por todo o lugar. “Mas o que é isso, 

Juliano?”. Bom, podemos começar a explicação através de um exemplo milenar pelo 

famoso filósofo grego Aristóteles. Não temos dúvidas acerca de sua inteligência e 

capacidade de observação, certo? Frente a isso, por suas ideias, o que ficou marcado 

como verdade sobre a ação da gravidade sob os corpos em queda livre? Se temos dois 

objetos com diferentes massas, cada um se aproximaria do chão com uma aceleração 

diferente, definida por sua massa. Quanto maior a massa, maior seria a aceleração. Ou 

seja, se soltássemos, em queda livre, digamos uns dois quilômetros de altura, um 

caminhão e um copo com suco de laranja, qual chegaria ao chão antes? Pela lógica e 

observação de Aristóteles, o caminhão. Esta era a verdade que tínhamos acerca da 

força gravitacional. 

 Contudo, tivemos que esperar até o século dezesseis, quando Galileu nasceu, 

para então iniciarmos a prática do método científico como conhecemos. Já temos a 

observação e a lógica em aplicação. Se acrescentarmos o ceticismo juntamente com a 

experimentação sistemática, documentada e passível de reprodução, nossa percepção 

sobre o funcionamento do mundo passará para um patamar ainda mais superior. E, o 

que é melhor, também será mais produtivo e seguro. Em que isso resulta? Galileu 
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descobriu que os corpos sofrem igualmente a mesma aceleração gravitacional 

independente de suas massas. 

Aristóteles estava equivocado. O que fundamentalmente mudou entre os dois 

casos? Ora, a natureza é a mesma, sua lei não mudou neste meio tempo. A diferença 

está na forma como nos posicionamos perante ela. Quanto maior e mais completo for 

nosso método de verificação sobre o universo, maior será a precisão e confiabilidade 

que teremos sobre ele. 

Embora você não encontrará por aí teóricos chamando a percepção aristotélica 

sobre a gravidade de tal forma, podemos, aqui, chamá-la de pseudociência. Reveja a 

situação, não se trata de Aristóteles ter sido mal intencionado, muito pelo contrário. 

Sua principal limitação foi a falta de aplicação prática em experimentar 

sistematicamente sua hipótese. Isto é, de certa forma, praticar exatamente de forma 

oposta ao que Sherlock Holmes tentou nos prevenir: criar uma teoria e então buscar 

por evidências que a suportem. Bom, no caso de Aristóteles talvez nem tenham 

ocorrido evidências o suficiente, apenas uma teoria baseada em lógica. 

E em nossa vida diária atual, onde encontramos pseudociência? Em quais 

situações temos afirmações baseadas em observações subjetivas organizadas pela 

lógica daquele que observa e que não são metodologicamente testadas, passíveis de 

reprodução para criar uma margem de segurança e confiabilidade? Infelizmente, em 

quase tudo. Desde a astrologia, as teorias de conspiração, decisões políticas, opinião 

pública, publicidade, senso comum, escolas, informações jornalísticas, administração 

de empresas, superstições, fundamentos da economia monetária, até a 

automedicação. 

Nós ainda iremos entender melhor a prática da ciência no contexto social, o 

que nos leva a entender melhor também o uso indevido da pseudociência. Por ora, 

vamos entender um pouco melhor como surgem os equívocos da pseudociência. 

Michael Shermer apresenta uma lista de vinte e cinco falácias em seu livro 

(todas as referências a ele originam de Why People Believe in Weird Things?). 
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Recomendo que você as leia por completo. Para nosso caso, vamos apenas citar 

brevemente seis de maior destaque. 

(1) A teoria influencia as observações: é o puro e simples preconceito. Já vimos 

esta no caso de Colombo, achando que estava em certo país, observava as evidências 

encaixando-as em sua teoria. Mas podemos considerar um outro caso. Digamos que 

eu tenha uma teoria de que a violência é causada unicamente pela pobreza. Então vou 

até uma favela financeiramente miserável. Cada manifestação de violência que 

encontrarei, os fatos, irão reforçar minha teoria. “Eles são violentos porque são 

pobres, viu?! É como já tinha previsto.” Esta postura impossibilita a investigação dos 

fatos em si, do mesmo modo como inibe a relação complexa em multinível entre todas 

as variáveis, pois a simplifica numa simples relação reducionista de causa e efeito, 

certo e errado. 

(2) Contos não fazem ciência: contos, estórias, fábulas, mitos ou qualquer outra 

narração não servem como evidências para manifestações da natureza. “Dizem por aí 

que se você atravessar a virada do ano vestindo branco, terá paz durante os próximos 

365 dias”. Apesar da boa intenção, é uma falácia, pois, infelizmente carece de 

evidências testáveis que comprovem o afirmado. Somente porque uma história bem 

contada possa fazer sentido, este sentido limita-se apenas à história. Se nos referimos 

a um fato, poderemos testar pelo método científico. Se não for possível, infelizmente 

não poderemos trazer o fato ao uso comum a todos. Estaremos tratando apenas de 

subjetividade. Leitor, gostaria muito que fosse assim tão fácil resolver nossos 

problemas. “Como posso acabar com a miséria, corrupção e violência? - Vista um 

casaco verde com bolinhas amarelas que dará tudo certo!”. 

(3) Rumores não são iguais a realidade: embora seja bastante parecida com a 

falácia anterior, rumores são histórias que aparentam ser possíveis. A questão é que 

rumores andam de bocas a ouvidos. É como a brincadeira do telefone sem fio, você 

começa uma frase e, pelas inevitáveis distorções da interpretação humana, ela 

retornará muito diferente para você. Shermer dá uma lista de rumores, que podemos 

destacar os seguintes: a presença do homem na lua é falsa e foi filmada em um estúdio 

de Hollywood, uma nave espacial caiu no Novo México e os corpos alienígenas foram 
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guardados em um galpão da Força Aérea, etc. Ele termina perguntando quantos 

desses você já ouviu e acredita. Mas nenhum jamais foi confirmado. Posso acrescentar 

um famoso no Brasil, que é “comer leite com manga faz mal.” 

(4) Não explicável não é inexplicável: quando nos deparamos com fatos, mas 

somos incapazes de encontrar uma resposta que o justifique, temos uma situação de 

algo não explicável. Mas isto o torna inexplicável? Certamente não. Embora hoje seja 

um conhecimento comum, trovões (ou mesmo a própria chuva) eram um mistério no 

passado, quando nem mesmo o mais inteligente dos humanos era capaz de explicar de 

forma satisfatória. Mas nossa curiosidade exige respostas, então as confortamos com a 

paranormalidade. “É a ira dos deuses, ou a benção deles”. A verdadeira posição 

científica para o não explicável é: “não sei do que se trata, precisamos verificar isto. 

Precisamos perguntar à natureza sobre seu próprio funcionamento”. Tudo, um dia, já 

foi inexplicável. E o que temos hoje em dia? “É inexplicável porque crianças cometem 

atos de bullying, é inexplicável porque podemos estudar o comportamento de átomos, 

mas ainda morremos no trânsito, é inexplicável porque temos preconceito, é 

inexplicável porque temos fome num mundo mesmo com mais comida do que 

podemos comer”. De acordo com o senso comum, se não há explicação aparente, cai-

se no campo do eternamente inexplicável. Mas se algo não pode ter explicação, então 

não receberá a atenção da investigação. O mistério permanecerá para sempre. “É 

assim que as coisas são”. Sendo assim, passaremos a eternidade desconhecendo a 

causa e sofrendo seus sintomas. Se aceitássemos como inexplicável, até hoje 

estaríamos manipulando cadáveres nos porões dos hospitais e seguindo para auxiliar 

mães a dar à luz sem lavar as mãos. Numa postura do inexplicável, bactérias ainda 

seriam desconhecidas para nós. 

(5) Raciocínio circular: também conhecida como tautologia, é quando uma 

afirmação tem suporte em sua própria afirmação. Bom, sei que agora irei tocar em um 

ponto fraco de nossa sociedade, um tabu. De fato, a própria existência de tabus é 

uma evidência de quanto infantis ainda somos. De qualquer forma, para explicar a 

tautologia, citarei Michael na íntegra: 
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“Existe um Deus? Sim. Como você sabe? Porque a bíblia diz que existe. Como 

você sabe que a bíblia está correta? Porque foi inspirada por Deus. Em outras palavras, 

Deus existe porque Deus existe.” *16, tradução nossa+ 

 

Surpreendendo você ou não, saiba que falaremos sobre religião ainda neste 

capítulo. Não podemos deixar este assunto de lado, considerando a amplitude da 

proposta deste livro. Até lá, vamos nos focar nesta falácia. A questão é que uma 

resposta do tipo “porque sim” é insuficiente. Exatamente como vimos antes, se 

queremos resolver problemas, precisamos entendê-los primeiro. A tautologia não 

permite a experimentação, um grau de segurança em verificações. Mais uma vez 

caímos na subjetividade, no campo do exclusivo, não do inclusivo. 

 (6) Inadequações na resolução de problemas: como já vimos, todo pensamento 

científico é, de certa forma, uma tentativa de solucionar problemas. Pois, no momento 

que descobrimos o que é e o que causa a chuva, poderemos prever o seu 

comportamento. Se nossa compreensão for ainda muito mais além, poderemos até 

mesmo criar a chuva um dia. Mas danificaríamos o ecossistema? Mantemos nossa 

postura e usamos o método científico para perguntar o que a natureza “acha” desta 

nossa ideia. Para isso acontecer, precisamos questionar nossas próprias hipóteses 

buscando sempre referências nos fatos. O método científico é duro de praticar, pois 

coloca em xeque a própria capacidade intelectual e crenças de quem o pratica. 

Considerado isso, o que essa falácia quer dizer? Ela se refere à linha de raciocínio 

frequentemente tomada quando pessoas enfrentam suas perspectivas individuais 

definidas como certas ou erradas. Ou seja, é a forma como raciocinamos no dia-a-dia. 

Na ausência da postura científica, geralmente acontece o seguinte com as pessoas: 

 

“(a) imediatamente formam uma hipótese e procuram apenas por exemplos 

que a confirme. (b) não procuram por evidências que desaprovem suas hipóteses. (c) 

são muito lentas em mudar suas hipóteses mesmo quando estão obviamente erradas. 

(d) se a informação é muito complexa, adotam hipóteses excessivamente simples ou 
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criam estratégias para soluções. (e) se não há solução, se a questão for um truque ou 

‘certo’ e ‘errado’ são dados aleatoriamente, formam hipóteses sobre relações por 

coincidências que observaram. A casualidade é sempre encontrada.” [17, tradução 

nossa] 

 

XIX. TRATANDO COM A NATUREZA 

 Isto tudo nos indica que quando estamos tratando sobre natureza, ainda não 

há método melhor do que a ciência, pois, como vimos, sua construção permite 

respostas em grau de probabilidade, ao invés de simples “certo” e “errado”, e sua 

verificabilidade permite uma autocorreção, o que a torna confiável. Ela é perfeita e 

nunca comete erros? Comete muitos. Mas cada erro é uma aproximação do próximo 

acerto. 

Pseudociência, por outro lado, não possui relevância quando estamos 

tentando construir uma ponte, entender o sistema solar, prever a meteorologia, 

produzir mais comida, reproduzir medicamentos, entender o comportamento 

humano em sociedade, etc. Não se trata do que nós achamos, se trata do que os fatos 

falam por si. Pseudociência não tem utilidade para resolver problemas. 

Certa vez, o cineasta Peter Joseph disse que a natureza é como se fosse uma 

ditadura. Pouco importa no que e o quanto você acredita, simplesmente você não irá 

conseguir andar pela parede. [18] Através da ciência podemos entender como ela 

funciona. A natureza é sustentável e eficiente. Mas como ela faz isso? Use a ciência 

para descobrir isso e torne o conhecimento comum a todos. É como Frtijof Capra 

afirmou, não há acúmulo nem desperdícios nos ecossistemas, há apenas uma 

constante transformação. Como nada é perdido, a abundância, no sentido de haver o 

suficiente para todos os organismos, também é lei. Nosso dever, como sendo uma 

parte da natureza, é imitá-la. Do contrário, seremos penalizados por sua “ditadura”. A 

pseudociência não possui mecanismos para reconhecer isso. 

“Mas, afinal, o que é exatamente a natureza, Juliano?”, passou esta pergunta 

por sua cabeça? É importante verificarmos isso agora. Para iniciarmos, façamos uma 
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simulação teórica em que ignoramos por completo sua ditadura. Depois disso, 

poderemos mais facilmente entender do que ela se trata. 

Pois bem, atualmente quase todas as fontes de energia para nossa comunidade 

humana têm origem no petróleo. O que a natureza nos diz sobre o uso deste recurso? 

Ela indica que podemos usá-lo para gerar energia e produzir materiais plásticos, por 

exemplo, a partir dele. Mas, se o compararmos com o uso da energia solar, por 

exemplo, o que a natureza irá nos dizer? Ela irá confirmar de que luz solar é mais limpa 

e saudável. E o que é ser saudável? Ela irá nos dizer que é manter as necessidades dos 

organismos satisfeitos de forma dinâmica. Entre essas necessidades está a tentativa de 

sobreviver por maior tempo possível. Ela também nos diz que usar petróleo está indo 

contra este princípio. A natureza nos ordena que devemos respeitar sua lei, em 

obedecer o respeito às necessidades da vida. A natureza diz que todos os seres vivos 

deste planeta precisam de água e alimento, por exemplo. Para tal, precisamos explorar 

os recursos de forma eficiente, de acordo com os parâmetros dela (que é o que se 

trata economia). Usar petróleo, da forma como usamos, está contra este princípio. 

Ao fazer o uso desse recurso, juntamente com outras atitudes insustentáveis 

que tomamos, vamos contra o funcionamento natural do universo, iremos estagnar o 

equilíbrio dinâmico. O resultado? A natureza irá nos alertar sobre o caminho destrutivo 

que tomamos. Serão sinais como doenças em nossos corpos, infecções, mudanças 

prejudiciais do tempo e clima do planeta, chuvas ácidas, etc. É mais ou menos como 

uma dor muscular que sentimos. A dor é um sinal de alerta de nosso sistema 

informando de que algo não está adequado naquela parte do corpo. Alguma atitude 

deve ser tomada para reverter a situação. Se continuarmos a prejudicar o equilíbrio 

dinâmico, o resultado de nossas próprias ações será uma inevitável extinção de nossa 

espécie. Exatamente naquela história dos pais do menino com apêndice inflamado que 

ignoraram os fatos por usar a pseudociência, ao invés do método científico. 

A natureza é uma “ditadura”, quer gostemos ou não. Todos os organismos 

precisam de água, isto é uma ordem definida por ela que ninguém pode ser contra. O 

que podemos fazer a respeito? Podemos estudar e entender o que é a água. Entender 

como a água é saudável para os seres vivos. Podemos descobrir como gerar mais água 
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potável para todos. Como obtemos respostas para tudo isso? Usamos a ciência para 

perguntar à natureza. Será que poderemos viver sem água e sermos saudáveis? Seria 

uma quebra da lei? Não necessariamente. Se descobrirmos um meio de viver sem 

água, é porque entendemos ainda melhor o funcionamento da natureza. Se é possível 

acontecer, é porque assim a natureza permite. 

Mas então o que é exatamente a natureza? Esta é a pergunta que não quer 

calar. Natureza são as nuvens, o sol, os oceanos, o ar, toda a vegetação, o sistema 

solar, o ponto mais longínquo já conhecido pelo humano, o ponto ainda mais distante 

desconhecido, o remédio que tomamos, a roupa que vestimos, as fotos que batemos, 

a música que escutamos, a dor que sentimos em uma martelada nos dedos, a cor 

marrom, a gravidade, os milhões de celulares ainda em funcionamento atirados no lixo 

todo ano, o rastro deixado pela lesma, o leite azedo em sua geladeira, os tubarões, os 

terremotos, os anéis de Saturno, a fome, o pó de sua casa, o acidente de carro que 

matou uma família inteira no último feriado, as cruzes usadas para punir criminosos no 

passado, pão com geléia, e mais absoluto tudo o que você conhece, desconhece e 

nunca irá conhecer, incluindo você mesmo e toda a humanidade. 

“Juliano! Tem algo estranho nisso! Oceano ser natureza, tudo bem! Mas os 

celulares não são uma invenção do homem?”, realmente seria uma boa pergunta. Para 

ela, tenho uma boa resposta. Mas só a veremos no próximo capítulo. Até lá, teremos 

que nos contentar com isso: “sim, é natureza o celular e tudo o mais”. 

Este último diagrama (fig. 10C) representa algumas características da natureza. 

Não é uma mera coincidência o uso do infinito para representar o universo e também 

o modo como você se relaciona com a sociedade (os três níveis de necessidades). Sabe 

porque é igual? Porque tudo é natureza! 

Mas vamos entender melhor esta “ditadura”. Voltemos ao caso em que íamos 

à extinção. O que fizemos? Ora, se tudo é natureza, porque usar petróleo e tomar 

outras atitudes insustentáveis levaria a nos prejudicar? É porque a natureza, assim 

como a constituição do seu corpo individual, possui uma complexidade simbiótica. 

Embora tudo interdependa de tudo, não significa que as coisas devam estar todas no 

mesmo lugar e ao mesmo tempo. 
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Por exemplo, sem o sol, a vida na Terra não existiria. Pouco importa o que você 

acha disso, é isso o que a natureza determina e ponto final. “Se o sol é tão importante, 

então vamos laçá-lo com uma corda gigantesca e deixá-lo bem próximo à Terra”. Ué, 

não faria sentido? Se algo é bom para nós, não é normal que queiramos bem pertinho? 

Sei que é um exemplo exagerado, mas quero ilustrar o raciocínio. É como Jacque 

Fresco afirmou, “não é a inteligência que devemos temer, mas a ignorância.” *19+ 

Simplesmente tomar uma atitude dessas, por mais bem intencionada que seja, é um 

ato ignorante sobre a natureza. Usando o método científico entendemos um pouco 

melhor como ela funciona. Descobrimos que, apesar do sol ser fonte de energia para a 

vida, ele deve manter uma distância consideravelmente grande de nós. Se não 

obedecermos esta “ditadura” seremos prejudicados. 

 

 

Figura 10C 

 

“Mas então a natureza é punitiva, Juliano?”, talvez poderia passar tal idéia por 

sua cabeça. Se for o caso, não se trata disso. Se explodíssemos o planeta Terra inteiro, 

por exemplo, todos os seus habitantes seriam prejudicados como sociedade e 

indivíduos. Para a natureza isso não faria diferença alguma. Veja o diagrama, “fluxo 

constante de matéria e energia”. Isso significa que nada é perdido. Todos os destroços 
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dessa explosão seriam matéria-prima para outras coisas posteriormente. Do mesmo 

modo como uma folha morta de uma árvore é alimento para os seres no solo. Não há 

punição nem premiação na natureza, há apenas uma equação de resultado zero. 

Tudo o que há é uma constante dinâmica que precisamos entender e imitar. 

 

XX. NATUREZA, CIÊNCIA E RELIGIÃO 

Tríplice fundamental! Abundância, eficiência e sustentabilidade. Se queremos 

uma civilização, ou seja, resolver nossos problemas e vivermos em cooperação mútua, 

precisamos desses três parâmetros. Eles estão presentes na natureza. Se queremos 

mesmo sobreviver no longo prazo, é preciso começar a imitar ela o mais 

descaradamente possível. E como fazemos isso? Acho que está claro o papel do 

método científico, não? 

Mas ainda há uma outra coisa a vermos sobre natureza. A tríplice fundamental 

é uma percepção milenar. A questão é que ela sempre esteve disfarçada com outras 

palavras. Considere essa frase: “faça aos outros aquilo que gostaria que lhe fizessem”. 

O que isso significa? O que você gostaria que lhe fizessem? Seria algo como receber 

amor, alimento, atenção, respeito, estima, moradia, educação, prazer, etc? E, da 

mesma forma como é bom receber isso tudo, é bom dar o mesmo. Acredito que você 

compartilhe comigo de como é boa a sensação de ser verdadeiramente útil para os 

outros, não é mesmo? É muito prazeroso quando sentimos aquela sensação de 

pertencer a um meio que se nutre de nossa capacidade individual ao mesmo tempo 

em que nos confortamos nele.  

Esta frase que citei é aquilo que alguns chamam de regra de ouro da religião. 

Vejamos o que algumas religiões antigas definem como suas regras de ouro. A última 

referia-se ao Cristianismo. No Confucionismo encontramos o seguinte “jamais 

imponha aos outros aquilo que você não escolheria para si." Hinduísmo: “uma pessoa 

nunca deve fazer algo para outra que considere prejudicial a si própria." Islamismo: 

“não machuque ninguém para que ninguém possa machucar você." Judaísmo: “o 

estrangeiro que com você residir deve por você ser considerado como um de seus 
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cidadãos; você deve amá-lo como a si mesmo." Taoísmo: “considere o ganho de seu 

próximo como seu próprio ganho, e a perda de seu próximo como sua própria perda." 

Budismo: “não atormentes o próximo com o que te aflige.” 

O que todas estas frases significam? Aquilo que preciso, aquilo que me causa 

dor e sofrimento, aquilo que me causa prazer e alegria, é o mesmo em você. Isto é 

reconhecer as necessidades impostas pela natureza. O respeito mútuo destas 

necessidades é a simbiose. Numa situação em que estas frases são verdadeiramente 

praticadas por todos (sem a mais absoluta exceção), temos abundância, pois todos 

recebem o que precisam. Temos eficiência, pois a abundância não pode ocorrer com o 

uso ineficiente dos recursos. E quando nos referimos ao uso, trata-se de economia. Por 

último, temos sustentabilidade, pois todos estão com suas necessidades supridas. E 

estas frases também consideram as gerações futuras, pois nossos filhos fazem parte do 

“outro”. 

Ou seja, as regras de ouro das religiões milenares são profundas observações 

acerca do funcionamento da natureza em sua excelência em gerar abundância, 

eficiência e sustentabilidade. Felizmente, há muitas e muitas gerações, houve sempre 

pessoas observadoras e lógicas o suficiente para fundar estes princípios religiosos. 

Embora sejam frases simples, seus significados são completos para uma descrição 

prática do funcionamento natural. 

Acho que está bem clara a semelhança entre todas as regras de ouro. Afinal, 

religião é uma coisa só. As diferentes religiões justificam-se por, em suas épocas de 

nascimento, o mundo humano estar amplamente dividido entre povos geográfica e 

culturalmente distantes. O resultado é que cada um “inventou a roda”, ou seja, cada 

povo teve que partir do início até chegar a uma conclusão. Como todas as observações 

eram acerca da natureza, o resultado foi idêntico. Eram diferentes povos olhando para 

o mesmo objeto. 

Também podemos observar de como estes fundamentos religiosos são 

unificadores, pois reconhecem a simbiose e interdependência do universo. Estas 

frases inibem guerras, pobreza, vingança, ódio, insustentabilidade, e tudo o mais que 

faz parte da nossa lista de interesse (no sentido de coisas a evitar). Infelizmente, é 
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exatamente oposto ao que temos aqui, na prática. Ainda entenderemos o porquê 

disso associando com o que já estudamos sobre a economia monetária. 

“E o que isso tudo tem a ver com ciência, Juliano?”, seria uma boa pergunta. 

Como já vimos, ciência é o método para entender e replicar os mecanismos da 

natureza. E a natureza é abundante, eficiente e sustentável. Ou seja, quando 

praticamos ciência, estamos buscando abundância, eficiência e sustentabilidade. Em 

outras palavras, a ciência, como busca entender e imitar a natureza, se trata de 

aproximar a humanidade para um estado de cooperação, de civilização. Frente a essa 

afirmação talvez possamos questionar algumas coisas. Entre elas “como isso se 

relaciona com as armas de fogo e instrumentos de tortura? O que dizer sobre bombas 

atômicas?”, seria muito prudente de nossa parte. Porém, para entenderemos o 

aparente paradoxo que observamos, precisamos continuar nossos estudos por aqui. 

Sabe aquele velho papo de que ciência e religião são opostas? Está na hora de 

entendermos que grande bobagem isso é. Em primeiro lugar, ciência, por ser objetiva 

e impessoal (ou seja, não depende de percepções subjetivas) é uma só. Como já vimos, 

praticar ciência leva a descobertas que qualquer cientista poderia igualmente 

encontrar. Como o objeto da ciência é a natureza, as descobertas tendem à união. 

Com religião o caso é o mesmo. Embora em suas origens as religiões milenares 

estarem divididas, suas observações máximas são idênticas, pois o objeto em estudo 

era o mesmo. 

Como ciência e religião se relacionam? Ambas lidam com a mesma coisa, não? 

As duas olham para a natureza e percebem como a cooperação sustenta e eleva a vida. 

Podemos colocar as regras de ouro em um pedestal e admirá-las. Elas são mesmo 

dignas disso. No entanto, elas falham sistematicamente em auxiliar como devemos 

colocá-las na prática. Perceba isso, as regras dizem “vivam todos vocês em 

cooperação”. Mas como? Para tal, todos precisam de água, casa, segurança, 

conhecimento, amor, e uma enorme lista de recursos diretos e indiretos abundantes 

para todos os indivíduos, sem exceção. Ou ainda em outras palavras, as necessidades 

sociais tangíveis e intangíveis devem ser satisfeitas, sem deixar ninguém para trás. O 

que automaticamente inclui as necessidades dos indivíduos. Além do mais, esta 
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mesma condição precisa considerar o futuro dos próximos. Ou seja, trata-se da tríplice 

fundamental. As regras de ouro nos dizem o que devemos fazer, mas nada dizem de 

como podemos fazer isso acontecer. 

Mas, espere! Há o método científico! Este é o papel da ciência, colocar na 

prática os fundamentos milenares da religião. É como se a religião fosse o fim e a 

ciência o meio. Ou seja, a religião percebeu que a natureza se sustenta em relações de 

ganhos mútuos. A ciência estuda a natureza e torna possível praticar na humanidade 

estes mesmos ganhos. Assim temos uma missão e um método operacional. Religião e 

ciência são como unha e carne. Mas há um porém. 

 

XXI. PSEUDORELIGIÃO 

Do mesmo modo que temos uma proliferação de pseudociência, há uma 

igualmente ampla pseudoreligião. E o que seria isso? Da mesma forma como ciência e 

religião são similares em seus propósitos, suas versões distorcidas também o são. 

Vejamos: ciência é ampla, objetiva, dependente de fatos e cumulativa. A 

pseudociência é restritiva, subjetiva, tautológica e não acumula sistematicamente 

conhecimentos prévios. Por exemplo, cada astrólogo tem uma opinião diferente e 

todo este conhecimento não possui um progresso cumulativo lógico. O mesmo vale 

para o estudo e prática de economistas de mercado, pois suas justificativas de tomada 

de decisão são fundamentadas pelos próprios princípios que geram a ação. 

E para o lado da religião, o que temos? Exatamente como a ciência, a religião é 

ampla, objetiva, dependente de fatos observáveis e logicamente cumulativa. E como é 

a pseudoreligião? É restritiva, subjetiva, tautológica e não acumula sistematicamente 

conhecimentos prévios. O resultado prático? Igreja. 

Sei que diariamente muitos usam como sinônimos, mas não são. Igreja e 

religião não são idênticas. Religião une, igreja desune. Temos dezenas de milhares de 

igrejas ao redor do globo. Religião é ampla, igreja (ou pseudoreligião) é restritiva. 

Facilmente podemos escutar afirmações como “se você acredita em tal coisa, então é 

inimigo de minha igreja”. Religião é simbiótica, pseudoreligião é reducionista: para a 
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primeira todos convivem, então a responsabilidade é de todos, para a segunda, lemos: 

“me aconteceu algo desagradável, a culpa é do demônio, castigo de deus, dos 

muçulmanos, dos homossexuais, etc.” Religião observa fatos, logo a natureza, assim 

lemos: “tudo flui, do corpo para a terra, do fogo para às cinzas, e assim por diante.” 

Igreja toma base na subjetividade. Encontramos avisos como “doe o máximo de 

dinheiro se quiser o bem, acredite em minhas palavras e terá a salvação”. E a lista 

segue. 

Deixe-me retornar a uma observação que Shermer fez sobre o dogmatismo, 

característica da pseudociência e pseudoreligião: dizer que algo é verdade por apenas 

ser, não sacia a dúvida de como a pessoa que clama chegou a esta conclusão. Às 

vezes escutamos frases como “deus me mandou sacrificar a vida de tal povo”. Sinto 

muito, mas não há evidências que apontem atos de violência gratuitos como uma 

forma de funcionar da natureza. No longo prazo, o verdadeiro sacrifício é a de nossa 

própria inteligência, capacidade de resolver problemas e esperança de uma 

convivência profundamente cooperativa. Com a violência e separatismo, temos nada 

senão a perpetuação de mais barbárie. 

 

XXII. CIÊNCIA DESDE SEMPRE 

Embora seja muito comum associarmos o nascimento da ciência moderna com 

as experiências de Galileu, há uma constatação importante a ser feita. Ciência é 

praticamente tão antiga na humanidade quanto as verdadeiras observações da 

religião. Vou pedir ajudar ao Carl Sagan para explicar isso melhor. 

 Em seu livro O Mundo Assombrado Pelos Demônios (The Demon-Haunted 

World), Carl Sagan descreve um trecho sobre homens primatas, do tempo da caça e 

coleta, durante a perseguição de outros animais para a alimentação. Vamos ler partes 

deste trecho. 
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“O pequeno grupo de caça segue as pistas de cascos e rastros de outros 

animais. Param por um momento perto de um grupo de árvores. Acocorados sobre os 

calcanhares, eles examinam as evidências com muito cuidado. As pistas que estão 

seguindo foram cruzadas por outras. Rapidamente, se põem de acordo sobre os 

animais responsáveis pelos rastros. Quantos são, de que idade e sexo, se há algum 

machucado, a velocidade com que estão se deslocando, há quanto tempo passaram 

por ali, se há outros caçadores em sua perseguição, se o grupo pode alcançar a caça e, 

em caso positivo, quanto tempo isso levará. [...] Quase sempre leram corretamente as 

mensagens no solo. Os gnus, antílopes ou ácapes estão onde eles imaginaram, na 

quantidade e condições estimadas. A caçada é um sucesso.” *20, tradução nossa] 

 

 Perceba que o trecho representa humanos fazendo observações lógicas sobre 

evidências. A partir do rastro dos animais que caçavam, acabaram tendo sucesso em 

suas missões. Graças ao acúmulo de conhecimento sobre as evidências, suas previsões 

levaram a fatos concretos, seguros. Erros de leitura que ocorriam corriqueiramente 

serviam para apurar a capacidade destes animais em entender a natureza. Detalhe 

importante, estamos retratando nossa espécie numa época em que nem mesmo a fala 

havia sido criada. Eles já praticavam um método científico rudimentar. Do contrário, 

como poderiam caçar de forma mais efetiva? Sem ciência, você e eu não estaríamos 

aqui neste momento. 

Carl Sagan continua com uma breve explicação: 

 

“Como é que eles conseguiam fazer isso? Como podiam obter tantas 

informações de pouco mais do que uma simples olhadela? Dizer que eram 

observadores agudos nada explica. O que que realmente faziam? Eles examinavam as 

formas das depressões. O rastro de um animal veloz exibe uma simetria mais 

alongada. Um animal levemente manco protege a pata machucada, pondo menos 

peso sobre ela, deixando uma marca mais fraca. Um animal mais pesado deixa uma 
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depressão mais profunda e mais larga. As funções de correlação estão na cabeça dos 

caçadores.” *21, tradução nossa+ 

 

XXIII.TODOS FAZEMOS CIÊNCIA 

Você se lembra, lá no início deste capítulo, em que comentei que havia duas 

impressões que a ciência costuma ser relacionada? Uma é que cientistas são CDFs, 

nerds e coisas do gênero. A outra é que ciência é fria, racional, sem emoções. Não se 

trata nada disso. 

Todos nós somos cientistas, num sentido prático, simples e rudimentar em 

nossas vidas diárias. Toda vez que saímos de casa para ir a algum lugar até então 

inédito, pegamos o endereço do destino e verificamos o caminho mais adequado para 

tomar. Nos questionamos: “usarei um ônibus? Vale a pena pegar um táxi? O que sai 

mais barato? O que é mais rápido? Se for a pé, chegarei lá suando? Como está a 

temperatura hoje? Não tenho tênis apropriado para caminhar. Meus calçados estão 

todos estragados, eles machucam meus pés.” 

Temos um problema (algo a resolver), coletamos uma série de evidências, 

criamos uma hipótese e praticamos no mundo real. Depois de encontrar fatos, 

podemos criar teorias. Podemos dizer coisas como “não vá por esse caminho, não vale 

a pena, demora muito por aí. Vá de bicicleta, pois você pode pegar este atalho.” Ou 

mesmo algo como: “a publicidade (evidência) diz que este calçado é adequado para 

correr, e eu acreditei nisso (hipótese). Quando comecei a usá-los (experiência), senti 

meus pés doerem até sangrarem (fato).” 

Se não fizéssemos uso da metodologia científica, seríamos todos crianças 

ingênuas que acreditam em tudo sem nunca questionar o funcionamento de 

absolutamente nada. Ou seja, jamais saberíamos fazer casas, carros, escolas, cidades, 

elevadores, comida, roupas, aquecedores, remédios, instrumentos musicais, vinhos, 

computadores, xampu e todos os recursos diretos e indiretos que ampliam a qualidade 

de nossas vidas e tempo de existência. Sem a prática do método científico jamais 

iremos alcançar nossos interesses globalmente. A vida humana como conhecemos 
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nem ao menos existiria sem o uso do método científico, até mesmo o rudimentar da 

vida diária. 

 

XXIV. CIÊNCIA E AMOR 

E quanto à associação da tal “frieza” da ciência, considere o seguinte. Imagine-

se dirigindo seu carro com a pessoa que você mais ama sentada ao seu lado. Em certo 

momento vocês colidem com outro veículo. Pelas circunstâncias aleatórias, você fica 

levemente ferido. Mas seu amado passageiro está gravemente machucado. De fato, a 

pessoa está agonizando de dor, tudo indica que estes são seus últimos minutos de 

vida. Além de pedir ajuda para uma ambulância, o que você faz? Fica com ela, 

segurando sua mão, dando atenção e carinho, pedindo que se acalme, que tudo ficará 

bem. A ambulância chega, mas não a tempo suficiente. 

Sem sombra de dúvidas, a sua atitude foi a mais nobre possível, extremamente 

emotiva e guiada pelo amor até o último momento possível. Em outras palavras, você 

amou aquele indivíduo tentando cuidar dele com o máximo que você podia. Ninguém 

acharia o contrário, certo? 

E se um cientista descobrir uma maneira de reconfigurar o trânsito de 

pedestres e automóveis de modo que seja praticamente impossível que colisões 

ocorram? Ou seja, nunca mais teríamos pessoas machucadas, muito menos 

fatalidades. Nunca mais ocorreriam situações como a anterior descrita. O trabalho 

deste cientista poupará a vida de todas as pessoas eliminando o sofrimento da dor e 

morte posteriores. Isto é o verdadeiro amor incondicional, pois assim se resolve 

definitivamente um problema comum a todos os humanos. E é somente através da 

ciência que tal comprometimento com a vida pode se tornar globalmente concreto. 

Ainda veremos isso melhor. De fato, esta compreensão começará a tomar forma no 

próximo capítulo. 
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Ciência não se trata exatamente de um corpo de conhecimento, mas um modo 

de investigação. E este modo é chamado de método científico. 

A curiosidade é aquilo que impulsiona os humanos à busca de novas 

perspectivas, de novas indagações. É, talvez, a mais importante de nossas 

características. Da curiosidade cria-se hipóteses, que são possibilidades a serem 

investigadas. Experiências são realizadas e documentadas para organizar os fatos e 

evidências. Toda investigação, na verdade, funciona como uma entrevista à natureza. 

Quando uma hipótese se mostra equivocada, novos testes são realizados. Erros 

não são motivos de vergonha, mas de ampliação do conhecimento daquilo que não é 

seguro. Não há retrocessos nem fracassos, apenas aprendizado. 

Como sabemos que humanos naturalmente cometem equívocos, o ceticismo é 

uma importante postura de prudência. Sua ação geralmente é a solicitação de 

evidências e documentações que comprovem os achados. Para tal, a objetividade, que 

é a expressão social aberta e cooperativa é intrinsecamente necessária. Isto faz o 

método científico seguro e confiável, pois permite a autocorreção, trazendo sempre 

melhorias para os achados. 

Quando um conjunto de fatos são seguramente relacionados nasce uma teoria. 

Isto é a compreensão mais consolidada sobre fenômenos. Novamente, com o 

mecanismo de autocorreção, explicações dinamicamente se desenvolvem. Logo, não 

há espaço para noções simplistas como “certo”, “errado” e certezas absolutas. Ciência, 

em suma, é uma constante tentativa de imitação da natureza, logo não poderia deixar 

de ser tão dinâmica e agregadora como sua própria “professora”. 

Métodos de compreensão que fazem apenas o uso de lógica e observação, sem 

sistemáticos testes, podem ser chamados de pseudociência. Como não são expressões 

cooperativas, não são seguras, pois não permitem autocorreção. No lugar da 

sustentação por fatos, há apenas opiniões. Tais métodos segregam pessoas. 
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Do contrário, o método científico, como é aberto, não possui espaço para 

preconceitos. Se há julgamentos prévios a investigação é prejudicada e fatos tendem a 

serem distorcidos e/ou ignorados. Isto inibe cooperação. 

Pode-se sintetizar a religião como uma conclusão sobre interdependência 

baseada em observações da natureza. Embora rudimentares, estes achados (como as 

regras de ouro) apresentam um modo de superar a competição na espécie humana. 

Contudo, são apenas conclusões, e não modos de operação. O método científico é 

exatamente este modo. 

Já a pseudoreligião (como igrejas) é segregadora. Da mesma forma que 

pseudociência faz uso de expressões exclusivas, há uma promoção de 

desentendimentos, não de investigação. Logo, não há compreensões abertas e 

acolhedoras. 
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o último capítulo abrimos alguns caminhos que agora precisam de uma 

conclusão. Ou ao menos um encaminhamento. Como estamos analisando a 

ciência em sua construção, funcionamento e utilidade, o termo tecnologia 

não poderia deixar de vir à tona. Ambas surgem constantemente como irmãs 

siamesas, não é mesmo? Lemos em revistas, websites, programas de TV assuntos 

relacionados à ciência e tecnologia, quase como se fosse uma coisa só. Mas, afinal, o 

que é essa tão falada tecnologia? 

 Não pretendo fugir ao modelo do capítulo anterior. Quero começar aqui 

também perguntando a você a sua resposta. Responda sem ainda pesquisar: 

 

Para você, o que é tecnologia? 

 

 

 Vamos conferir sua resposta com o que podemos encontrar pesquisando no 

dicionário. Lemos que tecnologia é uma “ciência cujo objeto é historiar e descrever 

algum processo industrial ou de ciência prática; conjunto dos termos próprios a uma 

arte ou a uma ciência; tratado das artes em geral”. Parece bem vago, não? Eu achei, 

pois pouco esclarece. 

 Bom, mas é inegável que o termo tecnologia é frequentemente associado com 

inovação material, algo como invenções de máquinas sofisticadas ou softwares que 

realizam tarefas até então além da imaginação, não estou certo? Inclusive Douglas 

N 
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Adams fez uma observação bastante cômica acerca desse tipo de invenção inovadora e 

revolucionária. Ele disse que... 

 

“Qualquer coisa que esteja neste mundo quando você nasce é normal e 

ordinário e é apenas uma parte natural do modo como o mundo funciona. Qualquer 

coisa inventada entre os seus quinze e trinta e cinco anos é nova e excitante e 

revolucionária, e você provavelmente poderia seguir uma carreira nisto. Qualquer coisa 

inventada depois dos seus trinta e cinco anos é contra a ordem natural das coisas.” *1, 

tradução nossa] 

 

 Até mesmo quando pesquisamos este termo no Google e solicitamos retornos 

com imagens vemos computadores, carros e muitas ilustrações azuladas com 

temáticas futuristas e de exploração espacial. Seria então tecnologia as máquinas mais 

sofisticadas? Bom, vimos que máquina realmente é um termo amplo, indo de um 

simples par de luvas até estações espaciais. Poderíamos concluir que se trata disto 

tecnologia? Sim, poderíamos. Mas isso não vai longe o suficiente para a teoria que 

estamos estudando aqui. 

 

I. O QUE É A NATUREZA? 

 Permita-me uma liberdade etimológica. Pois é fato que a palavra tecnologia é 

consideravelmente ampla, quase sem significado preciso. Então vou aproveitar esta 

oportunidade e criar uma definição mais apropriada para encaixar no assunto deste 

livro. Para começar, precisamos rever aquilo que entendemos como sendo a natureza. 

Vamos fazer isto por uma situação que vivenciei. 

 Certa vez, após uma palestra que realizei em um evento sobre sustentabilidade, 

uma pessoa da plateia veio se apresentar para mim e nossa conversa, obviamente, se 

estendeu sobre assuntos derivados do que apresentei. Esta pessoa disse que praticava 

permacultura e que era um grande prazer lidar diretamente com a natureza, estando 
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cercada por ela, colocando suas próprias mãos na terra. A pessoa se sentia bem em 

estar em contato com o solo, entendendo, aprendendo e respeitando a ordem natural 

dos acontecimentos do ciclo de vida dos vegetais. Considerando uma parte do 

conteúdo da minha palestra, ele comentou que não agradava muito a ideia de 

máquinas realizando trabalhos no cultivo da terra, pois ele via isso mais do que como 

uma atividade, era uma terapia pessoal. No momento comentei que ele tinha razão, 

de que realmente é uma sensação prazerosa lidar pessoalmente com o nascer, 

desenvolver, morrer e renascer no cultivo dos vegetais e de que mesmo que máquinas 

façam este trabalho com propósitos operacionais, ele não deveria deixar de praticar 

sua terapia. 

 Na penúltima parte do livro iremos conferir mais profundamente sobre o que 

exatamente se tratava esta conversa entre esta pessoa e eu. Por ora, o que nos 

interessa aqui é entender esta observação que a pessoa fez diferenciando máquinas da 

natureza. 

Você se lembra que vimos no último capítulo o que é natureza? Vimos que 

natureza é, de fato, tudo. E quando usamos a palavra tudo, realmente é a tudo mesmo 

o que nos referimos! Considere o seguinte: o que é uma máquina? Pense num lápis. O 

que é isso? Algo não natural? Impossível! Tudo o que existe é a natureza. Um lápis é 

basicamente um pedacinho de árvore e um pouco de uma pedra chamada grafite. 

Ambos são recursos disponíveis na natureza. Ambos são natureza. “E aquilo que você 

disse sobre ciência e recursos criados pelo humano, não dispostos assim pela natureza, 

Juliano?” Esta seria uma boa indagação. 

Um lápis não é encontrado de tal forma pela disposição natural. Nós usamos 

nossa criatividade humana e descobrimos o lápis. Usamos a ciência para entendê-lo e 

reproduzirmos a qualquer momento. Mas o lápis ainda é natureza. Perceba que o que 

muda realmente é a configuração da relação entre estes dois elementos: a madeira e a 

grafite. Tudo o que fazemos é recompor a ordem, a natureza é uma constante. Um 

anel de ouro maciço ainda é ouro, apenas está polido e deformado de acordo com a 

vontade da pessoa. Mas ainda é natureza. Uma máquina de três toneladas que cultive 
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a terra é natureza e o mesmo vale para uma arma de destruição em massa capaz de 

eliminar toda nossa espécie. 

Quando aquela pessoa da plateia afirmou gostar de estar cercado pela 

natureza e não por máquinas, cometeu um equívoco. Não há como não estarmos 

cercados pela natureza. Ainda que você esteja em uma sala esterilizada, as paredes, 

teto, piso, ar e os próprios produtos usados para a esterilização são natureza, inclusive 

você mesmo. 

“Qual é exatamente o equívoco, Juliano?”, você pode perguntar. Pois então, 

como não há modo de evitarmos estarmos cercados pela natureza, até mesmo pelo 

fato de sermos parte dela, o equívoco se encontra ao que ele se refere como tal. O 

prazer que ele sente é em estar mantendo contato constante com seres vivos. O que 

esta pessoa gosta é de ser útil para as plantas, acompanhar o crescimento delas, cuidá-

las e delas também receber cuidado. Ele doa sua atenção e dedicação e elas retribuem 

com uma alimentação saudável e adequada para seu corpo. Esta relação simbiótica e 

de acordo com o funcionamento da natureza é que gera prazer nele. 

Embora ficar preso sozinho por três dias consecutivos numa sala esterilizada 

cheia de lápis e computadores estragados seja um contato constante com a natureza, 

não há contato com outros seres vivos (ignorando seres dos reinos protista e fungi, é 

claro). É a isto o que aquele praticante de permacultura se referia. Seu prazer está em 

lidar com a vida. De fato, este prazer é idêntico a todos nós humanos. E também aos 

demais seres vivos. Ou então não seria um castigo extremo passar alguns dias na cela 

solitária de uma prisão. Ou um castigo ainda pior, perder totalmente a capacidade de 

se relacionar com os demais seres vivos: a penitência de morte. 

 

II. A INTERVENÇÃO ESTÁ DENTRO DE NÓS 

“Juliano, e como isso tudo se relaciona com tecnologia?”. Veja, o que diferencia 

um lápis de várias árvores e algumas pedras grafite? Se tudo é natureza como se 

encaixa a tecnologia nestas relações? Está em nossa capacidade humana, 

principalmente praticada pela ciência, em transformar a realidade dada pela 
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disposição natural. O resultado disso é chamado de tecnologia. Permita-me reforçar 

esta ideia. Você conhece aquele brinquedo de montar chamado Lego? Ele é composto 

de inúmeras peças em diversos formatos e cores que encaixam entre si. A pessoa pode 

livremente criar os mais diversos formatos, como carros, naves, flores, pássaros, 

cidades inteiras, pessoas, etc. As peças, sejam soltas ou compondo um projeto 

específico, continuam sendo Lego. Da mesma forma vemos isso na natureza. 

A tecnologia é a capacidade humana em lidar com a natureza manipulando 

e/ou classificando seus recursos para criar uma nova configuração, uma nova 

utilidade. Ou seja, um lápis não é em si uma tecnologia, mas sim nossa capacidade em 

defini-lo, projetá-lo e criá-lo. Considere que mesmo que subitamente, num passe de 

mágica, todos os lápis do mundo sumissem por um portal para outra dimensão, 

enquanto houver árvore e pedra grafite ainda poderemos fazer mais lápis, pois temos 

tal tecnologia. A tecnologia está em nossa capacidade motora e intelectual, o mundo 

no qual manipulamos, e fazemos parte, é a natureza. 

Ciência e tecnologia realmente possuem uma relação muito próxima. Não é à 

toa que estão sempre associadas. Todo resultado obtido pelo método científico, ou 

seja, suas descobertas, são uma tecnologia. Mas nem toda tecnologia relaciona-se à 

ciência. Vamos ver isso melhor. 

Você está lembrado do caso hipotético em que você, um amigo e eu estávamos 

aquecendo água para descobrir o ponto de ebulição? Fizemos o uso do método 

científico para descobrir o que a natureza tinha a dizer sobre este seu funcionamento. 

O resultado disso é uma tecnologia. Embora sozinha possa não parecer muito útil, 

temos que lembrar que ciência é cumulativa. O que podemos fazer com esta 

tecnologia? 

Usamos nossa criatividade humana e tentamos desenvolver uma chaleira 

automática que ferva a água, avise o usuário e ainda se desligue. Temos o 

conhecimento do marco de 100º C para a ebulição. Bom, podemos colocar um 

termômetro dentro do recipiente e associar a chegada do mercúrio a este ponto 

específico fazendo a máquina desligar-se e emitir um sinal sonoro como aviso. 

Fazemos uso da ciência e todo o conhecimento acumulado até o momento para 
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descobrir a melhor maneira de criarmos esta máquina. Uma vez que obtemos sucesso 

temos mais uma tecnologia à nossa disposição. 

 

III. A TECNOLOGIA CIENTÍFICA 

 Reforçando mais uma vez, a tecnologia não está na máquina, está em nossas 

mentes em como projetar esta ferramenta e em nossa capacidade motora para torná-

la real, seja diretamente, através de nossas mãos, ou indiretamente, através de 

ferramentas externas. Isto é o que podemos chamar de tecnologia científica, pois é 

um resultado da aplicação do método científico. Ou seja, tecnologia científica é 

aquela que é um fruto da compreensão do funcionamento da natureza (a prática da 

ciência). Não se tratam de frutos somente tangíveis, tecnologia também são idéias, 

como o próprio corpo de conhecimento da biologia e física, ou a convenção de uma 

unidade de medida como a distância em metros. Ainda em outras palavras, tecnologia 

científica é uma ferramenta inclusiva que funciona de igual modo para todos. Alguns 

exemplos são pontes, prédios, computadores, o sistema internacional de medidas, a 

matemática, a definição sobre sustentabilidade, a medicina, etc. 

E armas de fogo e até mesmo a bomba atômica são também tecnologias 

científicas. No entanto, acho que é bastante claro de como estas tecnologias não 

possuem relação com o fundamento da natureza, pois suas capacidades de destruição 

não possuem relação com o equilíbrio dinâmico universal nem com a relação 

simbiótica dos seres vivos. Logo, não apenas o uso, mas suas próprias existências são 

tecnologias contrárias aos nossos interesses. No último capítulo vimos a seguinte 

afirmação: ciência, como busca entender e imitar a natureza, se trata de aproximar a 

humanidade para um estado de cooperação, de civilização.  

E então chegamos num aparente paradoxo. Sendo uma arma de fogo um fruto 

da ciência, logo uma tecnologia científica, não temos uma contradição pelo o que 

significa a ciência? Sim, é uma contradição. Mas saiba que não é culpa da ciência a 

existência deste tipo de tecnologia científica contrária às nossas expectativas de uma 
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vida positiva, fértil e pacífica. Entenderemos isso melhor ao longo deste capítulo e 

especialmente na próxima parte do livro. 

 

IV. A TECNOLOGIA SUBJETIVA 

Agora temos que ver o outro lado da moeda. Quais são as tecnologias que não 

são frutos da ciência? Se tecnologia é um resultado de nosso esforço mental e/ou 

mecânico e excluímos todos os frutos da ciência, o que mais sobra? A resposta é muito 

simples: tudo o mais que pudermos imaginar. 

Jazz e escultura, futebol e literatura, idioma e etiqueta à mesa são alguns 

exemplos do outro grupo de tecnologia. Este segundo grupo é denominado tecnologia 

subjetiva, que é o resultado da capacidade humana em lidar com a natureza 

manipulando e/ou classificando seus recursos para criar uma nova configuração, 

uma nova utilidade, que preencha expectativas individuais. Ou seja, o que é música 

para você não será necessariamente para mim, trata-se de uma tecnologia subjetiva. 

Este tipo de tecnologia não possui embasamento com o real funcionamento das leis da 

natureza, por isso ela é subjetiva, por isso ela é exclusiva. O que funciona para um não 

necessariamente irá funcionar para outros. O que é verdade para um não será 

necessariamente verdade para outros. 

Vejamos isso por outro ângulo. O conhecimento objetivo sobre o som, sua 

definição e funcionamento, a audição humana e a construção de instrumentos 

musicais são todas tecnologias científicas. Todos estes exemplos são frutos da ciência, 

logo são de acesso comum aos humanos e baseados nas leis da natureza. Funcionam 

independentemente de opiniões pessoais. No entanto, a maneira como escuto, o tipo 

de composição sonora de minha preferência e a utilidade dada a isso são assuntos que 

cabem somente a mim, pois são tecnologias subjetivas. Alguém pode até mesmo odiar 

música. Para esta pessoa, esta tecnologia subjetiva nem ao menos existe, no entanto 

toda a tecnologia científica continua a existir e a crescer de acordo com os avanços da 

ciência. 
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O idioma é outro exemplo de tecnologia subjetiva. Em primeiro lugar, a língua é 

de criação e uso de uma nação apenas (mesmo no caso do inglês e espanhol, são 

poucas nações). As palavras que os povos usam não possuem uma precisa e objetiva 

relação com o mundo real, pois palavras são inventadas de acordo com a praticidade 

da vida cotidiana, não através da sistemática do método científico. Como vimos no 

capítulo anterior, a linguagem científica é universal, pois é independente do sujeito 

que a pratica, portanto a “língua” da ciência é uma tecnologia científica, pois é 

inclusiva e busca sua base no funcionamento do universo. 

 

V. E ISSO SERVE PARA QUÊ? 

“E o que isso tudo tem de útil para nós, Juliano?”, seria uma boa pergunta. Tem 

tudo de útil. Agora que sabemos o que é tecnologia e como seus dois grupos se 

distinguem, podemos esquematizar tudo em gráfico considerando a realidade social 

que nos cerca. O resultado é a próxima ilustração (fig. 11A). 

O que podemos verificar? Como vimos, a tecnologia subjetiva é exclusivamente 

relacionada ao jeito de ser de cada indivíduo, aos pequenos grupos e até mesmo a 

nações. Aqui temos o que definem os traços característicos do ser de cada um. Para o 

indivíduo temos sua preferência por filmes de ação à comédia, por exemplo. Para os 

grupos, podemos encontrar tecnologia subjetivas como a identificação que todos os 

membros compartilham por apreciarem vinho. Uma nação compartilha a tecnologia 

subjetiva da língua e costumes pertinentes à região geográfica em que se localizam. 

Perceba que como se trata de um jeito de ser de indivíduos e grupos, noções como 

“certo” e “errado” são obviamente incompatíveis aqui. Não há um jeito de ser a ser 

seguido se não o próprio jeito em si, particular de viver de cada pessoa. Ou seja, 

tecnologia subjetiva tem relação com a liberdade, com o jeito de se expressar. Se você 

gosta de olhos azuis e minha bebida favorita é gim com tônica, não há julgamentos, 

nem equívocos, nem problemas a serem resolvidos nesta tecnologia. 

Vamos deixar isso mais claro olhando para a tecnologia científica. Temos um 

meio comum entre nós: a sociedade. Como vimos, ela é inevitável e sua manifestação 
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ocorre com a composição de um corpo e mente sociais. A tecnologia científica é fruto 

da ciência, e o papel da ciência é entender e imitar a natureza. A natureza, por sua vez, 

é uma grande orquestração simbiótica universal fundada em princípios de 

sustentabilidade, abundância e eficiência. Como ela é unificadora, não reconhece a 

individualidade, apenas vê a fluência do todo numa constante troca de matéria e 

energia sempre com resultado zero de resíduos.  

 

 

Figura 11A 

Tecnologia subjetiva é o resultado da expressão do indivíduo, e a tecnologia científica é indiferente a 

opiniões pessoais, pois fundamenta-se na natureza. 

 



 

 63 

CAPÍTULO 11 O QUE É TECNOLOGIA? 

Suponho que esteja claro de como as duas tecnologias são opostas. Mas não 

devemos confundir essa oposição como contrária ou adversa. Muito pelo contrário, 

são duas posições complementares. 

Vejamos esta relação com exemplos práticos. Para um certo sujeito, sua 

tecnologia subjetiva em relação aos cachorros é: gostar de suas companhias, 

especialmente da raça yorkshire. Existem as tecnologias científicas, como veterinária, 

que tornam não só a vida dos cães melhor como também nossa convivência com eles. 

Existem outras, que são produtos de higiene e um conhecimento de dieta que 

permitem aumentar a expectativa de vida dos cães. Perceba que a tecnologia científica 

se refere a todos os cachorros, assim como a natureza, ela não considera opiniões nem 

pontos de vistas particulares. Isto se traduz em veterinária e higiene, por exemplo. Já a 

tecnologia subjetiva é inversamente complementar, trata-se do que você acha, do que 

você gosta. Prefere tal raça de cachorro? Ou prefere gatos? Não gosta da companhia 

dos outros animais? São suas escolhas, sua individualidade, são jeitos de ser únicos. 

Não há julgamentos, nem definições pré-concebidas, apenas o ser como se é. 

Como a tecnologia científica trata-se de sociedade, temos uma perspectiva do 

comum a todos. Vamos considerar outro exemplo. Trânsito. Uma versão segura dele é 

um dos itens de nossa lista de interesse. Eu quero ir da minha casa até a sua, o que é 

uma tecnologia subjetiva. Quero ir correndo a pé, caminhando de costas, com meio de 

transporte rápido, vestindo uma roupa de palhaço, escutando música e dançando, o 

que seja. O destino, a escolha do meio e o horário são decisões minhas que cabem 

somente a minha liberdade de escolha, pois refletem o meu jeito particular de ser, 

exclusivo. Isto tudo são tecnologias subjetivas. 

Por outro lado, o complemento, a tecnologia científica, diz respeito ao que é 

comum a todos nós. Ou seja, o que a natureza estabelece como sustentável, eficiente e 

abundante. No que isso resulta? O método científico, aplicado ao trânsito, o torna 

plenamente seguro, automatizado, preciso, não poluente, disponível para todos, 

rápido e totalmente independente da opinião subjetiva das pessoas (obviamente não é 

o que encontramos por aí). Um trânsito, sendo uma tecnologia científica, é similar aos 

funcionamentos naturais, logo ele não irá machucar nem matar pessoas sem motivo 
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algum. Em outras palavras, a tecnologia científica sintetiza a eficiência, abundância e 

sustentabilidade da natureza enquanto a tecnologia subjetiva goza de liberdade de 

escolha. A primeira se refere àquilo que funciona melhor para todos, a segunda àquilo 

o que é melhor para o indivíduo, por suas próprias decisões. 

A tecnologia subjetiva, como se trata do jeito de ser de cada um, não possui 

problemas nem equívocos. Por outro lado, a tecnologia científica possui problemas e 

equívocos. Trânsito é parte do meio social, portanto trata-se de uma tecnologia 

científica e deve ser tratada como tal (no capítulo dezesseis entenderemos porque isso 

não acontece na prática). Qual o problema neste caso? Temos um trânsito que 

machuca e mata. Vamos usar o método científico para entender como a natureza 

resolve este problema. Onde podemos encontrar um modelo de trânsito natural para 

nos inspirarmos? Nossa corrente sanguínea é um bom exemplo. Aprendemos que se a 

imitarmos, nosso trânsito será igualmente abundante, eficiente e sustentável. Estamos 

fazendo isso atualmente? Não! Então estamos com o pé afundado na lama do 

equívoco, pois lidamos com uma tecnologia científica e não a tratamos como tal. Isto 

é um problema a ser resolvido. Porém, amplamente ignorado. 

 

VI. PARA QUE SERVE A SOCIEDADE? 

 

Responda, que tipo de tecnologia é a sociedade em si? 

(   ) subjetiva 

 

(   ) científica 

 

Embora o fato de sermos humanos seja uma tecnologia subjetiva, pois nossa 

individualidade representa nossa identidade, contudo aquilo o que somos como 

espécie, nossa coletividade, não tem nada a ver com isso. Sociedade é corpo e mente 

social, economia e política. Sociedade é aquilo que nos une como membros da mesma 

família global. O que vale para um valerá para todos, pois somos todos parte da 
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natureza. Sociedade é uma tecnologia científica. Logo, ela tem problemas, equívocos 

e falhas. 

Um trânsito seguro é uma questão social. E ele está funcionando de forma 

satisfatória? Não. Então temos uma falha técnica a ser resolvida. Como vimos antes, a 

resolvemos com a aplicação do método científico. A natureza é quem nos dirá como 

fazer da melhor maneira possível. O mesmo vale para saúde, por exemplo. Como 

podemos viver mais saudáveis e por mais tempo? Precisamos de uma boa dieta. Como 

sabemos o que é uma boa dieta? Use a ciência e a natureza dirá. Como fazemos 

alimentos de tal forma? Como os distribuímos? Devemos exercitar nossos corpos? 

Como e com que frequência? Quais os remédios mais apropriados para tais e tais 

casos? Tudo são problemas técnicos, outra nomenclatura para problemas científicos. A 

subjetividade não tem a ver com isso, pois ela trata de escolhas e opiniões, não de 

objetividade, fatos e precisões. 

Fica a pergunta no ar: sendo a sociedade uma tecnologia científica, estaria ela 

coberta de falhas técnicas atualmente? Faço questão de responder: sim, há falhas 

sistêmicas em toda esta tecnologia científica, pois não é tratada como tal. A 

consequência de todas estas falhas técnicas em nossa sociedade é essa vida horrível na 

qual compartilhamos e sofremos todos os dias de nossa existência, nos mais variados 

níveis. 

Sei que estou sendo um pouco provocador, pois estou insistindo numa ideia 

que não representa o que vemos por aí. Peço sua paciência, precisamos entender a 

situação no modo como ela deveria ser para então entender melhor como e porque ela 

é do jeito que está. E isso só irá encerrar na próxima parte do livro. Então vamos 

prosseguir. 

Agora é momento de nos fixarmos especificamente na sociedade e o 

relacionamento com os indivíduos. O que temos? Vamos conferir a necessidade de 

alimentação. Como a satisfazemos? Com um recurso chamado alimento. Do ponto de 

vista de um indivíduo, temos uma tecnologia subjetiva que é a escolha do prato mais 

saboroso, de acordo com seu paladar, e o horário da refeição de acordo com o 

momento que o sujeito sente fome. Estas vontades expressam o jeito de ser do 
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indivíduo, sua liberdade é independente do que os outros acham. Não há problemas 

nem equívocos com esta tecnologia. 

E como se dá esta mesma necessidade para a sociedade? Temos uma 

tecnologia científica, pois é de uso comum a todos. Se cada um pode escolher o que e 

quando comer, o papel da sociedade é tornar isto possível. Tecnologia científica é um 

reflexo do funcionamento da natureza, portanto pouco importa opiniões pessoais. 

Usamos o método científico e descobrimos como gerar alimentos saudáveis para 

todos, tornando disponível o acesso a este recurso. Como isso acontece? Embora ainda 

não seja hora de entrarmos em detalhes, fazemos uso dos métodos mais modernos de 

agricultura gerando alimentos e distribuindo-os a todos de modo a garantir a 

eliminação completa da fome sobre a face da Terra. 

Por que faríamos isso? Porque sendo a sociedade uma tecnologia científica, ela 

deve funcionar como a natureza, sendo abundante, eficiente e sustentável. Isto é 

reconhecer a unicidade, aquilo que une a todos nós, que é viver de forma saudável em 

todos os níveis. Em outras palavras, é a prática das regras de ouro, ou da tríplice 

fundamental. A função da sociedade é prover todos os meios comuns necessários 

para permitir o desenvolvimento máximo possível das tecnologias subjetivas. Ou 

seja, como os indivíduos são interdependentes do meio, uma vez que os recursos estão 

às suas disposições para satisfazerem suas necessidades, podemos desenvolver nossa 

liberdade individual o mais plenamente possível. 

Deixe-me colocar isto de outro modo. Nós, animais, precisamos preencher 

todas as nossas necessidades dinamicamente. Quem é capaz de oferecer os recursos 

de que precisamos? A sociedade, através da economia. Pois é dela que vem a comida, 

água, utensílios, transporte, educação, lazer, etc. E isto é comum a todos nós. Pense na 

sociedade mais ou menos como um grande depósito completo de mantimentos. Todos 

os recursos estão lá à disposição para nossas necessidades. Há opções para todos. Por 

que há opções? Porque cada um escolhe o tipo de recurso para suas necessidades. Ou 

seja, a sociedade disponibiliza comida (tecnologia científica), e eu escolho comer 

lasanha ao invés de panquecas (tecnologia subjetiva). Como poderia ser possível toda 

esta disposição? Estuda-se a natureza e depois imita-se ela o quanto for possível. 
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Já o papel do indivíduo é desenvolver sua tecnologia subjetiva ao máximo, pois 

todas suas capacidades são um recurso a ser devolvido para o meio social. É o mesmo 

que acontece com as células de seu corpo e seus órgãos. Se o corpo como um todo 

provê as necessidades de todos os seus organismos individuais, estes podem 

desempenhar suas funções de forma saudável. Ou seja, se tenho tudo o que preciso a 

minha disposição, posso livremente desenvolver minhas ambições individuais e tornar-

me, digamos, um grande cineasta cujos filmes são recursos de lazer para o meio social. 

Ou posso ser um cientista brilhante que resolve cada vez mais problemas, e por aí vai. 

Em outras palavras, as necessidades sociais tangíveis devem ser saciadas através da 

plena aplicação do método científico. Esta garantia de satisfação dinâmica sustenta o 

pleno desenvolvimento da tecnologia subjetiva de cada indivíduo. De tal modo, as 

necessidades sociais intangíveis são saciadas por este pleno desenvolvimento 

subjetivo, as relações entre as pessoas. Talvez estas afirmações podem ainda parecer 

um tanto estranhas, dado que nossa atual economia não permite tal configuração. 

Contudo, com o avanço de nossos estudos aqui, ela se tornará mais clara. 

Uma sociedade que não provê as necessidades de todos os seus indivíduos 

está falhando sistematicamente como uma tecnologia científica. E é isso o que temos 

por aí agora. Para resolver esta situação, usa-se o método científico. Mais uma vez 

quero esclarecer de que estou levantando um ponto que ainda não será concluído. O 

que precisávamos esclarecer por agora eram os tipos de tecnologias e a maneira como 

elas funcionam. 

 

VII. COMPARANDO AS TECNOLOGIAS 

Mas ainda há um último esclarecimento a fazermos sobre a diferença entre a 

tecnologia subjetiva e científica. Para começar, faça o que peço: 

 

1) Que tipo de música você prefere? Se necessário, dê respostas múltiplas. 

(   ) rock 
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(   ) pop 

 

(   ) eletrônica 

 

(   ) outro(s): 

 

(   ) não gosto de música 

 

2) Sem usar nenhum recurso (como calculadora) além de sua capacidade intelectual, 

qual o resultado da divisão de 5.769.238,795 por 0,74? Tente cronometrar o tempo 

que você gastará para calcular.  Marque aqui o tempo que você tomou: 

 

Agora use uma calculadora e refaça o mesmo cálculo. Marque aqui o tempo que a 

máquina tomou para chegar à resposta. Não contabilize o tempo que você gastará 

inserindo os números no aparelho. 

 

 

3) Você já machucou seu corpo, mesmo que muito levemente, em algum pequeno 

acidente pessoal, como bater o joelho em ponta de cama, tropeçar na calçada, 

morder a própria língua, entre outros? 

(   ) sim, ao menos uma vez até hoje 

 

(   ) não, nunca 

 

4) Pegue um lápis ou caneta e desenhe duas linhas paralelas exatamente iguais ao 

exemplo. Faça uso somente deste recurso, não utilize outros, como réguas ou apoios.  

 

Exemplo: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Seu desenho: 

 

 

 

 E então, como foi? Sinto-me seguro para afirmar que deve ter sido muito fácil 

responder a primeira pergunta, não? Basta você questionar seu próprio gosto pessoal 

por música. Esta é sua tecnologia subjetiva, que é plenamente respondida com toda a 

segurança, pois reflete aquilo que faz de você, você! Não há resposta certa nem errada 

ali, há apenas respostas pessoais. É o desenvolvimento da tecnologia subjetiva que 

torna você atraente pelo o que você é. É isso o que interessa quando você está 

lidando com as pessoas num sentido de amizade, família e amor conjugal. Quanto mais 

plena for sua tecnologia subjetiva, mais autêntico você é. Ou seja, quanto mais único 

você for, mais sua individualidade floresce. Com isso o seu autoconhecimento cresce 

igualmente. A sensação de se conhecer é única, pois para saber quem você é, você 

precisa saber o que não é. Sua individualidade é complementar à unidade social. 

Quando você tem a convicção pessoal de que aquilo que você sente, faz, gosta e deseja 

parte de sua identidade, simultaneamente sua relação com o meio se torna mais 

saudável. Pois cuidar positivamente de suas próprias necessidades é harmonioso com o 

meio. E, como vimos há pouco, o pleno desenvolvimento das tecnologias subjetivas de 

todos os indivíduos são recursos que satisfazem as necessidades sociais intangíveis. 

Mas isso só é possível somente se os recursos que satisfazem as necessidades socais 

tangíveis forem plenamente tratados com o método científico. Detalhes à parte, vamos 

seguir adiante. 

E como você foi na segunda pergunta? Foi difícil? Não conseguiu calcular 

sozinho? Desistiu? Quanto tempo tomou? Quem foi mais rápido, você ou a 

calculadora? Meu ceticismo me coloca numa posição de duvidar que você possa ter 

sido mais rápido que a máquina. Caso esteja enganado, por favor, entre em contato 

comigo e me explique sua proeza. Do contrário, vamos entender porque somos mais 

lentos que a calculadora. 
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Lógica, é isso o que solicitei a você com aquela pergunta. E não há dúvidas que 

somos animais com a capacidade de usar a lógica muito bem. Por exemplo, se você 

acorda de manhã e percebe toda a cidade encharcada, sua observação lógica é de que 

choveu. Você sabe isso mesmo sem ter presenciado o fato. As evidências apontam 

para isso com uma boa margem de segurança. Você pode ler notícias sobre a chuva 

noturna, pessoas falando sobre o evento, etc. Ou durante o planejamento de uma 

viagem você usa lógica. O que será melhor? Ir de carro? De ônibus? Tenho pouco 

dinheiro e muito tempo, qual a opção mais lógica? Tenho muito dinheiro e pouco 

tempo, qual a escolha mais lógica? E mesmo na matemática você também é capaz de 

usar a lógica em grande velocidade. Por exemplo, quanto que dá 1 + 1? 

Bom, mas no caso do exemplo seu tempo de cálculo foi incomensuravelmente 

mais lento do que o gasto pela calculadora. Estaria você com problema de lógica? Não 

é nada disso. Nós somos animais, jamais esqueça isso. Somos limitados a uma linha de 

raciocínio operacional simples, embora genial em seus resultados. Isso significa que 

não conseguimos encontrar o resultado daquele cálculo com números grandes e 

fracionados em um segundo apenas, mas somos capazes de criar uma tecnologia que 

faça isso por nós. Uma tecnologia científica, no caso. 

E ela é confiável, pois é fruto da ciência. Seu funcionamento tem o mesmo 

mecanismo de autocorreção que o método científico possui. Digamos que estamos nós 

dois fazendo aquele cálculo com apenas um lápis, borracha e nossas mentes. Depois 

de um tempo, chegamos ambos a um resultado. Você encontrou um e eu outro. Qual 

está certo? Estamos falando de matemática elementar, não de subjetividade, há uma 

resposta precisa e objetiva para o cálculo. E qual seria esta? Usamos a calculadora e 

conferimos. A tecnologia científica é confiável para resolver problemas de lógica 

previsível. Pois é para isso que ela existe! E, mesmo que duvidemos da calculadora, 

podemos testar a resposta em inúmeras outras. Nesta comparação podemos chegar a 

conclusões. Isto é possível porque todas as calculadoras funcionam sob a mesma lógica 

matemática, pois são inclusivas. 

Um computador não poderia existir se não fosse uma tecnologia científica. Se 

fosse subjetiva, jamais teria uma linguagem lógica que pudesse comunicar sua 
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programação entre seus componentes. Jamais teríamos a internet e todos os sistemas 

multiconectados se não compartilhassem uma linguagem objetiva em comum. Jamais 

teríamos confiança neles se não fossem frutos da ciência. Quase todos os recursos que 

você compra para suas necessidades foram feitos por tecnologias científicas. Isto se 

expressa na automação.  

Quando somamos a capacidade lógica previsível de calcular inúmeras variáveis 

dos computadores com a mobilidade de membros físicos, temos os robôs. E estas 

máquinas produzem praticamente toda a comida que você come, roupas que veste, os 

automóveis que o transportam, os computadores pessoais que usa, e quase todos os 

recursos que satisfazem as necessidades sociais tangíveis. Esta é uma realidade já em 

prática em quase todo o mundo. A tecnologia científica é simplesmente muito mais 

eficiente do que qualquer tecnologia subjetiva (pessoas) para resolver problemas e 

realizar operações mecânicas e lógicas repetitivas. 

Vejamos isso relacionando com sua resposta sobre pequenos acidentes. E 

então, meu caro humano, você já passou por isso? Já caminhou e chutou uma pedra, 

já pisou em falso, queimou a língua por beber algo muito quente, não consegue 

apertar sempre as teclas certas? Isso tudo é perfeitamente normal. Assim como nossa 

capacidade intelectual tem limites, nossa coordenação motora também tem. Somos 

animais! Então somos instáveis. Se até mesmo um gato, que é naturalmente mais ágil 

que pessoas, pode cometer gafes, o que sobra para nós?! Mesmo com exemplos de 

virtuoses. que tocam instrumentos musicais de forma muito precisa, dançarinos 

maravilhosos, escultores que dão vida a pedras, esportistas que parecem fazer o que 

quiserem com seus corpos, todos são resultados de inúmeras coleções de machucados 

e tentativas frustradas. Mas chegar a este ponto é uma conquista pessoal. É uma 

tecnologia subjetiva. É um prazer tanto chegar a este ponto quanto ajudar e admirar 

aqueles que chegam. 

E para a última, o que aconteceu? Conseguiu fazer as linhas paralelas 

realmente paralelas? Duvido que tenha conseguido! É como antes, somos animais, 

logo instáveis de mais para tal precisão mecânica. Algumas pessoas até podem 

conseguir, mas o caso é o mesmo de antes, somente após uma bateria de treinos. 
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E o que isso tudo nos diz então? A tecnologia científica é incomparavelmente 

melhor do que a subjetiva para realizar tarefas de precisão lógica e/ou motora 

complexas. É por isso que confio numa ponte construída com o auxílio de máquinas, 

mas prefiro ver uma peça de teatro interpretada por pessoas. A primeira se refere a 

um problema técnico, a segunda é uma expressão subjetiva, é artística. A primeira é 

fruto da ciência, a segunda, fruto da arte. A primeira imita a natureza buscando por 

fatos, a segunda interpreta a natureza de acordo com uma perspectiva pessoal. A 

primeira é inclusiva, é de uso comum a todos, a segunda é exclusiva, poucos 

conseguem se expressar tão bem e poucos apreciam o resultado. A primeira lida em 

resolver problemas imparcialmente, a segunda, em expor opiniões pessoais. A 

primeira é uma tecnologia científica, a segunda, uma tecnologia subjetiva. 

 

VIII. CIVILIZAÇÃO: UMA ORGANIZAÇÃO TECNOLÓGICA 

Mais uma vez devemos reforçar: sociedade é uma tecnologia científica, 

portanto deve ser tratada como tal. Claramente não é isto o que vemos por aqui. 

Embora entenderemos melhor somente na próxima parte, quero ilustrar isto mais uma 

vez. Porém, desta vez temos mais claro a diferença entre as tecnologias. 

Retornemos ao trânsito. O meio de transporte é um problema a ser resolvido 

tecnicamente, portanto não importa opiniões pessoais, tecnologia subjetiva não é o 

lugar apropriado para este assunto. Mas é exatamente isso o que fazemos até hoje. 

“Como assim, Juliano?”. Veja, quem dirige carros, ônibus, caminhões, motos e tudo o 

mais? Pessoas! Mas os animais são incapazes de manter atenção em todas as 

informações relevantes durante longos períodos. Além do mais, cometemos gafes 

motoras frequentemente. Se somos incapazes de fazer duas linhas paralelas, não faz 

sentido algum dirigirmos máquinas de uma tonelada em altas velocidades. O 

resultado? “Acidentes” com ferimentos, mutilações e mortes totalmente evitáveis dos 

membros de nossa espécie. 

Quando encaramos a sociedade como uma tecnologia científica, englobamos o 

trânsito. Como resolvemos isso? Veículos automatizados sob o controle de um sistema 
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global de transporte gerenciado por computador. “Mas que utópico, Juliano!”, você 

poderia indagar. Isto é tão utópico quanto um elevador. Você conhece alguém que já 

tenha se ferido ou morrido em algum elevador automático? Eu não. E mesmo que 

fosse positiva sua resposta, compare os números de acidentes em elevadores com os 

de carros e motos. Qual a diferença entre eles? Elevadores são sistemas automáticos, 

movendo-se num lugar adequado e livre da instabilidade humana. Automóveis são 

guiados por pessoas. Uma pessoa se cansa de fazer um trabalho repetitivo, como 

acelerar, parar, olhar o semáforo, etc. Nossa mente tem ânsia em buscar coisas novas. 

Temos coisas muito mais interessantes para ocuparem nossas cabeças. E, se estamos 

com pressa, com sono ou outras condições, nossa atenção é amplamente afetada. Mas 

não há erros aí, pois é uma tecnologia subjetiva. A repetição nos cansa, não é atrativa. 

Quando colocamos tecnologias subjetivas (pessoas) para cumprir tarefas que 

deveriam ser de responsabilidade das tecnologias científicas (computadores, no caso) 

o resultado garantido é apenas um: tragédia e sofrimento. Veja: como seria se, ao 

invés de um computador com sensores e motores automáticos, um elevador fosse 

guiado por pessoas? Não me refiro somente ao velho ascensorista, já há muito tempo 

aposentado, felizmente. Considere este sistema com pessoas abrindo e fechando suas 

portas o dia todo. Coloque mais um grupo de homens puxando o cabo para subir e 

descer o elevador. É insano, não é? Muita gente ia se machucar ou morrer. Não 

importa quantas leis ou programas educacionais façamos, uma hora ou outra, alguém 

irá se cansar ou perder a atenção. Como é um trabalho em grupo, o deslize de um, é a 

catástrofe de todos. A situação é idêntica para os carros, motos e caminhões. 

Com certeza ninguém acharia uma boa idéia mudarmos de um sistema 

automático para um manual nos elevadores. Ou, usando outras palavras, deixarmos de 

aplicar uma tecnologia científica neste recurso social tangível, para uma tecnologia 

subjetiva. Acho que o raciocínio está claro, não? Enquanto pessoas dirigirem carros, 

temos uma tecnologia científica sendo tratado como subjetiva. Não é culpa das 

pessoas as colisões, machucados e mortes no trânsito. É inevitável que pessoas 

dirigindo cometam gafes motoras e momentos de desatenção. Portanto, o que de fato 

temos não são acidentes no trânsito, são falhas técnicas. É através da automatização 

integrada entre lógica e mecânica científicas que podemos alcançar segurança e 
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tranquilidade no trânsito. E este gerenciamento só pode ser feito por máquinas 

computadorizadas interligadas em rede.  

Experimente isso: fique parado durante 24 horas na esquina mais 

movimentada de uma grande cidade. Sem pausas, durante todo o tempo calcule todos 

os tipos de automóveis que por ali transitam. Anote também a direção e velocidade de 

cada um. Não esqueça de calcular a distância de todas as unidades entre si. Você tem 

colegas fazendo o mesmo em cada esquina de toda a cidade. Você e seus colegas 

devem informar à central instantaneamente toda informação coletada. Ou seja, você 

deve usar um comunicador e falar sem parar tudo aquilo que vê. E nada pode escapar 

de sua atenção. Do contrário, a central perderá a noção da realidade e poderá colidir 

os carros. Pois cada carro tem um motorista recebendo constantemente ordens da 

central. Estas ordens indicam rota, direção e a distância que devem tomar de cada 

veículo. Erros acima de um centímetro são intoleráveis, se não a segurança será 

comprometida. 

Acho que não preciso dizer de como esse sistema nunca dará certo, não? É 

impossível termos um trânsito seguro se usarmos a tecnologia subjetiva para gerenciá-

lo e/ou operacionalizá-lo. Problemas técnicos não podem se misturar com 

tecnologias subjetivas. É como no caso em que colocamos o sol muito perto da Terra. 

Ambos devem existir, mas cada um tem seu lugar apropriado. Cada tipo de tecnologia 

tem a sua aplicação no local, modo e momento apropriado. Esta ordem funcionando 

em harmonia é a civilização, uma coisa que nunca vimos. Isto é um problema técnico 

e deve ser resolvido como tal. 

Não se preocupe ainda em entender estes detalhes de funcionamento, caso 

nem tudo esteja suficientemente claro. Este capítulo servia apenas para introduzir e 

explicar tecnologia. Agora que isto está definido, poderemos aprofundar mais nossos 

estudos.
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Tudo o que existe, sejam fatos, seja nossa imaginação, seja o que for, é o 

universo. Denominamos também como cosmos ou natureza. E isso inclui, podemos 

considerar, até mesmo qualquer coisa que a humanidade ainda não tenha 

conhecimento. 

A tecnologia é uma intervenção abstrata quando humanos classificam, 

ordenam e/ou manipulam a natureza. Por exemplo, um lápis. Esta ferramenta em si 

não é tecnologia, pois nunca deixa de ser natureza (grafite e árvore). Lápis está em 

“nossa cabeça”, isso é a tecnologia. 

Quando essa intervenção é amplamente aberta à todas as pessoas, temos 

tecnologia científica, porque o resultado abstrato pode ser acessado por qualquer um. 

Por exemplo, a conclusão da água ebulir aos 100 ºC ao nível do mar. Tecnologia 

científica é intrinsecamente cooperativa. 

Já quando esta intervenção é baseada na opinião de um ou alguns indivíduos, 

temos tecnologia subjetiva. Por exemplo, o que é música para uns (ou um) não o é 

para outros. Não há uma cooperação intrínseca, embora isto não signifique 

competição ou discriminação, é apenas uma exclusividade. Tecnologia subjetiva é a 

definição do indivíduo ser quem é, é sua identidade única. Cada pessoa é em si uma 

tecnologia subjetiva composta por inúmeras outras tecnologias subjetivas. Pode-se 

chamar como “gosto pelas coisas”. 

Tecnologias científicas são frutos do método científico. Portanto são tão 

dinâmicas quanto a investigação factual que fazemos acerca da natureza. Logo, este 

tipo de tecnologia possui problemas a serem resolvidos, assim como funções a 

cumprirem (como água hidratar animais). 

Tecnologias subjetivas não possuem relação alguma com conceitos de “certo” e 

“errado”, tampouco relações com função. Não há um modo “correto” de um humano 

ser, de viver sua vida e seus gostos. Por exemplo, não há “erro” em gostar da cor verde 

mais do que da amarela. 
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As duas tecnologias são complementares. A grosso modo, quanto mais 

tecnologias científicas à disposição, mais liberdade de escolha há para as tecnologias 

subjetivas. 

A sociedade, o conjunto humano, é uma tecnologia científica. Para seu 

funcionamento saudável, deve operar funções técnicas repetitivas (como saneamento) 

de forma livre de tecnologias subjetivas. Isto é, cada tecnologia possui um contexto 

adequado a preencher. Quando isto não acontece temos miséria e sofrimento humano 

desnecessários. Um exemplo a citar são pessoas dirigindo automóveis por propósitos 

funcionais. 
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gora vamos relacionar o que vimos sobre tecnologia em um contexto 

temporal. Como ela se relaciona ao longo do passar dos anos, décadas, 

séculos de nossa história humana? Bom, de fato a própria ideia de tempo em 

si é uma tecnologia científica. Hoje, medimos a contagem do tempo através de 

relógios atômicos, com altíssimo grau de precisão. Ontem (numa linguagem poética 

para “passado”), fazíamos observações apuradas da rotação da Terra em torno do sol, 

influenciando a geração das quatro estações e as diferenças no comportamento da 

fauna e flora. Bom, na verdade, antigamente observava-se o sol girando em volta da 

Terra, ao menos era a tecnologia científica (comum a todos) disponível até então. Você 

se lembra que no capítulo três estudamos sobre “como” nosso desenvolvimento social 

ocorreu? Agora é hora de entendermos “porque” isso nos acontece. 

 

I. HOJE É MAIS COMPLEXO DO QUE ONTEM 

 E então, o que essa pequena situação sobre o tempo já pode nos dizer? Vamos 

começar buscando novamente algumas palavras de Carl Sagan. 

 

“Nos tempos pré-agrículas, dos caçadores-coletores, a expectativa de vida 

humana era cerca de 20 a 30 anos, essa era também a expectativa de vida na Europa 

ocidental no final do império romano e na idade média. Ela só aumentou para 40 por 

volta de 1870, chegou a 50 em 1915, a 60 em 1930, a 70 em 1955 e está se 

A 
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aproximando de 80 hoje em dia, (um pouco mais para as mulheres, um pouco menos 

para os homens). [...] Qual é a causa dessa expansão humanitária espantosa e sem 

precedentes? A teoria microbiana das doenças, as medidas de saúde pública, os 

remédios e a tecnologia médica. [...] Essa é uma dádiva preciosa da ciência à 

humanidade - nada menos do que o dom da vida.” *1, tradução nossa+ 

  

Partimos de uma situação precária de higiene, moradia e transporte, em nossos 

tempos de “homens da caverna” para escovas de dente, pastas dentais, fios dentais e 

anticépticos bucais. Nossas casas nos abrigam do calor e ventos excessivos. Temos ar-

condicionado para não mais dependermos das condições da disposição natural. Nossos 

meios de transporte permitem chegarmos a destinos inimagináveis para uma época 

em que o único meio de locomoção eram nossos pés e a ajuda de outros animais 

quadrúpedes. Nossa comunicação hoje é praticamente instantânea. 

Estas são algumas das tecnologias que nos proporcionam uma qualidade de 

vida inalcançável para nossos ancestrais. Uma diferença de um dia entre um 

acontecimento e seu conhecimento pela maioria é inaceitável quando temos uma 

internet proliferada. Mas quando o melhor que possuíamos eram mensageiros 

correndo com seus próprios pés, ou em garupas de cavalos, tínhamos que nos 

contentar com uma comunicação lenta. O próprio ato de escrever e ler, da criação de 

uma linguagem falada, de regras gramaticais, são tecnologias (subjetivas, neste caso) 

que tornam as proezas de ontem uma situação quase infantil perto do que somos 

capazes hoje em dia. 

 Tecnologia, num contexto temporal, de fato, é isso mesmo. Trata-se do 

desenvolvimento progressivo da humanidade em direção a um estado melhor de 

vida, um entendimento mais amplo acerca da natureza, sobre como tudo se encaixa 

de forma harmoniosa e qual o nosso papel neste meio. Ou seja, do mesmo modo que 

um indivíduo progride de um simples e indefeso bebê recém-nascido - voltado apenas 

para sua própria existência, alheio totalmente ao funcionamento do meio que o cerca, 

por ser intelectualmente incapaz de realizar raciocínios complexos - até um adulto 
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maduro, capaz de lidar com informações lógicas, perceber que não é o centro do 

mundo, mas uma parte dele, o que o torna responsável pelos seus próprios atos. 

 Deixe-me fazer uma observação antes de continuarmos. Para facilitar a leitura, 

todas as tecnologias que iremos ver citadas neste capítulo serão do grupo científico, 

então vou sempre omitir esta caracterização. Caso contrário, serão especificadas. 

Continuando, se vemos este avanço no indivíduo, como podemos identificá-lo 

na sociedade como um todo? Através da tecnologia. Antes éramos “indefesos” animais 

pré-agrículas, ignorantes acerca de conhecimentos hoje triviais, como as estrelas, 

chuva, sol, vegetais, etc. Apenas respondíamos ao ambiente considerando nossas 

necessidades mais básicas. Simplesmente não tínhamos tecnologia acumulada o 

suficiente para gerar uma situação propícia para irmos além do simples viver para 

comer e procriar. É por isso que nessa época não tínhamos sinfonias, poesia, 

rebuscados códigos de ética formalizados, moda, estilos rebeldes de ser na 

adolescência, concursos de natação, etc. Tecnologias (de ambos grupos) que hoje são 

essenciais ao nosso modo de sermos. 

 Mas nossas tecnologias foram se desenvolvendo. Numa perspectiva ocidental, 

mesmo na idade-média, em que tínhamos tecnologia para construir imensos castelos, 

ignorávamos noções mais básicas de higiene como separar o depósito de fezes de 

ambientes de uso comum. Ou mesmo a presença da tecnologia de impressão de livros, 

espalhando a bíblia do Cristianismo, enquanto a tecnologia da época infantilmente 

alegava ser o humano o centro do universo. 

O desenvolvimento geral da humanidade é como o do próprio indivíduo. Ao 

mesmo tempo em que pode ser brilhante em alguns pontos específicos falta certa 

maturidade para conhecer (ou reconhecer) outros. É como uma criança que limpa as 

mãos antes de cada refeição, mas ainda não percebeu que se contradiz quando come 

um alimento que acabou de cair no chão sujo. Felizmente, a tendência é que, com o 

passar do tempo, o desenvolvimento geral coloca o indivíduo num patamar superior 

de forma mais completa em sua tecnologia. Mas não devemos julgar isso como um ato 

vergonhoso de nossa espécie. A própria natureza se manifesta neste mesmo padrão 

não uniforme. Por exemplo, considere um dano em seu corpo. Por mais saudável que 
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você seja, seu corpo não progride uniformemente até a cura de um machucado. Os 

sintomas não desaparecem todos ao mesmo tempo, tampouco de forma gradual 

linear. 

 

II. MAIS RÁPIDO, MAIS FREQUENTE 

Bom, já que recolocamos a palavra natureza no assunto, é uma boa hora 

adicionarmos ela no contexto histórico da tecnologia. Como já vimos inúmeras vezes 

até este ponto, a natureza é dinâmica, portanto tudo está em constante 

transformação. O resultado disso é que há também um desenvolvimento progressivo 

nela. Quando analisamos os seres vivos, por exemplo, podemos mais facilmente 

atestar este fato. A teoria da seleção natural, valorizando as variações genéticas 

aleatórias dos seres mais adaptados ao ambiente dinâmico, é uma ilustração deste 

caso. Considere estas outras palavras de Sagan sobre esse dinamismo: 

 

“Há 2 bilhões de anos, nossos antepassados eram micróbios; meio bilhão de 

anos atrás, os peixes; 100 milhões de anos atrás, algo como ratos; 10 milhões de anos 

atrás, os macacos arborícolas; e um milhão de anos atrás, proto-humanos tomando o 

domínio do fogo. Nossa linhagem evolutiva é marcada pelo domínio da mudança. No 

nosso tempo, a marcha é acelerada.” *2, tradução nossa+ 

 

Perceba que não se trata apenas de um desenvolvimento passo-a-passo. Há um 

padrão claro de períodos cada vez menores entre marcos consideravelmente 

significativos na história. Longos períodos com seres relativamente simples, como 

micróbios que, com o passar do tempo, desenvolvem-se para uma organização mais 

complexa. Pela maior capacidade de interação com seu mundo, estes seres compostos 

por sistemas mais completos tomam o caminho do desenvolvimento para outro 

patamar, em tempos cada vez mais diminutos. 
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Se isso pode ser um pouco difícil de visualizar com clareza, vamos considerar 

outro exemplo da natureza: você mesmo. Quando você era criança e estava 

aprendendo a ler, tomou muito tempo memorizando as formas e sons de cada letra do 

alfabeto. Tomou ainda mais tempo para juntar estes símbolos criando simples sílabas. 

No passo seguinte, estas sílabas passaram a virar palavras. De palavras para frases, 

textos, histórias, comunicação mais apurada, etc. De modo geral, o processo de 

alfabetização leva cerca de um ano inteiro. Mas está pronto? Não. É apenas o começo. 

Até o último dia da sua vida, quanto mais você treinar sua leitura, mais rapidamente 

você lê e entende os significados. As frases passam a serem entendidas como blocos 

semânticos. Sua capacidade cognitiva já reconhece padrões e se adianta no significado 

prevendo o que o autor escreveu. Sua leitura fica cada vez mais apurada e precisa. É 

por isso que é comum pequenos erros gramaticais e de digitação passarem 

despercebidos por você. Sua leitura identifica padrões, não mais letras. 

Você foi de uma criança desprendendo um grande esforço, tomando muitos 

minutos para ler uma frase simples como “o papai gosta de uva”, para o leitor de hoje, 

enfrentando as centenas de páginas deste livro, enquanto seus olhos “voam” 

rapidamente por cima das letras. De fato, se você dedicar, durante um ano, o mesmo 

tempo diário que consumiu para aprender a ler, quantos livros você completaria neste 

período? Muitos, independente do número. Se na época em que você aprendia o 

básico das letras, alguém o propusesse a ler sete livros de 350 páginas cada, neste 

mesmo ano, seria um desafio impossível a ser superado. Perceba o padrão. Antes você 

consumia um grande período de tempo para tarefas simples, hoje você consome 

infinitamente menos para tarefas mais sofisticadas. Não é disso que se trata, afinal, 

aprimorar-se? Fundamentalmente não é essa a diferença entre iniciantes e 

experientes, amadores e profissionais? A natureza caminha do simples para o mais 

complexo em tempos cada vez menores. Este é um caminho de progressão 

geométrica, como veremos melhor em seguida. 

E com isso em mente, precisamos resgatar outro ponto importantíssimo. 

Natureza, como já esclarecemos, é tudo o que há nesta realidade. O que inclui a 

tecnologia! Se a natureza tem este padrão, a tecnologia não foge à regra. Fomos de 

uma tecnologia (subjetiva) em que sacrificávamos animais (humanos ou não) para 
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agradar deuses em troca de chuva, uma colheita abundante ou qualquer outro recurso 

necessário, para então as tecnologias de hoje, como o domínio da agricultura, previsão 

do tempo, criação de clima artificiais, manipulação genética dos vegetais, vacinação, 

higiene em geral, etc. Fomos da tecnologia (subjetiva) de Netuno/Posseidon como 

responsável pelo comportamento dos mares até a tecnologia das correntes marítimas 

e influência gravitacional da lua. Seria isto um progresso? Com certeza. Pois ganhamos 

mais confiança em nossos atos, ampliamos nossa produtividade e eficiência. Exemplos 

de frutos tecnológicos é a atração principal do próximo capítulo. 

Imagine você viajar no tempo e falar para o mais ilustre e inteligente cidadão 

da Grécia antiga de que não são deuses que causam o sofrimento e alegria que cercam 

nossa espécie. Ou experimente dizer que a capacidade motora e intelectual de uma 

mulher é basicamente idêntica a do homem. A melhor reação que você poderá sofrer 

é ser ridicularizado em praça pública por toda a nação. Não quero nem indagar sobre 

qual poderia ser a pior. Imagine você afirmar que no futuro teremos satélites vagando 

no espaço, ampliando nossa comunicação, de que teremos máquinas que fazem 

retratos instantâneos de animais, plantas e paisagens. Imagine a reação se você disser 

que praticamente qualquer pessoa poderá viver até os 60, 70, 80 anos. Ou ainda mais! 

Tudo o que para você, hoje, é normal, era impossível e absurdo no passado. 

E o mesmo vale para você hoje. Tudo o que o cerca é bobo e limitado perto das 

tecnologias futuras. Bom, de fato, como veremos no próximo capítulo, não é 

exatamente as tecnologias futuras que farão as atuais parecerem bobas. Até lá, vamos 

ficar com estas palavras de George Gallop: 

 

"Em todos os pontos da história, o homem assumiu que a civilização havia 

alcançado seu auge. Ele presunçosamente se recusou a colocar-se sobre a escala de 

tempo que atinge milhares e milhões de anos no futuro, bem como para o passado. 

Olhando do ponto de vista de 8.000 anos atrás – aproximadamente o período de 

história humana conhecida –  o progresso do homem até o tempo presente pode 

parecer bem menos impressionante do que parece hoje." [3, tradução nossa] 
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Mas não apenas seguimos um caminho de tecnologias simples e incompletas 

para mais complexas e precisas, o padrão de progressão geométrica também está 

presente em nosso desenvolvimento humano. Considere as próximas palavras, do 

inventor Ray Kuzweil: 

 

"Há um bilhão de anos, não aconteceu muita coisa ao longo de um milhão de 

anos. Mas há 250 mil anos, eventos históricos, tais como a evolução de nossa espécie, 

ocorreram em períodos de tempo de apenas 100 mil anos. Em tecnologia, se recuarmos 

50 mil anos, não aconteceu muita coisa ao longo de um período de mil anos. Mas no 

passado recente, vemos novos paradigmas, tais como a World Wide Web, o progresso 

desde a concepção até a adoção em massa (quando algo é utilizado por mais de um 

quarto da população nos países avançados) em apenas uma década." [4, tradução 

nossa] 

 

A questão é que cada vez mais depressa temos tecnologias capazes de 

processar, incrementar, transformar, produzir, auxiliar, criar, recriar, repetir, organizar, 

analisar, monitorar, entre várias outras ações, superiores às anteriores em 

desempenho e são adotadas por mais pessoas em tempos cada vez mais curtos. Por 

exemplo, o serviço de energia elétrica foi uma tecnologia que demorou praticamente 

um século para tornar-se popular no mundo. O onipresente telefone fixo tomou quase 

o mesmo tempo pra chegar a esse patamar (iniciado por volta de 1870). O rádio, por 

sua vez, para ser adotado pela maioria, tomou um tempo poucas décadas mais curto 

(início aproximadamente em 1890). A televisão em algumas décadas tornou-se o 

símbolo maior da comunicação em massa (1930). Acredito que você, assim como eu, 

não deva conhecer ninguém com menos de 40 anos de idade que não use um 

computador. Este processo iniciou por volta de 1970. E o mesmo vale para o telefone 

celular, iniciado na década de 1990. E não muito tempo depois, a internet. 
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Temos que ter em mente de que os avanços tecnológicos que temos a 

disposição, exatamente como vimos antes, não correspondem exatamente à nossa 

verdadeira capacidade científica. No entanto, estas observações sobre a progressão 

geométrica não deixam de ser válidas, embora a tecnologia seja altamente 

desacelerada e desencorajada pela exploração comercial, podemos perceber o padrão 

em estudo. 

 

III. DO AMPLO À SINGULARIDADE 

Estes conceitos são amplamente estudados por Ray Kurzweil e apresentados 

numa teoria chamada “singularidade”. Ela aponta que todos os avanços tecnológicos 

partem do mais amplo para a individualidade. Podemos fazer uma analogia com o 

mesmo desenvolvimento na natureza. Considere o surgimento da vida na Terra 

através de seres unicelulares. Sua amplitude foi lentamente fornecendo uma base para 

a especialização de outras formas de vida. Dando um salto enorme nesta história, 

chegamos até o desenvolvimento de espécies e, dentro delas, os indivíduos humanos. 

“Juliano, como isso se dá na tecnologia?”. Deixe-me dar um exemplo. Pense em 

higiene. O que temos de tecnologia em relação a isso? De modo bastante simples, 

podemos iniciar nossa evolução em uma Europa medieval em que médicos não 

higienizavam suas mãos para lidar com pacientes. Os avanços da ciência, a tecnologia 

científica, foram tomando rumo. O entendimento sobre a importância e o hábito em si 

de lavar as mãos foi lentamente adotado e todos os avanços da área médica foram 

lentos durante todo este período. Perceba que o desenvolvimento está partindo do 

mais amplo, o ato de lavar as mãos é igualmente benéfico para todos. Com o advento 

de tecnologias cada vez mais sofisticadas, ferramentas foram tornando-se cada vez 

mais usadas numa crescente amplitude populacional. Tais avanços, juntamente com 

outros fatores, tornaram a expectativa de vida mais longa e a população mundial 

maior. Mas os avanços não param e a entrada do século vinte coincide com mais força 

para a medicina e sua adoção cada vez maior. Mais médicos em mais cidades para 

mais pessoas. Conhecimentos sobre higiene, aos poucos se tornando populares. 
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Dando um salto enorme, a singularidade se manifesta no momento em que a 

tecnologia torna-se tão específica que, de certa forma, tudo aquilo que é comum a 

todos já é suficientemente sabido e aplicado. Os indivíduos, então, tornam-se alvos 

exclusivos da ciência. Tecidos, células e órgãos artificiais, remédios, terapias, entre 

outras tecnologias, sendo criadas especificamente para sujeitos únicos. Este é o 

caminho tecnológico partindo do amplo, comum a todos, para até o cuidado específico 

das características individuais de cada sujeito. 

Devemos prestar atenção especial e não confundirmos esta singularidade com 

a mera especialidade que praticamos em nossas profissões atualmente. Trata-se 

sempre de partir do amplo até a singularidade, sempre associando a relação entre o 

ponto preciso e o meio no qual ele interdepende. A especialização das profissões, por 

exemplo, são distorções reducionistas da natureza e das tecnologias, da ordem entre 

as coisas. Tal perspectiva ignora exatamente a vital e constante relação simbiótica, ou 

interdependente, entre as partes e o todo. Isto não significa que especializações sejam 

irrelevantes, apenas não devemos confundir com o desenvolvimento da amplitude à 

singularidade. 

Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre esta perspectiva 

ampla, do modo como todos os elementos se relacionam para formar uma natureza 

fluente e sem desperdícios, procure pelo filme O Ponto de Mutação (Mindwalk), de 

Bernt Amadeus Capra. De forma prática, três personagens dialogam, entre outras 

coisas, sobre a diferença entre uma perspectiva sistêmica (ou holística, abrangente) e 

uma reducionista, altamente influenciada pela filosofia cartesiana. Procure dar 

atenção especial no momento em que a personagem de Liv Ullmann descreve como 

funciona o relacionamento de uma árvore com suas próprias partes e o meio em que 

está inserida. Ou, se você quiser ir um pouco mais fundo, procure ler o livro que deu 

origem ao filme, O Ponto de Mutação (The Turning Point), de Fritjof Capra. O físico, 

ainda no início da década de 1980, já alertava sobre como nossa compreensão do 

mundo está equivocadamente reducionista, incapaz de entender a natureza na 

dinâmica em que ela se manifesta. Ou seja, de como é perigosa para nossa saúde 

social valorizarmos as especializações apenas, o que nos leva à miopia generalista. A 

ilustração disso são inúmeros especialistas, com profundo conhecimento específico, 



 

 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

86 

mas incapazes de associar seus resultados com os dos demais. E a coerência global 

permanece negligenciada. 

Perceba mais um ponto. O desenvolvimento tecnológico é uma extensão da 

própria evolução da natureza. Pois, como já esclarecemos, tecnologia não está nos 

objetos em si, pois estes ainda são natureza, mas está na capacidade humana em 

alterar a realidade natural. Quando o método científico é aplicado, seu resultado, a 

tecnologia científica, é a síntese de um novo avanço rumo a um estado de maior 

sustentabilidade, abundância e eficiência. Ou seja, tecnologia é uma consequência do 

desenvolvimento natural do universo, pois ciência é progressiva de tal forma a imitar 

os avanços do próprio universo. Poeticamente falando, é como a humanidade 

trabalhando lado a lado com a natureza, seguindo-a em seus princípios e mecanismos. 

É como uma professora ensinando seus mais incríveis mistérios ao aluno humanidade. 

Não pense que me esqueci das armas de fogo e bombas atômicas, do modo como isto 

não se relaciona com o que estamos estudando. Contudo, ainda não temos 

ferramentas para entender isto. Estaremos bem equipados no capítulo dezesseis. 

Continuando, quando projetamos graficamente este padrão de 

comportamento, conseguimos visualizar de forma mais clara o acúmulo em 

crescimento exponencial. Um gráfico em formato de “S”(usando um pouco a 

imaginação) é o modelo representativo deste fenômeno (fig. 12A). E nele podemos 

projetar facilmente tanto o desenvolvimento da natureza como o da tecnologia. Uma 

observação: este gráfico é meramente ilustrativo, não está baseado em dados ou 

informações específicas. As divisões numéricas servem apenas para facilitar a leitura 

que faremos, elas não representam proporções precisas de tempo, nem marcos 

históricos. O único propósito do desenho é informar genericamente o 

desenvolvimento que estamos estudando. Se você está interessado em detalhes mais 

profundos sobre este assunto, procure o livro The Singularity is Near, de Ray Kurzweil. 

E então, o que podemos perceber a partir dele? Vamos nos focar somente em 

tecnologia. Seu início, no ponto 1, é praticamente linear. Ele vem de um longuíssimo 

período em que nenhuma novidade relevante ocorreu. A mudança de comportamento 
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entre as gerações é ínfima. O que os pais faziam, os filhos repetiam, assim como os 

netos. 

 

 

Figura 12A 

 

Que tal um contexto? Considere o recurso alimento. A única tecnologia 

disponível era as habilidades mecânicas de cada pessoa. Obviamente estamos falando 

dos milhares de anos que se passaram nos quais éramos nômades. Cada pessoa, para 

comer, colhia frutas facilmente à disposição ou corria atrás de animais mais fracos. 

A situação começa a mudar, ainda que sutilmente, no momento 2. Alguma 

tecnologia levemente melhor que a anterior é introduzida, o que gera uma leve 

diferença de comportamento. Para ilustrarmos isso, pense em uma tecnologia que 

estava recém começando a tomar forma: a observação apurada dos melhores 

caçadores ao seguir os rastros de suas presas, como vimos no capítulo anterior. A linha 

do gráfico, o próprio S, representa a capacidade total de gerar o recurso alimento 

entre nossa espécie. Como estava em estágio inicial, somente alguns caçadores 

tiveram um aumento em sua produtividade. O que faz a produtividade total ser apenas 

levemente superior ao momento anterior. 

Avançando mais rápido, no ponto 3 temos a introdução da agricultura. 

Deixamos de ser nômades e nos estabelecemos com esta nova tecnologia. Passamos a 
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domesticar alguns outros animais e a entender melhor o funcionamento do ciclo de 

vida da terra. Nossa produtividade de alimentos começa a se distanciar cada vez mais 

significativamente do estágio inicial. 

No passo 5 podemos representar o uso da automação no processo de produção 

destes recursos. Considere aí o primórdio da revolução industrial. Sei que a 

proximidade dos números não condizem com os fatos históricos, novamente, é apenas 

uma representação muito simplificada. O que temos neste momento? As máquinas, 

lentamente substituindo humanos em trabalhos repetitivos, começam a auxiliar na 

higienização dos frutos, por exemplo. Com este acúmulo de capacidade produtiva, a 

linha gráfica dos recursos inicia aí o que podemos chamar de voo do foguete. Todos os 

momentos seguintes são grandes blocos, cada vez mais curtos e altos, dos anteriores. 

Isto é o resultado da automação gerando um aumento de produtividade que as mãos 

humanas, quando sozinhas, são incapazes de realizar. 

Em resumo, temos o seguinte padrão de desenvolvimento: partimos do amplo, 

aquilo que é comum e válido para todos, seguimos com uma progressão cada vez mais 

acelerada e chegamos à singularidade, que é a satisfação de necessidades com 

recursos apropriados para cada indivíduo. 

Como é importante este estudo, vamos rever este último exemplo: no passado 

mais distante, caçava-se e colhia os recursos que estavam naturalmente disponíveis, 

era a condição a se contentar. Se um indivíduo possuía uma alergia a maçãs, teria que 

se contentar em “comer e passar mal”, pois é o único recurso disponível para saciar 

esta necessidade. Nesta ponta do desenvolvimento, em que a economia lida apenas 

com questões de amplitude, as necessidades singulares são quase sempre deixadas de 

lado. “É o que vale para a maioria, não podemos perder tempo com detalhes”, é o que 

podemos ler neste caso. 

Contudo, o desenvolvimento tecnocientífico (as tecnologias científicas) não 

para. Na outra ponta extrema temos a singularidade. Neste momento, as necessidades 

de fome de todos os indivíduos já estão satisfeitas, há recursos disponíveis para todos. 

A diferença é que as particularidades de cada célula social (indivíduo) são satisfeitas de 

acordo com as necessidades singulares. Na prática isto se traduz em todos terem o que 
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comer, e cada alimento satisfazendo especificamente as necessidades particulares de 

cada indivíduo. O indivíduo A, que gosta de maçãs, as recebe. O indivíduo B, que é 

intolerante à lactose, tem seus pratos preparados sem leite. O indivíduo C, que gosta 

muito de doces, recebe uma barra de chocolate. 

“É o que vale para todos e, simultaneamente, satisfaz especificamente cada 

um”, é o que podemos ler neste caso. Ou seja, todos estão satisfeitos, porque estão 

todos sendo tratados de acordo com suas singularidades enquanto, ao mesmo tempo, 

mantém-se a relação intrínseca com aquilo que vale para todos. Isto é explorar, 

produzir e distribuir recursos (a economia) do abrangente para o específico sem nunca 

deixar de relacionar a interdependência das partes. Isto é sustentabilidade, pois 

nenhum organismo do sistema é desconsiderado ou abandonado. 

Já numa perspectiva voltada exclusivamente para a especialização, uma 

economia não reconhece a simbiose intrínseca no ecossistema (ou sociedade). Sua 

organização é distorcida e embaralha-se ao lidar com a relação entre o amplo e o 

singular. A próxima imagem (fig. 12B) ilustra isto um pouco melhor. Sobre esta 

limitação da especialidade, veremos com mais detalhes a partir da próxima parte do 

livro. 

Considere as palavras do cientista social Jacque Fresco: 

 

“Em apenas algumas décadas, a transferência de informações passou do 

telégrafo ao rádio, à televisão, para a transmissão sem fio por computadores, para 

satélites armazenando trilhões de bits e transmitindo-os para qualquer parte do mundo 

instantaneamente. Esquecemos que há menos de quarenta anos, um par de fios podia 

conduzir uma dúzia de conversas. Vinte anos mais tarde, um só cabo conduzia 30 mil 

conversas simultaneamente. Hoje, um único feixe de laser transporta mais de um 

milhão. Esta explosão da tecnologia não pode mais ser interrompida.” *5, tradução 

nossa] 
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Figura 12B 

O desenvolvimento tecnológico é como o natural, do amplo para o singular. Porém, dado o poder que 

teorias possuem, nossas práticas sociais inibem reconhecer este padrão. 

 

Como já vimos, entender este padrão de desenvolvimento da natureza e da 

tecnologia é fundamental para nossos estudos. Então que tal ilustrarmos mais um 

pouco? Vamos representar outro recurso: cinema, ou melhor, produção audiovisual. 

Vamos ver como se comporta esta tecnologia em seu desenvolvimento progressivo. 

Podemos localizar o ponto 1 como o ano de 1895, quando o cinematógrafo dos irmãos 

Lumière deu as caras para o público. A linha S do gráfico representa a quantidade de 

filmes disponíveis para exibições. Ao longo do tempo, este recurso foi se tornando 

cada vez mais popular, despertando tanto o interesse de artistas, em produzir mais 

obras, quanto do público, com uma necessidade por mais novidades (recursos). A linha 

torna-se lentamente mais distante do ponto de origem, partindo com filmes genéricos 
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para o público entusiasmado em assistir. Ou seja, era uma tecnologia de aplicação 

ampla apenas. Havia filmes, e nada mais. 

Mas, com a popularização crescente e progressivas melhoras nesta tecnologia, 

usando o ponto 4 como exemplo, temos a década de 1920 em que filmes ganham uma 

complexidade artística maior. Gêneros começam a surgir. Lentamente a tecnologia se 

desprende do uso amplo apenas, indo para o caminho rumo à singularidade. 

As décadas seguintes foram passando, mais gêneros foram sendo introduzidos: 

comédia, drama, ação, ficção científica, aventura, terror, romance, e muitos outros. 

Assim foi o aumento do público e a quantidade de filmes disponíveis crescendo 

exponencialmente entre as décadas de 1930 até 1980 (marco 5 ao 10). 

No marco 11, subgêneros começam a surgir e esta tecnologia passa a se 

relacionar com o público cada vez mais específico. Como tipos específicos de filmes de 

terror, em várias categorias por monstros, linguagem, narrativa, estilo, etc. 

Com o surgimento e altíssima popularidade da internet, a produção audiovisual 

ganha proporções inimagináveis. Hoje em dia há vídeos disponíveis para públicos tão 

precisos, que só interessam especificamente a algumas poucas milhares, centenas, ou 

mesmo algumas dezenas de pessoas. 

Se você é um conhecedor da história do cinema deve ter percebido como 

simplifiquei bastante. Além de ter ignorado o lado oriental desta arte. Enfim, a 

proposta era apenas representar outra perspectiva do avanço tecnológico em blocos 

cada vez maiores em quantidade e menores em distância, partindo do amplo, comum 

a todos, até a singularidade, sem deixar de se comprometer com suas partes. 

 

IV. OCUPE-SE 

O problema de gráficos prontos é que parece que todo o esforço humano (ou 

da natureza), de muito e muitos anos de trabalho e desenvolvimento, parece óbvio e 

previsível. Evidentemente os progressos não são lineares, nem previsíveis. Embora 

possamos identificar padrões. Tudo o que vimos aqui são resultados da criatividade 
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humana, que é, sem dúvida, nossa maior ferramenta e também símbolo máximo de 

nossa responsabilidade. Mas como o humano é um animal, seus esforços serão 

igualmente idênticos à sua forma de ser: instáveis. Como se dá isso precisamente? A 

tecnologia se desenvolve num padrão reconhecido de sete estágios. Você encontra o 

texto original no livro que recomendei de Ray Kurzweil. Aqui vou citar apenas os 

estágios em si, na íntegra. Com isto encerramos o papel que a tecnologia possui em ser 

a responsável por nosso desenvolvimento. Em termos simples e diretos, de fato, a 

história só existe porque inventamos coisas novas para fazer. 

Apenas peço que você desconsidere as palavras de cunho competitivo de Ray 

Kurzweil, assim como sua abordagem baseada (mesmo que sutilmente) em exploração 

comercial. Ray, ao escrever este livro, não estava interessado em desenvolvimento da 

sociedade, apenas da tecnologia em si. Portanto peço que tenha consideração sobre 

isso. Os sete estágios do desenvolvimento são: 

 

“1. Durante o estágio precursor os pré-requisitos de uma tecnologia existem, e 

sonhadores podem contemplar juntando estes elementos em uma coisa só. Contudo, 

não consideramos sonhar como inventar, mesmo que sonhos sejam projetados em 

papel. Leonardo da Vinci desenhou figuras convincentes de aviões e automóveis, mas 

ele não é considerado o inventor. 

2. O próximo estágio, um muito celebrado em nossa cultura, é a invenção, um 

estágio muito breve, semelhante em alguns aspectos com o processo de nascimento, 

após um longo período de trabalho de parto. Aqui, o inventor mistura curiosidade, 

habilidades científicas, determinação, e, geralmente, o carisma ao combinar métodos a 

uma maneira nova e trazer uma nova tecnologia à vida. 

3. O próximo estágio é o desenvolvimento, durante o qual a invenção é 

protegida e apoiada pelos principais entusiastas (possivelmente incluindo o próprio 

inventor). Muitas vezes, esta fase é mais crucial do que a da invenção e pode envolver 

a criação de itens adicionais, que podem ter maior importância que a própria invenção 

em si. Muitos amadores construíram boas carruagens sem cavalos com as próprias 
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mãos, mas foi a inovação de Henry Ford, da produção em massa, que permitiu o 

automóvel criar raízes e florescer. 

4. O quarto estágio é a maturidade. Apesar de continuar a evoluir, a tecnologia 

agora tem uma vida própria e tornou-se uma parte integrante da comunidade. Pode 

até tornar-se entrelaçada no tecido da vida e parecerá, para muitos observadores, que 

vai durar para sempre. Isso cria um drama interessante quando chega o próximo 

estágio, que eu chamo de a fase dos falsos pretendentes. 

5. Aqui uma novidade ameaça a apagar a chama da antiga tecnologia. Seus 

entusiastas prevêem uma vitória prematura da nova. Enquanto provê benefícios 

diferenciados, a nova tecnologia se encontra num dilema sobre alguma insuficiência 

em sua funcionalidade e qualidade. Quando, de fato, estas constatações mostram-se 

verdadeiras, reforçam a ordem estabelecida, os conservadores da antiga tecnologia 

tomam isso como uma evidência de que a original realmente irá viver para sempre. 

6. Geralmente esta é uma vitória de curta duração para a tecnologia em 

envelhecimento. Pouco tempo depois, outra nova tecnologia eventualmente terá 

sucesso e levará a tecnologia original para o caminho da obsolescência. Nesta parte do 

ciclo de vida, a tecnologia vive como uma idosa em um declínio gradual, a sua 

finalidade original e funcionalidade agora foi trocada por uma concorrente mais ágil. 

7. Neste estágio, que pode incluir de 5 a 10% do ciclo de vida de uma 

tecnologia, ela finalmente assume a antiguidade (como o cavalo e a charrete, o cravo, 

o disco de vinil, e a máquina de escrever manual).” *6, tradução nossa+ 

 

No próximo capítulo faremos um pequeno passeio sob nosso atual estado 

tecnológico. Algo como uma amostra de nossas últimas proezas humanas. Devemos 

manter em mente que a tecnologia que preenche nossa vida diária é uma mera 

ferramenta de vantagem competitiva, não há interesse de nosso corpo econômico 

monetário em recursos eficientes, nem em abundância. Com isso, insustentabilidade é 

sua principal consequência. 
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A natureza desenvolve organismos (organizações) em um “caminho” de estado 

simples de relações até mais complexas, integradas. Esta é uma observação conclusiva 

de uma perspectiva mais ampla. Em nível de curto e médio prazo tal progresso não é 

assim tão linear. É como se fossem “tropeços” numa escalada “montanha acima”. As 

tecnologias científicas se desenvolvem em um comportamento padrão bastante 

similar. 

Este crescimento é exponencial, são longos períodos iniciais com raras 

novidades radicais. Contudo, progressivamente as mudanças profundas ocorrem em 

tempos cada vez menores e com grande força de transformação. 

Nem sempre enxerga-se com clareza este crescimento porque os organismos e 

a própria tecnologia científica são interrelacionados com seus contextos. Muitas vezes 

o início de uma fase depende de uma arbitrariedade que dificulta o reconhecimento 

processual. Isto é, por definições de “início” e “fim” de fases, às vezes não observamos 

o crescimento exponencial, embora esteja numa ampla perspectiva. 

Este desenvolvimento do simples ao complexo possui uma característica em 

que aquilo em crescimento atende as necessidades dos seres em um padrão do amplo 

à singularidade. Isto é, no princípio todos os seres são atendidos com poucas opções 

de recursos. E na “ponta final” do desenvolvimento, os mesmos seres são atendidos 

com os recursos específicos para suas necessidades ímpares. Por exemplo, do ato de 

lavar as mãos, válida para a higiene de todos, seguindo até um sistema de 

reconhecimento bacteriológico exclusivo de cada indivíduo humano. Na linha do 

tempo, do amplo à singularidade. Esta relação é interdependente, isto é, singularidade 

não significa exclusão. 
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onforme prometido, faremos um pequeno passeio sobre diversas tecnologias 

científicas em desenvolvimento. Algumas estão em fase de testes, outras 

ainda não são totalmente viáveis, por motivos técnicos ainda não resolvidos, 

outras encontram-se em pleno funcionamento. Enfim, as situações são diversas. Abra 

sua mente para aquilo que pode parecer avançado demais perto das referências do 

dia-a-dia. Lembre-se de que, como a maioria de nós, todas as informações que você 

possui sobre tecnologias científicas são propagandas comerciais de produtos para 

consumo cíclico que nunca resolvem problemas, nunca lhe são apresentadas 

ferramentas para soluções. Em outras palavras, nós não temos a mais remota ideia 

sobre o atual estado tecnocientífico da humanidade. Este capítulo irá ilustrar alguns 

pontos específicos. 

Quero deixar claro, de antemão, que o conteúdo a seguir será tratado de 

maneira superficial. Não iremos nos aprofundar em detalhes técnicos de como cada 

tecnologia funciona. Se você tiver interesse em conhecer mais profundamente 

(realmente gostaria muito que isso acontecesse) poderá seguir a referência de cada 

item. Não faremos este aprofundamento porque quero mostrar a você um grande 

número de tecnologias. Se pararmos para entender um pouco cada uma, poderíamos 

perder o foco de nosso estudo. Temos ainda um longo caminho pela frente, não quero 

matar você de cansaço. Mas talvez surpreendê-lo. 

Outra coisa importante a observar é que não seguiremos uma apresentação 

necessariamente linear. Com exceção do primeiro grupo, todas as tecnologias serão 

vistas em ordem relativamente aleatória. Com isso quero evitar qualquer monotonia 

C 
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que o texto possa criar, por sua abrangência e linguagem de listagem. Ah sim! Além do 

mais, dependendo da data em que você lê estas exatas palavras, algumas tecnologias 

poderão até mesmo ter entrado em estado de obsolescência, por terem sido 

substituídas por algo mais (realmente) eficiente. E, então, vamos lá? 

Para começar, vamos conferir um grupo de tecnologia que, de certa forma, é o 

mais importante de todas: a geração de energia. Por mais óbvia que seja sua 

importância, acredito que vale a pena esclarecê-la. Então vamos refletir. Suponha que 

você possui boas habilidades em carpintaria. Você tem disponível todos os recursos 

necessários para confeccionar uma mesa. Está à sua disposição recursos como 

madeira, pregos, cola, ferramentas em geral, etc. Você está disposto a construir esta 

mesa, pois ela será muito útil na sua cozinha. Mas há um detalhe: você está fraco, com 

problemas de saúde. Você não tem energia o suficiente para colocar em prática sua 

habilidade. Energia é o recurso fundamental para dar movimento na transformação e 

desenvolvimento, seja em tecnologia, seja na própria natureza. Experimente passar 

dias sem comer. Sem energia, você terá disposição para qualquer atividade? É 

evidente que não. Retire o sol, nossa mais fundamental fonte de energia, e toda vida 

na Terra, com o tempo, irá desaparecer por completo. Ou seja, embora possamos ter 

todos os recursos de que precisamos, sem o recurso energia, todo o resto torna-se 

inútil. 

 

I. ENERGIA ABUNDANTE 

“E como é nosso atual estado tecnológico em relação à produção de energia, 

Juliano?”. Vamos começar conferindo as tecnologias de maior porte. OTEC, sigla para 

conversão de energia térmica oceânica (ocean thermal energy conversion), é uma 

tecnologia que transforma em energia elétrica a diferença de temperatura das 

correntes marítimas. Basicamente é uma máquina instalada nas profundezas do 

oceano, nas faixas tropical e sub-tropical, em que a água circula em canos, seguindo 

ciclicamente entre a área mais superficial e quente para a mais profunda e fria. Essa 

diferença de temperatura gera um vapor, que é convertido em trabalho mecânico, 

que, por sua vez, é convertido em energia elétrica. Este processo funciona 
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ininterruptamente 24 horas por dia. Mas há um “problema” com esta tecnologia. 

Existe um resíduo neste processo. Porém, não é nada com o que devemos temer, é 

apenas água dessanilizada. Com a aplicação dessa tecnologia, cada Megawatt de 

energia gerada, mais de dois litros de água sem sal são criados. Ou seja, não é apenas 

uma fonte de energia, é uma fonte de água sem sal, recurso vital para a vida humana. 

Usando 1/7000 da superfície dos mares suprimos as necessidades deste recurso para 

todo o planeta de forma renovável, abundante e sustentável. Além do mais, a água 

dessalinizada que ela gera, é suficiente para uma população de 7 bilhões de indivíduos. 

[1] 

Ainda na água, temos a energia obtida através das mudanças da maré. 

Turbinas capturam este movimento mecânico e geram energia. No Reino Unido, por 

exemplo, existem 42 áreas com potencial fontes disponíveis. Com o estado desta 

tecnologia em 2001, a previsão é de que 34% de toda a energia do Reino Unido 

poderia vir desta tecnologia. Inúmeras outras fontes estão também à disposição no 

planeta. [2] 

Mais da metade da energia que necessitamos mundialmente poderia vir do 

movimento das ondas. Esta tecnologia tem um poder estimado de até 80 mil 

terawatts-hora ao ano. [3] Seu funcionamento é relativamente parecido com a 

tecnologia anterior. De fato, ele é bastante simples em sua concepção. Imagine uma 

espécie de grande cobra boiando no mar. Ela é composta por vários compartimentos 

que refletem o movimento das águas. A diferença de posição entre os compartimentos 

é captada por um cilindro, que leva à geração de energia. 

Vamos voltar para dentro do oceano. Agora encontramos outra tecnologia em 

ação. As pipas submarinas são espécies de placas flutuando nas profundezas dos 

mares, presas por cabos no solo, que captam o movimento oceânico. Uma só turbina 

produz cerca de 500 kilowatts. Como o movimento da maré é constante, esta taxa de 

produção raramente varia para menos. [4] 

O sol é a fonte natural de energia para toda vida neste planeta. Sua força na 

superfície da Terra, se totalmente convertida em eletricidade, nos colocaria a 

disposição cerca de 40 bilhões de MWh por dia. Quando comparamos com nossa taxa 
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de consumo atual apontada em cerca de 410 milhões de MWh ao dia, percebemos um 

potencial enorme e abundante. [5] Uma das mais conhecidas tecnologias para fazer 

esta conversão é através de painéis fotovoltaicos. Além das tradicionais placas em 

tetos de casas, outras versões estão disponíveis. Por exemplo, pequenos painéis 

fotovoltaicos flexíveis, sob a superfície de pastas, captam energia o suficiente para 

alimentar aparelhos pequenos, como computadores e celulares. A captação funciona 

perfeitamente até mesmo em dias nublados. E ela não apenas gera eletricidade como 

também funciona como transmissor de internet sem fio. [6] 

Outra forma é substituir o asfalto em rodovias, ruas e estacionamentos pelas 

placas solares, protegidas por vidros blindados. Considere toda a extensão de trânsito 

de vias para veículos recebendo energia solar sem aproveitá-la. Esta tecnologia se 

consiste em painéis de cerca de um metro² capaz de, cada um, gerar cerca de 7.600 

watts por hora, com apenas quatro horas de sol por dia. Cerca de 1,5 km é o suficiente 

pra abastecer 500 casas comuns. Além disso, ela tem leds que emitem informações 

para os motoristas, substituindo o uso de tintas. Algumas partes do piso podem ser 

sensíveis aos pedestres, permitindo uma interação dinâmica com a rodovia e rua. [7] 

Aprimoramentos em células fotovoltaicas estão sempre surgindo, com o uso de 

nanotubos de carbono é possível concentrar a energia do sol cem vezes mais do que 

com uma célula de silício. O resultado disso, por exemplo, é uma casa com painéis 

solares infinitamente menores para gerar a mesma quantidade de energia. [8] Com 

nanocristais, as células tornam-se ainda mais eficientes, pois os elétrons que 

normalmente escapam do circuito, gerando desperdício de calor, são mantidos no 

devido lugar. [9] 

Outra alternativa para células fotovoltaicas são as células solares orgânicas, 

uma tecnologia que pode ser aplicada em materiais muito flexíveis. Seu 

funcionamento é uma imitação do processo de fotossíntese das plantas, em que a 

energia do sol é transformada em recursos para a alimentação do vegetal. [10] Talvez 

uma das formas mais incomuns, para o senso comum, seja captar a energia do sol 

diretamente do espaço. Uma tecnologia disponibiliza painéis fotovoltaicos em órbita 

com a Terra captando a luz solar sem a interferência da nossa atmosfera. A energia 
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solar capturada neste método é cerca de 25 vezes mais eficiente do que placas 

localizadas sob a superfície terrestre. Além de receber a força do sol 

ininterruptamente. [11] 

Voltando para a Terra, outra forma é a chamada energia solar concentrada 

(concentrated solar power). Esta tecnologia, diferente da fotovoltaica, usa o calor 

captado da energia do sol para aquecer água indiretamente. São grandes jogos de 

espelhos que concentram calor em tubos com um líquido especial. Este líquido 

aquecido é levado a um reservatório de água. A água, por sua vez, sofre aquecimento. 

Fervendo, seu vapor é controlado para gerar trabalho mecânico que, finalmente, 

transforma-se em energia elétrica para consumo. [12] 

Indo do sol para o vento, um estudo constatou que se 20% do potencial eólico 

de nosso planeta for devidamente aproveitado, as necessidades de energia de todos 

nós estariam satisfeitas. [13] O que geralmente não nos vem à cabeça é que a energia 

eólica pode também ser coletada em alto mar. [14] E o mesmo vale para painéis 

solares, isolados de outras construções humanas, em repouso sobre os oceanos. [15] 

A questão é que a energia eólica constantemente é presenteada com novos 

aprimoramentos pela ciência. Entre eles, podemos ver hélices em um formato que 

lembra um cesto de roupas na vertical. [16] Este modelo tem capacidade de gerar 400 

watts com ventos de 11 km/h. Pode ser instalado em baixas altitudes, pois seu formato 

aproveita melhor a força do vento do que o tradicional formato de hélices. [16] Um 

outro formato é parecido com folhas onduladas retorcidas ao vento. O próprio 

formato já representa uma aerodinâmica que dificilmente deixaria o gerador parado. 

[16] Uma pequena espécie de moinho horizontal gera de 25% a 30% da energia 

consumida em uma casa. Este modelo tem uma extensão próxima de um braço de um 

adulto. Uma versão com o dobro de largura, mas com a mesma altura, gera 100% dos 

recursos energéticos para uma casa comum. [16] Outro modelo é a turbina de vento 

magnética. Trata-se de uma enorme turbina horizontal suspensa por 

eletromagnetismo. Como o atrito entre esta peça e sua base é quase nulo, sua geração 

de energia depende de uma força eólica consideravelmente muito baixa. Ela tem uma 

capacidade atual de gerar 2 gigawatts. [16] Outras tecnologias eólicas envolvem o uso 
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de diferença de temperatura do ar interno e externo de casas, com ventos canalizados 

até mesmo no subterrâneo. [17] 

Mas talvez, de todas as tecnologias para geração de energia para consumo 

global, a mais poderosa seja a geotérmica. Em termos simples, seu funcionamento se 

consiste em cavar um poço industrial profundo, cerca de 5 km solo abaixo, onde a 

temperatura é elevadíssima. Uma vez que o sistema hidráulico está instalado, água é 

injetada. Quando ela atinge o ponto mais baixo, o calor a faz subir em estado de 

ebulição. A energia do vapor é usada para criar eletricidade. A água, já resfriada, é 

reaproveitada no sistema, mantendo um ciclo inteligente. O único resíduo da usina 

geotérmica é vapor d'água. [18] Uma análise científica descobriu que 13 mil zettajoules 

anuais estão disponíveis no subsolo terráqueo, e que temos a possibilidade de gerar 2 

mil zettajoules por ano com a atual tecnologia. [19] O consumo anual total de energia 

de todos os países somados, em 2005, é de cerca de 1/2 zettajoule. [20] Ou seja, 

temos cerca de 4 milênios de energia abaixo de nossos pés, conforme as atuais taxas 

de consumo mundial. 

Uma fonte de energia de porte médio, ideal para aplicação em comunidades, é 

o biogás. Em resumo, esta tecnologia coleta as fezes humanas e lixo orgânico em geral 

(como restos de comida) em grandes compartimentos herméticos. As bactérias se 

alimentam deste recurso gerando um gás no processo. Este gás é levado para um 

gerador, que o transforma em energia. Esta energia realimenta o próprio sistema de 

biogás e, obviamente, alimenta demais recursos de uso humano. O único resíduo neste 

processo é fertilizante líquido e sólido para a reutilização na agricultura. E o processo, 

como poderíamos supor, é livre de odores. [21] Sei que pode soar nojento, mas isso é 

um processo infinitamente mais inteligente do que fazemos hoje em dia. Nada é mais 

nojento do que atirar nossas fezes na mesma água que bebemos, mantendo um 

estúpido ciclo de limpar a água que nós mesmos contaminamos. 

E existem inúmeras outras tecnologias para a geração de energia, desde fontes 

de proporções planetárias até de consumo em pequenos aparelhos eletrônicos, como 

relógios e celulares. Por exemplo, um satélite, há dezenas de milhões de quilômetros 

de nosso planeta, pode captar os ventos solares e transmitir sua energia diretamente 
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para cá. A energia gerada nesse processo é de cerca de 200 bilhões de vezes a nossa 

atual taxa de consumo mundial. [22] 

Na umidade há energia, como podemos ver na geração de relâmpagos. Então, 

se descobrirmos como captá-la, teremos mais uma fonte renovável e limpa para nós. 

Isto se chama higroeletricidade. Lembra-se do que disse sobre ciência praticar 

soluções e cuidar das pessoas? Leia o que um cientista envolvido nesta tecnologia 

afirmou: "se nós soubermos como a eletricidade se acumula e se espalha na 

atmosfera, nós também poderemos evitar as mortes e os danos provocados pelos 

raios". [23] 

Um novo tipo de cristal foi desenvolvido que, quando mergulhado na água, 

absorve as vibrações do ambiente criando cargas negativas e positivas. Estas cargas 

elétricas quebram as moléculas de água ao seu redor, o que libera hidrogênio e 

oxigênio. O hidrogênio, por sua vez, pode ser usado para gerar energia elétrica em 

escala industrial, sendo água o único resíduo do processo. Isto torna aproveitável 

todas as vibrações do ambiente, como o barulho das cidades. [24] 

Suas roupas podem armazenar energia. Um vírus, geneticamente alterado e 

inofensivo aos humanos, é trabalhado de tal forma que o resultado são baterias 

extremamente eficientes e tão flexíveis, que podem ser incorporadas às nossas roupas. 

Estas baterias recarregáveis podem alimentar aparelhos de uso particular como GPS, 

mp3 players, celulares, videogames portáteis e outros. [25] 

De fato, nosso próprio corpo é uma pequena usina de energia. O calor do 

corpo humano gera mais energia do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil 

BTUs. [26] Até mesmo nossa urina, além do biogás, é fonte de energia elétrica. [27] 

Nanotubos biocompatíveis, dentro de nós, transformam o movimento de nossos 

corpos em energia elétrica. Isto é força o suficiente para alimentar marcapassos, por 

exemplo. Além disso, essa tecnologia funciona como sensores internos. Ou seja, abrem 

caminho para o monitoramento imediato de nossa saúde, como avisar-nos de 

qualquer anomalia em pressões excessivas e desgastes em próteses e articulações. 

[28] Veremos mais sobre saúde em breve. 
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 Capturar energia diretamente das plantas é uma tecnologia a caminho. Trata-

se de, literalmente, plugar vegetais em sistemas elétricos e compartilhar a energia 

gerada por sua fotossíntese. Esta tecnologia, ainda muito jovem, sofre alguns 

problemas técnicos ainda não resolvidos, mas já se tem afirmado de que o único 

resíduo do processo é oxigênio. [29]  

Voltando um pouco para nós, o simples ato de caminhar e o trânsito de 

veículos também é um gerador de energia. Esta tecnologia é um piso especial, uma 

espécie de filme entre duas superfícies, como se fosse um sanduíche. A pressão 

recebida pela camada superiora é transmitida ao miolo que, por sua vez, converte o 

trabalho em eletricidade. Ela pode ser aplicada em locais secos, chuvosos, úmidos, 

frios ou até mesmo em nossos calçados, e ainda também no interior de máquinas, 

como o motor de carros e elevadores [30].  

 Acho que está mais do que claro de como energia é mais do que abundante. 

Temos uma capacidade tecnológica para gerar energia infinitamente maior do que 

conseguimos consumir. E de forma totalmente sustentável, eficiente e limpa. Jamais 

deixe-se enganar pela informação equivocada sobre a importância do petróleo e 

outras fontes de energia finitas e poluentes. É evidente que iremos refletir sobre tudo 

o que vimos e iremos ver, ao longo de todo o livro. Mas, até lá, temos que dar uma 

pausa na geração de energia e embarcarmos em tecnologias diversas. 

 

II. ABUNDÂNCIA DE A À Z 

Vamos começar com uma tinta capaz de matar bactérias resistentes a 

antibióticos. Germes nocivos à nossa saúde podem ser erradicados de hospitais, por 

exemplo. Esta tinta é resultado de uma enzima natural e nanotecnologia. Nas palavras 

de um dos cientistas envolvidos na pesquisa: "nós temos um sistema onde a superfície 

contém uma enzima que é segura para se lidar, não parece desenvolver resistência, 

não vaza para o meio ambiente e não se entope com restos celulares.” Isto é 

higienização eficiente, pois torna-se embutida no projeto de casas, prédios e demais 

estruturas. [31]  
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Um cimento, à base de óxido de magnésio, além de ter uma vida útil mais longa 

que o cimento comum, seu tempo ideal de uso seguro demora cerca de 40 minutos 

para acontecer, diferente dos 28 dias do tipo comum. [32] 

 As paredes de prédios e casas podem se adaptar às mudanças climáticas ao 

longo do dia. Da mesma forma como as células humanas respondem ao ambiente 

dinâmico protegendo o interior de nosso corpo, a ciência replica na construção civil. O 

resultado é energia economizada e conforto para os habitantes mantendo um 

ambiente adequado em relação ao calor, luz e umidade. [33] 

Dessanilização da água, uma tecnologia que retira o sal da água fazendo-o 

“caminhar” em fila indiana, através de nanotubos. *34+ 

Imagine você recebendo um longo jato de fibras ao longo de seu corpo. Em 

minutos, uma camiseta é feita exatamente de acordo com seu manequim. E esse 

tecido pode ser lavado e vestido muitas vezes. Além de roupas, esta tecnologia 

também pode ser usada para criar curativos instantâneos e precisos para cada 

indivíduo. [35] 

Uma cortina é feita com um material ultra resistente que engrossa quando 

esticado, ao invés de tornar-se mais fino, como normalmente aconteceria. Esta 

tecnologia tem serventia de segurança contra explosões, protegendo pessoas de 

estilhaços de vidro, por exemplo. [36] 

Uma nova liga metálica foi desenvolvida e, se aplicada em geladeiras e ar-

condicionados, por exemplo, pode aumentar a eficiência destes em até 175%. [37] 

 Usando apenas um oitavo da energia e um décimo do dióxido de carbono 

necessário para fabricar isopor, uma embalagem à base de cogumelos mostra-se 

infinitamente superior comparando com o que usamos normalmente. Além do mais, 

depois de utilizada, a embalagem vira adubo para o seu jardim. [38] 

Plástico pode ser fabricado a partir de argila. Este tipo de plástico tolera 

temperaturas mais altas, é mais forte e resistente a danos mecânicos, quando 

comparado com o de uso atual, à base de petróleo. [39] 
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Uma tecnologia, chamada metamateriais, permite fornos de microondas 

cozinhar alimentos por todos os lados. Considere as palavras que se encontram na 

notícia sobre esta tecnologia. 

 

“Quando os fornos de microondas nasceram, para preparar comida para os 

astronautas no espaço, eles eram eficientes e a comida era sempre aquecida por igual. 

Mas quando eles tiveram de baixar de preço para chegar às cozinhas do mundo todo, 

seu rendimento ficou comprometido, e eles passaram a apresentar a característica 

bem conhecida de aquecer os pratos desigualmente.” *40+ 

 

Ou seja, era eficiente, mas a exploração comercial o obrigou a se tornar 

inferior. Não vamos nos estender nessa questão monetária agora, temos de continuar 

nosso passeio tecnológico. 

 De volta ao interior de nosso corpo, temos uma tecnologia construída a partir 

de proteínas em que o resultado é um material de tecidos naturais que traz mais 

segurança, e sem risco de rejeição, em processos como a regeneração do coração e 

outros tecidos do corpo. E este material pode também ser usado para fabricar tecidos 

extremamente fortes e elásticos, com apenas alguns nanômetros, espessura menor 

que um fio de cabelo. [41] 

Lentes para óculos podem ser fabricadas por completo em cerca de dez 

minutos. [42] 

Um material poroso, uma espécie de espuma metálica, com elasticidade 

semelhante aos nossos ossos e com grande capacidade de absorção de impactos pode 

ajudar na recuperação de pacientes. [43] 

Ciência, como vimos, busca entender e imitar a natureza. Leia este trecho: 
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“Cientistas descobriram um molusco gastrópode cuja armadura poderá ajudar 

a melhorar equipamentos de carga e materiais de proteção usados em quase tudo, de 

aviões a equipamentos esportivos. [...] Para testar as propriedades da concha, os 

pesquisadores realizaram experimentos que simularam ataques genéricos de 

predadores, utilizando modelos de computador e testes de perfuração. [...] Os testes 

levaram à conclusão de que ‘cada camada do exoesqueleto do molusco é responsável 

por funções distintas e por papéis multifuncionais na proteção mecânica’” *44+ 

 

Estes cientistas estão tentando imitar esta concha para trazer mais segurança 

às nossas vidas, nas mais variadas atividades. 

 Uma técnica desenvolvida permite que metais assumam qualquer cor. 

Posteriormente, cientistas descobriram que esta tecnologia pode ser usada para 

realizar diagnósticos de doenças e estudar mecanismos celulares com uma facilidade 

e precisão sem precedentes. Comportamentos moleculares, antes desconhecidos pela 

medicina, podem ser detectados. [45] 

Azulejos e cerâmicas com higienização embutida têm propriedades 

bactericidas durante toda sua vida útil. [46] 

Uma tecnologia torna “indestrutível” praticamente qualquer objeto, como 

pontes, navios e máquinas pesadas. É um material quase tão duro quanto o diamante, 

mas resistente a temperaturas ainda mais altas (até 2 mil ºC). Surpreendentemente, 

ele é manipulado na forma de fios comuns que podem envolver ou compor diversos 

materiais. [47] 

Além de argila, como vimos antes, plásticos podem também ser fabricados com 

bactérias. [48] 

É possível imprimir colorido sem usar tinta. Exatamente como a natureza faz, a 

ciência usou texturas microscópicas para interagir com a luz, gerando as cores. [49]  

 Usando forças magnéticas, é possível transmitir trabalho mecânico sem atrito. 

Esta tecnologia permite uma resistência para as máquinas trabalharem anos a fio sem 



 

 106 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

qualquer forma de manutenção por não sofrerem desgaste. Obviamente, o processo 

não gera calor e aumenta ainda mais a vida útil das máquinas. [50] 

Computadores sem problemas de aquecimento são possíveis quando o 

sistema de processamento de dados usa uma tecnologia chamada memória 

spintrônica orgânica. [51] 

Com uma pequena gota de sangue, um biochip detecta automaticamente a 

presença do vírus HIV e possíveis outros problemas de saúde de forma mais confiável 

do que a tecnologia em uso, e em segundos. Esta tecnologia permite o 

reconhecimento de algumas doenças muito antes do surgimento de sintomas. [52] 

A biópsia pode ser dispensada quando se usa um endomicroscópio. O processo 

indolor usa uma sonda de oito milímetros e detecta automaticamente, em tempo real, 

a formação e o tipo de câncer no paciente. [53] 

Outro biochip monitora funções vitais de nossos corpos, como entupimentos 

de vasos sanguíneos, temperatura e umidade da pele, riscos de desidratação. As 

informações são alimentadas automaticamente num pequeno aparelho, do tamanho 

de um relógio. [54] 

Uma câmera super miniturizada envia estímulos diretamente aos neurônios da 

retina da pessoa cega. Apesar da imagem percebida pelo indivíduo ser ainda grandes 

quadrados com diferentes intensidades de luz, é um pequeno avanço à recuperação 

da visão. [55] 

Um led de diamantes emite uma luz que age diretamente no DNA de bactérias, 

causando suas mortes. Outro processo de higienização instantânea, seca e 

automática. [56] 

Uma máquina detecta cores em objetos e transmite a informação por áudio. 

Mais um auxílio para desenvolver autonomia a pessoas com problemas de visão. [57] 

Uma rede sem fio de transmissores é capaz de detectar a presença de pessoas 

mesmo através de paredes e outros obstáculos. Esta tecnologia tornaria o resgate de 
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vítimas de desabamentos e incêndios infinitamente mais rápidos e quase infalíveis 

[58]. 

Telas eletrônicas podem ser produzidas em praticamente qualquer tipo de 

material, inclusive sofrer dobraduras, sem perder a funcionalidade. [59] 

Um chip biodegradável funciona como um enfermeiro eletrônico. Por exemplo, 

em uma situação pós-cirúrgica, sensores monitoram em tempo integral a saúde do 

paciente, agilizando sua recuperação. Qualquer anomalia detectada é respondida 

automaticamente com implantes temporários, se apropriado. Esta tecnologia também 

libera medicamentos nas doses precisas e nos horários determinados, o que evita 

qualquer esquecimento natural do paciente. [60] 

Apesar de tomar cerca de 20 a 25 minutos, um robô dobra sozinho toalhas. 

Mesmo sendo um processo extremamente simples para pessoas, o computador 

precisa analisar uma grande quantidade de variáveis pra realizar a tarefa. [61] 

Obviamente, com desenvolvimentos futuros, o tempo irá diminuir exponencialmente. 

Uma tela sensível ao toque, quando construída com grafeno, tem uma 

durabilidade praticamente eterna. Além disso, o grafeno é muito mais abundante do 

que os recursos atualmente utilizados no comércio. [62] 

Pessoas paralisadas da cintura para baixo podem voltar a andar com o auxílio 

de pernas robóticas. [63] 

Uma pele eletrônica, similar em termos de sensibilidade com a natural 

humana, ajuda a ampliar o nível de precisão na interação de máquinas com objetos 

delicados. Esta tecnologia é também promissora ao recuperar a sensibilidade de 

pessoas em relação a próteses em seus corpos. [64] 

Outra tecnologia dá mais liberdade às máquinas no processo de identificação 

de objetos. Isto elimina o trabalho humano em programar o reconhecimento 

automático para cada novo objeto a ser reconhecido por computadores e robôs. [65] 

Esta aplicação torna mais eficiente ainda o monitoramento de recursos em ambientes 

naturais e artificiais, por exemplo. 
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Capaz de manipular objetos até dez vezes seu peso, um braço robótico 

funciona sem eletricidade e motor. Usando apenas luz para guiá-lo, esta tecnologia é 

capaz de manipular objetos com a mesma força de um humano, e com quase zero 

gasto de energia. [66] 

Para dar autonomia energética aos robôs, foi criada uma espécie de estômago 

e intestino para a máquina. Assim, ao “comer” bactérias mortas, o robô gera energia 

para realizar suas tarefas, independente de fontes fixas de eletricidade. O efeito 

colateral, infelizmente, é que, assim como nós, o robô defeca periodicamente. [67] 

Usando comandos de voz, braços robóticos devolvem um pouco de autonomia 

à pessoas tetraplégicas. [68] 

Com precisão de milímetros, uma tecnologia substitui o uso de câmeras por 

reflexão de feixes de luz. Isto aumenta ainda mais a capacidade de detecção de 

objetos, estáticos ou móveis, em sistemas eletrônicos. [69] 

Um submarino, usando a diferença de temperatura da água, é capaz de gerar 

energia de modo auto-suficiente. Como diz um cientista envolvido no projeto, “a 

alimentação inteiramente natural e renovável dá ao novo robô uma autonomia 

virtualmente ilimitada, permitindo-lhe coletar dados científicos nos oceanos por muito 

mais tempo do que os veículos subaquáticos robóticos usados hoje”. *70+ 

Uma espécie de mesa de apoio amplia a coordenação motora do usuário, 

permitindo que trabalhos delicados, como cirurgias e artesanato, ganhem mais 

segurança e precisão. [71] 

Usando apenas o pensamento, pessoas podem controlar máquinas como 

cadeiras de rodas, braços robóticos e equipamentos comuns, como computadores. 

Esta tecnologia mapeia o funcionamento cerebral usando eletrodos apenas em 

repouso sobre a cabeça da pessoa para aprender e imitar o comando, o reproduzindo 

através de máquinas. As aplicações deste desenvolvimento são inúmeras, mas os 

primeiros a se beneficiarem são “pessoas deficientes ou que sofreram doenças 

neuromusculares graves, como a esclerose lateral amiotrófica, lesão da medula 

espinhal ou mesmo derrame cerebral”. *72+ 
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Imitando os outros animais, a ciência fez um peixe robótico para monitorar a 

qualidade dos mares, comportamento e recursos marinhos. Conforme um dos 

cientistas envolvidos disse, este cardume mecânico “vai coletar um conjunto 

consistente de dados que não se dispõe até hoje [...] poderemos obter informações com 

uma resolução espacial e temporal sem precedentes”. *73+ 

Mãos robóticas manipulam varetas, bolinhas e quaisquer outros objetos com 

uma velocidade tão alta que, se não fossem reproduções de vídeo em câmera lenta, 

seria impossível acompanhar o feito com os nossos próprios olhos. Trata-se de uma 

nova arquitetura de visão artificial e de detecção de movimentos. O cientista explica 

que o conceito "como sempre acontece em robótica, inspirou-se no ser humano. O 

homem utiliza todos os seus sentidos para reconhecer o ambiente ao seu redor. Nós 

fizemos isso, só que de maneira muito mais rápida." Esta tecnologia coloca os robôs 

num patamar ainda mais alto de eficiência em processos de produção industrial, por 

gerar uma autonomia móvel com altíssima velocidade e precisão. [74] 

Um programa de computador extremamente veloz consegue ordenar, em 

apenas um minuto, mais de um terabyte. [75] Para você ter noção do que é isso, 

considere que um terabyte equivale a um milhão de megabytes. Ou que um terabyte 

contém 1 trilhão de bits. Esta capacidade de processamento do computador seria, 

mais ou menos, como você receber a palavra “inconstitucionalissimamente” com suas 

letras todas fora de ordem, para então reordená-las corretamente. E você deve repetir 

isto mais de 37 bilhões de vezes em apenas 60 segundos. 

O que, de certa forma, nos leva à seguinte tecnologia. "Os cientistas hoje não 

podem mais ter a ilusão de rastrear manualmente todos os artigos científicos 

publicados que são relevantes para o seu trabalho", como afirmado pelos cientistas 

James Evans e Andrey Rzhetsky. Continuando suas palavras, "usando técnicas de 

inteligência artificial, os programas de computador estão cada vez mais capazes de 

integrar o conhecimento publicado com os dados experimentais, de localizar padrões e 

relações lógicas e de permitir o surgimento de novas hipóteses com muito pouca 

intervenção humana”. *76+ 
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 Uma camiseta monitora o comportamento do coração e alerta 

instantaneamente qualquer anomalia em seu funcionamento [77], o que diminui 

substancialmente surpresas desagradáveis como ataques cardíacos. 

Um programa de computador é capaz de reconhecer imagens, facilitando a 

vida dos humanos em processos como, por exemplo, colorir desenhos animados ou ler 

textos, mesmo escritos à mão. Quanto à leitura, isto pode melhorar a qualidade de 

vida de cegos e pessoas com outras deficiências, além da facilidade de comunicação 

com as máquinas. Outra aplicação é facilitar a compreensão dos computadores em 

“enxergar” e processar informações aleatórias do mundo concreto. *78+ 

Ondas eletromagnéticas, inofensivas à nossa saúde, são capazes de transformar 

nossos corpos em transmissores de dados para a internet. O que é um recurso 

necessário para conectar todos os monitores automáticos de nosso sistema vital. [79] 

Uma embalagem feita com nanopartículas de prata protege a comida matando 

as bactérias que aceleram a putrefação. Isto é aumentar a durabilidade de alimentos 

sem o uso de conservantes maléficos à nossa saúde. Esta mesma tecnologia é aplicada 

em higienização de ambientes e até mesmo para eliminar maus cheiros em meias, por 

exemplo. [80] 

Um rim artificial, substituindo o natural, dá adeus à diálise e filas de 

transplantes, ampliando a qualidade de vida de pessoas com problemas renais. [81] 

Um filtro de algodão mata bactérias 80 mil vezes mais rápido da que a 

tecnologia em uso comercial. A água pode passar em alta velocidade pelo algodão, 

enquanto nanotubos de carbono e nanofios de prata eletrocutam bactérias. Esta 

tecnologia pode ser aplicada em algodões comuns. [82] 

E nosso sistema imunológico ganha mais um recurso, anticorpos artificiais 

fluindo em nossa corrente sanguínea. Esta tecnologia pode ser programada para 

combater uma série de "antígenos problemáticos", como vírus e bactérias causadores 

de doenças, até proteínas causadoras de reações alérgicas ao pólen, à poeira 

doméstica, a determinados alimentos, à hera venenosa, picadas de abelhas, etc.. [83] 
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Está lembrado de quando vimos que a gravidade não é uma certeza absoluta? 

Pois bem, sem o auxílio de forças mecânicas, como motores ou nossas mãos, a água 

pode subir paredes de silício. A gravidade é vencida, mesmo que não absolutamente, 

com o uso de um laser que gera uma força de atração que, por sua vez, faz o líquido se 

aproximar dela numa velocidade de 3,5 centímetros por segundo. [84] 

Imitando a capacidade de recuperação de nossos corpos, um material é capaz 

de regenerar-se quando sofre impactos ou mesmo perfurações. Ou seja, ao levar um 

tiro de arma de fogo, por exemplo, o buraco é rapidamente fechado pelo próprio 

material, automaticamente. Ele pode até mesmo pode ser serrado, mas assim que a 

lâmina passa, a estrutura volta a manter sua rigidez. [85] 

Manchas em geral, fontes de mau cheiro, bactérias e vírus são eliminadas de 

qualquer superfície com a tecnologia de auto-limpeza. Este recurso transforma a 

sujeira de paredes, janelas, vasos sanitários, armários, enfim, qualquer material, em 

água e outros elementos inofensivos. Vidros e janelas não "seguram" mais a água, 

tornando-os sempre limpos, não importa quão forte e constante sejam os jatos de 

água. Paredes de prédios, por exemplo, podem ter sua pintura protegida da poluição, 

mantendo a cor original independente das condições de saúde do ambiente. O efeito 

permanece até mesmo dois anos após a primeira aplicação. Agindo sem intervenção 

humana, livre do trabalho mecânico repetitivo da limpeza. A aplicação é tão simples 

que não precisa proteger pessoas nem objetos à volta. [86] 

Um material, que pode ser aplicado em qualquer objeto, foi projetado para 

absorver impactos de forma inteligente. O resultado é uma tecnologia que torna 

praticamente qualquer ferramenta inofensiva às pessoas. Por exemplo, com a 

aplicação desse material em equipamentos esportivos, torna impactos 

substancialmente menos dolorosos. É a diminuição do risco à vida por acidentes 

mecânicos. Outro exemplo, bastante curioso, é aplicar esta tecnologia em um martelo 

e, depois, dar marteladas nas cabeças das pessoas. Não há dor no impacto. [87] 

Com a aparência e leveza de um simples papel carbono, uma tecnologia dá 

uma força de resistência 500 vezes maior do que a do aço. Isso significa que pontes, 
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aviões e ferramentas em geral podem ser leves como uma fina folha, mas tão fortes 

que se aproximam, de certa forma, de um estado indestrutível. [88] 

Chegamos ao fim do capítulo. Espero que tenha conseguido ajudar a mudar um 

pouco sua percepção sobre os recursos tecnocientíficos que nos cercam. Precisamos 

nos livrar daquele modo de pensar que diz se que “se algo é assim tão bom, melhor do 

que já usamos atualmente, então por que ninguém coloca em prática? Por que não 

vemos por aí? Por que as pessoas nem conhecem então? Se fosse melhor mesmo, 

todo mundo saberia.” Lembre-se: o que a maioria (praticamente todos) conhece não 

representa necessariamente o que há de melhor em termos de tecnologia. Jacque 

Fresco uma vez disse que, no passado, a maioria das pessoas acreditava que a Terra 

era plana, mas isso não a fazia desse modo. Possuir a tecnologia de conhecer o real 

formato do planeta é muito melhor, pois nos dá base para ampliarmos nosso 

conhecimento acerca da natureza. É hora de conhecermos aquilo de que realmente 

somos capazes. E usar isso para melhorar nossas vidas como uma só espécie. 
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Energia é o recurso mais importante para a produção de outros recursos que 

satisfaçam nossas necessidades. Ela é a capacidade de gerar trabalho. A espécie 

humana possui tecnologias científicas o suficiente para um quadro de abundância 

energética. Não há razão para qualquer escassez no potencial de produção. 

O mesmo potencial para abundância e solução de problemas técnicos pode ser 

visto nos mais variados campos, como medicina, ecologia, robótica, segurança, 

higienização, etc. 

Temos uma capacidade técnica à disposição e também em andamento 

(pesquisa) amplamente ignorada. 
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ão tenho dúvidas que apenas acompanharmos uma longa lista de 

tecnologias melhores do que aquelas que usamos no comércio hoje em dia 

não é o suficiente. Ciência, como vimos, existe para resolver problemas, 

apenas reportar novidades não nos leva a lugar nenhum. Nada mais justo, então, 

fazermos um exercício e finalmente entendermos como resolveríamos nossos 

problemas usando a ciência e as melhores tecnologias científicas ao nosso dispor. 

 Por motivos didáticos, vamos nos limitar a um problema apenas: a construção 

civil. Deixe-me justificar esta escolha. Este é um problema comum a todos os países, 

portanto comum à humanidade. A construção civil produz casas, prédios, industriais, 

pontes e vários recursos fundamentais para nossas necessidades individuais e 

coletivas. Não há dúvidas de que um prédio bem feito é um benefício para todos, 

assim como uma casa mal projetada é uma ameaça em potencial a qualquer indivíduo. 

Acredito que seja claro para você de como a construção civil é fonte de 

prejuízos para nossa espécie. E não me refiro a prejuízo financeiro, refiro-me à vida. As 

estatísticas apresentam números assustadores de mortes, mutilações, paralisias e 

danos temporários e permanentes em pessoas envolvidas direta e indiretamente em 

acidentes das mais variadas naturezas. Todos nós estamos à mercê destes eventos, 

pois somos todos moradores e/ou visitantes de estruturas civis. E, mesmo que 

possamos não ter um emprego na obra de um prédio, estamos sempre expostos a 

eventuais acidentes quando nos aproximamos de obras. 

 

N 
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I. QUAL É O OBJETIVO? 

 E então, como resolvemos problemas usando os recursos que já temos? 

Vamos começar. Em primeiro lugar, se vamos resolver um problema, precisamos 

planejar nossas ações. 

 

Qual é nosso objetivo em relação à construção civil? 

(   ) alcançar o grau máximo de eficiência tecnológica e torná-la a mais segura possível 

de forma a proteger a vida de todos, imparcialmente, considerando o bem-estar dos 

usuários e a garantia da satisfação das necessidades individuais e sociais envolvidas 

neste processo gerando uma abundância deste recurso para todos os habitantes da 

Terra e assegurar o bom relacionamento com o equilíbrio dinâmico do planeta de 

modo holisticamente sustentável através de uma lógica científica fundamentada na 

cooperação 

 

(   ) torná-la a mais lucrativa possível fazendo uso de tecnologias inferiores de modo a 

garantir o consumo cíclico e vender os produtos somente para quem pode pagar e de 

acordo com cada mercado de clientes ignorando as necessidades individuais e sociais 

e relações humanas garantindo escassez do recurso para justificar aumento de preços 

e criação de empregos, assim como também ignorar a capacidade de carga da Terra e 

suas velocidades de renovação de recursos naturais através de uma lógica de 

mercado fundamentada na competição 

 

 E então, qual deles você escolhe? Que tal o primeiro? O segundo já está em 

prática há muito tempo. Acho que não são necessários esclarecimentos muito 

profundos sobre como o segundo objetivo não está dando certo. Por exemplo, agora 

há pouco, aqui no Brasil, o estado do Rio de Janeiro sofreu inúmeros desabamentos de 

casas de pessoas pobres, pois estão construídas em locais inapropriados e de modo 

inseguro. Quando grandes chuvas acontecem, as estruturas não suportam e tudo vai 

morro abaixo [1]. Bom, de fato, isto não afeta somente áreas pobres, mas pessoas 

desta classe social tendem a sofrer muito mais no processo de recuperação. Na 
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verdade, passar pelo processo de recuperação é uma “sorte”, por assim dizer, pois 

esta catástrofe tomou a vida de centenas de pessoas. 

E o que seria isso? Azar? Destino? Aprendizagem através do sofrimento 

necessário? Castigo de forças sobrenaturais? Ou a negligência técnica na aplicação da 

ciência para definitivamente resolver problemas de modo a garantir ao máximo a 

extinção de ameaças comuns à humanidade? Leitor, chega de continuarmos este 

teatrinho no qual interpretamos crianças tolas e indefesas. Nós temos todos os 

recursos necessários para superar o que nos atormenta. Depois de tantas vezes 

sofrendo a mesma consequência, por escolhermos objetivos ineficientes, acho que 

podemos ter segurança em tentarmos a primeira opção, não é mesmo? 

 

II. QUAIS SÃO OS PARÂMETROS? 

 

Continuando, agora é hora de definirmos nosso parâmetro. Ou seja, vamos considerar 

algumas variáveis envolvidas e a abordagem que daremos a elas. Responda: 

(   ) usar o método científico para suprir todas as necessidades coletivas (tecnologia 

científica) ao mesmo tempo permitindo acesso livre para suprir as necessidades 

individuais (tecnologia subjetiva) buscando garantir a liberdade de expressão de cada 

indivíduo, sem exceções 

 

(   ) usar a lógica de mercado para suprir superficialmente as necessidades coletivas 

(tecnologia científica) ao mesmo tempo permitindo acesso restrito para suprir as 

necessidades individuais (tecnologia subjetiva) buscando garantir a liberdade de 

expressão como um símbolo de status social exclusivo a poucos que possuem tal 

poder 

 

Deixe-me explicar as duas opções. Na primeira, a lógica se encontra em praticar 

eficientemente uma tecnologia ampla até a individual (a singularidade estudada por 

Ray Kurzweil). Ou seja, suprir as necessidades sociais ao mesmo tempo que supre as 
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individuais de todos. Isto é a busca da garantia de que a tecnologia em uso considere o 

relacionamento harmônico entre o indivíduo e o meio em que este está inserido. É 

como quando todas as suas células se alimentam ao mesmo tempo em que seu corpo, 

como um todo, torna-se saudável por consumir um recurso adequado para seu pleno 

funcionamento. 

Para a segunda, a lógica de mercado, se consiste em não suprir as necessidades 

sociais como um todo, pois assim o problema não estaria solucionado, o que permite o 

consumo cíclico de recursos ineficientes. E as necessidades dos indivíduos (a 

tecnologia subjetiva) são consideradas somente com acesso restrito. Ou seja, tem 

somente aquele que pode pagar, excluindo as necessidades humanas, considerando 

apenas a dos clientes. O que gera estratificação social, logo, conflito, pois todos 

precisam, mas apenas alguns possuem. E como o dinheiro (acesso) é escasso, nunca 

haverá para todos. Um sintoma típico desta anomalia social é o crime monetário. Esta 

lógica automaticamente exige o uso de tecnologias inferiores, do contrário o fluxo 

financeiro não poderia ser infinito. 

Caso isto não seja claro o suficiente, deixe-me colocar um holofote nesta 

observação: nós praticamos a segunda opção por todo o globo terrestre. E nunca 

vimos a primeira opção em escala mundial. 

E isto nos leva ao próximo parâmetro: 

 

Considerando que temos uma superprodutividade, ou seja, que podemos produzir 

mais do que podemos consumir, o que fazemos? 

(   ) usamos a automação industrial e de serviços em larga escala, de forma segura, 

eficiente, limpa, abundante e sustentável por reconhecer o altíssimo grau de precisão 

na produção de materiais e o esforço ininterrupto que esta tecnologia científica pode 

desempenhar enquanto torna a humanidade livre de trabalhos repetitivos e da 

servidão social, de forma a garantir escolhas individuais a todos 

 

(   ) usamos a automação industrial e de serviços em pequena escala, de forma 

insegura, ineficiente, poluente, escassa e insustentável por exigir que o trabalho 
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humano seja empregado com a justificativa de gerar empregos, mesmo que esta 

tecnologia subjetiva não tenha um altíssimo grau de precisão na produção de 

materiais e seja incapaz de realizar esforço ininterrupto, mantendo assim a 

humanidade presa a trabalhos repetitivos e à servidão social, de forma a garantir 

escolhas individuais somente àqueles que possuem dinheiro (escasso acesso restrito 

 

Em outras palavras, a primeira opção usa robôs e outras máquinas de altíssima 

precisão, controladas por computadores sistemicamente relacionados, no processo de 

produção na indústria e serviço. Esta lógica busca gerar abundância na construção civil, 

pois assim todos teriam uma moradia para si. Já que as máquinas podem trabalhar 24 

horas ao dia, sete dias por semana, sem nunca descansarem, com um mínimo de erro 

(que pode ser superado progressivamente), de forma estável e totalmente voltada 

para a atividade programada. Ou seja, a primeira opção coloca as máquinas a serviço 

da humanidade. O que retira do humano o fardo do trabalho repetitivo, dando a ele a 

liberdade de escolha em praticar atividades fundamentadas no prazer de sua 

individualidade (tecnologia subjetiva). 

Permita-me repetir: nós praticamos a segunda opção por todo o globo 

terrestre. E nunca vimos a primeira opção em escala mundial. Embora ainda não seja o 

momento de nos aprofundarmos nisso, entenda que o único motivo de ainda termos 

empregos remunerados é para justificar o uso do dinheiro. 

A mão de obra humana é débil quando comparada com a capacidade motora 

das máquinas. Pense nas primeiras tentativas de um bebê em caminhar. A criança se 

levanta com todo o esforço, com grande dificuldade tenta manter um equilíbrio, 

coloca uma perna para frente, sem muita segurança, repousa o peso de seu corpo 

sobre este membro, caminha um passo e cai. Agora compare com um maratonista 

profissional. Quem é mais preciso, seguro e eficiente? É uma comparação injusta, não? 

Pois é, entre humano e máquina também. É com o uso sistemático das máquinas, em 

larga escala, que temos a liberdade do humano no fardo da servidão social. Contudo, 

não é momento de nos aprofundarmos nisto ainda. Voltaremos a este assunto mais 

adiante. 
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Talvez já possa estar bastante claro que se mantermos nossas escolhas 

similares ao que já praticamos, os resultados continuarão a ser igualmente 

desastrosos, contrários aos nossos interesses individuais e sociais em termos uma vida 

saudável. Pois qualquer vez que a segunda opção seja preferida, elimina qualquer 

possibilidade de aplicarmos verdadeiramente o método científico na construção civil. 

Exatamente como vemos hoje em dia. 

Sei que posso estar sendo um pouco provocativo, pois talvez você possa pensar 

nos engenheiros envolvidos em obras de prédios e também em outros profissionais 

técnicos. Sim, realmente há. Mas estes, infelizmente, não passam de simples peças 

reprodutoras de métodos que aprenderam em suas escolas. Não estou retirando seus 

méritos nem inteligência. A questão é que o método científico, que estamos aqui 

exercitando, não é o que estes engenheiros praticam. Perceba que o que eles fazem é 

um trabalho operacional reducionista dentro da construção civil. Ou seja, a construção 

civil é vista como um todo composto de partes, sem relação com os mecanismos do 

meio social holístico, muito menos com o funcionamento da natureza da forma mais 

amplamente compreensível pela ciência ou até mesmo pelas regras de ouro da 

religião. Mas, no momento em que lidamos com a humanidade global e sua relação 

com o planeta, num modelo generalista (ou holístico), a construção civil passa a ser 

entendida como uma parte de um todo maior coerente em sua organização. 

“Acho que já entendi, Juliano, mas quero saber qual o resultado prático do que 

você propõe!”, você poderia estar ansioso em saber. Então basta com perguntas 

preliminares. Já temos diretrizes o suficiente para chegarmos à prática. 

 

III. ONDE PRATICAMOS? 

Para mantermos nosso exercício simples e focado, vamos nos reter à 

construção de casas apenas. Esta construção, por lidar com estruturas grandes e 

pesadas, é potencialmente perigosa. Então responda: 
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O que é mais seguro? 

(   ) produzir em local afastado e protegido da circulação comum das pessoas 

 

(   ) praticar o processo de produção junto a onde as pessoas circulam normalmente 

 

A melhor opção para todos é a primeira, mas praticamos atualmente a 

segunda. Com a primeira, acidentes por queda de objetos em pessoas próximas ao 

local, por exemplo, são quase impossíveis de acontecer, pois não haveria praticamente 

ninguém à volta. A primeira opção resolve problemas, a segunda os perpetua. 

 

IV. QUEM OPERA? 

Bom, e por falar em segurança, temos mais uma questão. Sei que é 

redundante, pois já vimos isso nas perguntas anteriores, mas vale a pena reforçar. 

 

Quem irá praticar o processo de produção propriamente dito? 

(   ) máquinas automáticas da mais avançada tecnologia científica disponível 

programadas para a máxima eficiência, em que os princípios científicos sejam 

sistematicamente incorporados no processo produtivo, compartilhados à medida que 

se desenvolvem 

 

(   ) humanos, animais instáveis (tecnologia subjetiva) que, mesmo com todo o esforço 

e dedicação, são infinitamente menos eficientes do que a outra opção, em que os 

princípios científicos não sejam incorporados no processo produtivo, pois este 

conhecimento é uma vantagem competitiva que dá destaque às produções de 

específicos grupos 

 

Cerca de 500 mil pessoas, todos os anos, se ferem gravemente ou morrem na 

construção civil, somente nos EUA. [2] Para tornar a produção a mais eficiente, segura 
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e precisa, tecnicamente possível, apenas as máquinas representam uma opção viável. 

Isto é um fato tão obviamente gritante que você não vê ninguém tentando perfurar 

um prego em um pedaço de madeira com socos. Pessoas saudáveis usam máquinas 

para resolver problemas, como um martelo. Da mesma forma, se avançarmos mais 

ainda, uma máquina automática perfurará a madeira com pregos com uma precisão 

infinitamente superior a de um humano, além de fazer o processo mais rápido e sem 

pausas. Ou seja, uma sociedade saudável usa máquinas para realizar trabalhos 

técnicos repetitivos, e não pessoas. 

Ao fazer o melhor uso das melhores máquinas disponíveis temos uma fonte de 

abundância de casas, no caso. E é exatamente isso o que precisamos: casas para todos. 

E, quando embutimos no processo produtivo todos os princípios científicos 

acumulados até o momento (como resistência mecânica de materiais, química, leis 

naturais, otimização de processos), temos a garantia de que as casas irão sempre 

obedecer as normas técnicas de segurança e eficiência. E este conhecimento, de 

acordo com a primeira opção, é compartilhado na medida em que se desenvolve. Ou 

seja, é a cooperação voltada para a segurança física para todos os usuários da 

construção civil, sem distinções. Mais uma vez, a melhor opção é a primeira, mas 

praticamos atualmente a segunda. A primeira opção resolve problemas, a segunda os 

perpetua. 

“Mas tem matéria-prima para isso tudo, Juliano?!”, seria uma pergunta muito 

prudente sobre a disponibilidade de recursos. Contudo, não veremos este aspecto 

aqui, pois precisaríamos sair deste exercício que estamos estudando no momento. Só 

podemos responder esta pergunta se voltarmos à sistematização global, em que 

construção civil é apenas um componente, não o assunto principal. A quinta parte do 

livro será inteiramente dedicada a isso. 

E agora, o que mais temos para conferir? Já parece claro o suficiente que este 

nosso método garante abundância para todos. Ele também é eficiente. Será 

sustentável? Todo este processo é alimentado por energia elétrica. Como vimos no 

capítulo anterior, energia limpa e renovável é simplesmente abundante. Ou seja, em 

relação a este recurso, nosso método é sustentável, pois não gera resíduos poluentes à 
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nossa única casa. As máquinas, por serem eficientes, geram um mínimo de 

desperdícios materiais. O fato é que, como elas estão sob rigorosa supervisão 

científica, estes pequenos erros são sistematicamente compreendidos e superados 

com o passar do tempo, pois o processo possui mecanismos de autocorreção 

embutido. Mas sustentabilidade não para por aí. Será que as necessidades individuais 

de cada futuro morador serão igualmente atendidas? Isso nos leva à próxima 

pergunta. 

Existem as necessidades sociais, que são aquelas comuns a todas as pessoas. 

Este tipo de necessidade é uma tecnologia científica, como já sabemos. Nosso 

processo claramente atende isso, como acabamos de conferir, pois ele não prejudica 

os interesses sociais. Ok, e quanto à tecnologia subjetiva? Ou seja, e quanto aos 

desejos individuais de cada membro da sociedade? Será que estaremos mantendo o 

padrão tecnológico indo do amplo para a singularidade numa relação simbiótica? Para 

vermos isto, responda a próxima pergunta: 

 

V. SATISFAZ NECESSIDADES? 

 

Em nosso processo científico, devem as moradias, enquanto satisfazem as 

necessidades sociais, moldarem-se para as necessidades individuais? 

(   ) sim, pois deste modo garantimos a harmonia entre as necessidades dos indivíduos 

e do meio social em que se encontram, o que nos leva à sustentabilidade, pois todos 

estarão satisfeitos, incentivando a cooperação, pois com abundância para todos, 

ninguém será deixado para trás 

 

(   ) não, pois devemos fazer com que as pessoas não se sintam individualmente 

satisfeitas, construiremos casas padronizadas por categorias de poder aquisitivo, 

assim todos passarão a vida procurando por recursos singulares que nunca 

encontrarão, o que nos permite continuar a produzir infinitamente soluções 

paliativas, incentivando uma competição entre os próprios membros e seus meios 
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sociais, pois a escassez os obriga a lutar entre si por recursos 

 

Pode ser que estas opções pareçam um pouco pesadas. Mas quando colocamos 

em palavras simples estas propostas, o quadro que nos surge é exatamente este! Mais 

uma vez, a melhor opção é a primeira, mas praticamos atualmente a segunda. A 

primeira opção resolve problemas, a segunda os perpetua. Vamos ver o resultado de 

nossas escolhas. Para responder, considere todas as perguntas deste capítulo. 

 

Marque quantas vezes você escolheu a primeira opção: 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

 

Marque quantas vezes você escolheu a segunda opção: 

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 – 6 

 

VI. O RESULTADO 

Se você marcou a primeira opção de zero a cinco vezes, marcando a segunda 

opção de uma a seis vezes, parabéns! Você acaba de optar por manter a vida de nossa 

espécie neste planeta a mesma miséria desgraçada que já conhecemos em nossas 

rotinas diárias. Você nega-se a usar nosso potencial ao máximo de modo a minimizar o 

quanto possível o sofrimento humano desnecessário. Você se nega a resolver 

problemas. Você se nega a dar base para a saúde e felicidade alheia, que é 

interdependente a sua. Você se nega a dar uma base de saúde e felicidade para você 

mesmo. 

Esta opção é fundamentada na competição, reducionismo e independência, o 

que leva a derrota sistemática de toda a nossa espécie. Esta opção se nega a enxergar 

uma capacidade produtiva além de nossa taxa de consumo, perpetua o uso dos 

recursos (economia) de modo exploratório, como se eles fossem infinitos. O que leva 
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você, como indivíduo, à derrota, pois você não é separado da sociedade, assim como 

ela não é separada da natureza. 

Acho que não preciso esclarecer de como esta é exatamente a mentalidade 

que rege nosso mundo até hoje, não? Qual o seu prêmio? A porcaria de vida baseada 

em medo, dominação e indiferença que você já leva junto com seus familiares, amigos, 

conhecidos e desconhecidos. 

Posso estar exagerando porque nosso exercício se refere somente à construção 

civil. Mas vamos parar para pensar: se lidarmos com a construção deste modo, 

automaticamente lidaremos com todo o resto de igual forma. Tente separar a 

construção civil de toda a natureza. De onde você irá tirar os recursos? Quem irá 

morar nas casas? Quem ou o que irá construí-las? Para o dinamismo universal não 

existe tal coisa como construção civil, há apenas a natureza. Somente uma abordagem 

holisticamente sistêmica é capaz de manter a coesão entre as peças que compõe o 

todo. E a construção civil é uma dessas peças, deve ser vista como um organismo vivo 

simbioticamente relacionado a um todo maior. 

Agora, se você marcou a primeira opção seis vezes, marcando a segunda opção 

zero vezes, parabéns! Você acaba de resolver um problema da humanidade e dos 

indivíduos! Você está buscando usar a razão baseando a construção de nossa 

sociedade de acordo com o funcionamento da natureza. Você optou pela máxima 

eficiência, abundância e sustentabilidade possível do momento. Assim temos base 

para a cooperação, pois não precisaremos mais brigar por recursos escassos. Isto é 

praticar plenamente a ciência e também a religião conjuntamente na organização da 

sociedade global. Isto é superar a prática infantil da pseudociência e pseudoreligião. 

Qual o seu prêmio? Uma tecnologia chamada construção por contornos (contour 

crafting) [2]. 

Imagine uma impressora a jato de tinta, essas comuns que vemos por aí. Agora 

considere que, ao invés de tinta para impressão em papel, ela aplica substâncias 

pastosas misturadas com gesso, argila, concreto, plástico, madeira e outros recursos. 

Há ainda outra diferença, as impressoras que você conhece imprimem somente em 

duas dimensões, ou seja, só fazem desenhos sobre planos, como papéis. Esta 
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tecnologia que descrevo tem um detalhe importante, ela imprime também na terceira 

dimensão: a profundidade. Ou seja, o cabeçote da máquina “sobe e desce”, ao invés 

de ir apenas de “um lado para o outro”. 

O resultado disso? Imagine você acessar um computador e desenhar um 

objeto, digamos um vaso, no formato que você deseja. Você aperta “produzir” e voilà! 

A máquina, sem intervenção humana, começa a “imprimir” a peça que você ordenou. 

Bacana, não é mesmo? Inclusive a máquina pode “imprimir” suas próprias peças. Ou 

seja, se você tem uma em casa, pode mandar ela se reproduzir e entregar uma nova 

para um amigo. Com isto, acabou a dependência pela indústria fabricar em larga escala 

algo que você precise. Esta tecnologia é a singularidade em relação a utensílios. Os 

objetos são feitos para satisfazer sua tecnologia subjetiva, leitor. Sendo que o mesmo 

se aplica a todos os humanos. Isto se chama impressão 3D. Que é o que a construção 

por contornos faz. 

“Mas, Juliano, não estávamos falando de casas?”. É claro, mas um vaso e uma 

casa são tecnicamente muito parecidos, é apenas uma questão de escala e mais 

detalhes. Esta tecnologia possui uma versão industrial aumentada capaz de construir 

casas prontas para a moradia. O processo é similar ao que vimos, você projeta sua casa 

e manda imprimir. 

Questões técnicas como dimensões apropriadas, a capacidade de resistência de 

materiais, isolamento térmico, isolamento acústico, resistência a terremotos, 

inundações, autossuficiência energética, e outros recursos tecnocientíficos, são todos 

iguais à humanidade, pois é neste ponto que somos idênticos uns aos outros. Como 

isto é um conhecimento científico, logo, comum, não há razão para não tê-lo embutido 

no sistema. Você pode escolher o número de quartos e o formato da cozinha, mas a 

água ainda irá precisar passar por canos e obedecer as leis da termodinâmica para 

aquecer-se e manter o calor, independente de suas escolhas individuais. Isto é zelar 

pelo pleno funcionamento estabelecido pelas leis da natureza. Isto é sistematizar a 

obediência à ditadura natural. Como vimos no último capítulo, computadores fazem 

isto muito bem. Muito melhor que qualquer pessoa. 
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Podemos comparar isto com seu você. Você pode escolher suas roupas e a cor 

de seu cabelo, são tecnologias subjetivas. Mas, suas vontades pessoais precisam se 

apoiar a uma série de necessidades técnicas. Você terá que comer, seus órgãos hão de 

receber sangue, seus músculos estimulados, seus ossos reforçados com cálcio na 

medida adequada, seus cabelos devem ser apropriadamente nutridos, a tinta aplicada 

neles não pode conter recursos tóxicos hostis à sua saúde plena, suas roupas devem 

manter-se higienizadas, etc. Tudo isto são tecnologias científicas, não dependem de 

sua subjetividade. Quanto mais automatizados e eficientes estas necessidades técnicas 

forem satisfeitas, melhor para você como um todo. 

A natureza faz exatamente isto! Ou você não acha prática a digestão de seu 

estômago ser autônoma? Imagine se você tivesse que pensar conscientemente cada 

batida de seu coração. Qualquer momento que você se concentre em alguma outra 

coisa, você morreria. Aliás, como poderia dormir sem parar de pensar no pulso 

equilibrado do coração?  

Usamos o método científico para imitar esta organização da natureza. Se ela 

não fosse de tal forma, você teria que concentrar toda sua subjetividade em trabalhos 

repetitivos e previsíveis durante toda sua vida. Neste caso, esqueça a música, amor, 

amizade, humor, viagens, curiosidade, prazer, e tudo o mais que alimenta sua 

subjetividade. A automação eficiente é o caminho do pleno desenvolvimento da 

tecnologia científica, o que sustenta o pleno desenvolvimento da tecnologia 

subjetiva. E pouco importa sua opinião, pois não há relevância, são apenas problemas 

técnicos. Não existe um modo judeu, nem feminino, nem muçulmano, nem 

homossexual de fazer a digestão nem de manter uma casa aquecida no inverno. 

Contudo, estes nomes listados são tecnologias subjetivas. Ou seja, quando as 

tecnologias científicas são plenamente amparadas, podemos livremente desenvolver 

nossa subjetividade. Em outras palavras, ninguém pode ser esportista ou homossexual 

se nascer sem estômago ou passar a vida se alimentando com recursos sem os 

nutrientes adequados. As necessidades técnicas são as bases da subjetividade. Quando 

usamos sistematicamente o método científico, automatizando processos repetitivos e 

previsíveis, garantimos a satisfação técnica das necessidades sociais tangíveis. Por sua 
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vez, todos os indivíduos tornam-se livres para o pleno desenvolvimento subjetivo. 

Nesta relação, as necessidades sociais intangíveis são satisfeitas com os recursos 

adequados. Ainda voltaremos a este assunto com maior profundidade. 

Continuando, uma vez decidido o projeto da casa, a máquina começa a injetar 

o material pastoso linearmente, no contorno certo, seguindo toda a extensão da 

profundidade inicial. Ao acabar, ela sobe um nível e continua sem parar. O material 

pastoso vai secando na medida em que a casa é erguida. 

Pense em um quarto desta futura moradia sendo erguido. Obviamente haverá 

portas e janelas. O cabeçote da máquina vai inserindo o material no local correto, 

formando as paredes. Na posição onde haverá a porta, por exemplo, ela não injeta 

nada, deixando um espaço em branco. Ela vai subindo, pouco a pouco. No momento 

em que a parede erguida estiver em processo de produção acima da altura da porta, 

outro braço robótico, integrante desta mesma máquina, pega uma pequena viga, 

projetada automaticamente para preencher exatamente este espaço. Esta viga foi 

também impressa pela própria máquina. 

Obviamente, estamos falando de estrutura apenas. Uma casa precisa de um 

sistema hidráulico, elétrico, pinturas, utensílios diversos, as próprias portas e janelas, e 

demais recursos. Quem irá produzir e os inseri-los no processo? Ora, esta mesma 

tecnologia!  

Sempre no momento adequado, durante a produção das estruturas, um outro 

braço robótico insere encanamentos, portas, e tudo o mais necessário, de acordo com 

o projeto desenvolvido por você. Isto é criar uma casa de acordo com as necessidades 

de sua tecnologia subjetiva (como a planta da casa, utensílios e as cores) ao mesmo 

tempo em que as necessidades da tecnologia científica (como segurança, eficiência e 

autossuficiência energética) são satisfeitas. Do pleno à singularidade. É o respeito às 

necessidades sociais simultaneamente às individuais, sem conflitos. 

 

 



 

 128 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

VII. OS NÚMEROS 

Confesso que pesquisei, mas não achei nenhuma informação sobre o assunto. 

Então vamos considerar que uma casa de 600 metros² leve oito meses de trabalho 

constante envolvendo centenas de pessoas direta e indiretamente. Posso estar 

equivocado nesta previsão, para mais ou menos, mas isso não é importante. 

Pois, você sabe quais são os números da tecnologia de impressão por 

contorno? Somente uma impressora 3D, um processo contínuo e 24 horas de trabalho. 

Sim, você leu bem. Demora um dia apenas para uma casa de 600 m² ficar pronta. 

Parece mágica? Isto é apenas um exemplo de como nós não temos a mais remota ideia 

de como está nossa capacidade tecnológica mundial. E considere ainda um desperdício 

de material próximo do zero. Obviamente, como se trata de ciência, está em constante 

aperfeiçoamento, rumo à excelência dos processos da natureza. 

Quantidade de pessoas trabalhando nesta construção? Zero. Número de 

acidentes leves, médios, graves e fatais? Zero. Número de pessoas que podem se 

beneficiar desta tecnologia? O número de pessoas na Terra. Isso é resolver problemas 

de verdade.  

Não pense que essa história acaba por aqui. Construção civil é um aspecto 

ínfimo de tudo o que há por vir. Ainda aplicaremos o método científico na sociedade 

global, e tudo o mais ficará mais claro. Mas agora vamos chegar a conclusões sobre 

nosso exemplo deste capítulo. 

 

VIII. CONCLUSÃO A QUAL CHEGAMOS 

Ao resolvermos problemas, estamos praticando a tríplice fundamental, pois 

temos abundância e eficiência. E temos sustentabilidade? Do ponto de vista material, 

sim, temos (embora não possamos deixar isso suficientemente claro com um exemplo 

pontual como esse). 

E quanto a atender as necessidades sociais e individuais simultaneamente? 

Vamos conferir de novo. Necessidade social (tecnologia científica, voltada para o 
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amplo): fizemos uso das ferramentas mais avançadas que temos? Sim. Demos casas a 

todos? Sim. Consideramos o melhor método e conhecimento na construção destes 

recursos de modo a garantir a segurança da sociedade? Sim. Os recursos e processos 

científicos são todos iguais, portanto, sem versões técnicas inferiores? Sim. A opinião 

pessoal interferiu no processo de produção, distorcendo qualquer relação à tríplice 

fundamental? Não, pois colocamos na prática as regras de ouro das antigas religiões. 

Agora vamos conferir as necessidades individuais (tecnologia subjetiva, voltada 

para a singularidade): as casas podem ser projetadas de acordo com a vontade 

daquele que irá usufruí-la? Sim. Há restrições nas escolhas individuais que afetem suas 

próprias necessidades de bem estar? Não. Os indivíduos são obrigados a servirem os 

outros sem usufruírem plenamente dos recursos produzidos? Não. Há liberdade de 

expressão associada positivamente com o meio social? Sim. Então temos 

sustentabilidade. 

Tavez você poderia tentar me questionar: “Juliano, não entendi muito bem esta 

última parte”, pois talvez haja boas perguntas emergindo na sua mente. Ao menos é o 

que gostaria que acontecesse. Sei que algumas coisas podem parecer um tanto 

estranhas ainda, especialmente em como sustentabilidade se relaciona com o que 

vimos. Mas, peço por sua paciência. Prometo tentar responder todas suas dúvidas 

mais importantes até a última página deste livro. O que realmente precisa ser 

esclarecido é que nós temos capacidade técnica em resolver problemas sociais. Ela 

existe plenamente! Está apenas aguardando por nós. 
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Ao fazermos livre uso de nossos melhores recursos à disposição, somos capazes 

de resolver problemas. Isto se inicia com uma investigação definindo objetivos: ser ou 

não saudável. 

Quando seguimos o caminho da saúde, usando o exemplo da construção civil, 

produzimos casas em locais afastados de onde pessoas transitam. Fazemos máximo 

uso da automação, de modo a eliminar a mão-de-obra humana em trabalhos técnicos 

repetitivos e previsíveis. Assim elimina-se não somente desperdícios como também há 

disposição de mecanismos de auto-correção, pois a automação é uma tecnologia 

científica. 

As moradias são também desenvolvidas para suprir necessidades técnicas 

amplas já embutidas, pois não há razão alguma em não considerar atributos como um 

sistema elétrico à disposição dos moradores. Isto é, todos os recursos obviamente 

necessários são intrínsecos aos projetos. 

Da mesma forma, os recursos para satisfazer a tecnologia subjetiva são 

livremente selecionáveis. Isto é satisfação do amplo à singularidade. Isto é fruto de 

desenvolvimento tecnocientífico chamado construção por contornos (contour-

crafting). 

Moradias são construídas em cerca de 24 horas, sem intervenção humana 

direta, com pouco desperdício e sem sofrimentos ou mortes desnecessárias. 
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em alguma coisa muito estranha acontecendo neste mundo em que vivemos, 

ou sou só eu quem sente isso? O que pode estar acontecendo?! Não 

acabamos de listar, dois capítulos antes, uma pequena amostra de tecnologias 

científicas extremamente mais avançadas do que aquelas que usamos diariamente? 

Isso significa que temos uma quantidade enorme de recursos em desenvolvimento e 

nós ainda nos contentamos com versões toscas, simplificadas até o estado de 

precariedade? Vimos no capítulo anterior um pequeno exemplo de como realmente 

podemos resolver de vez nossos problemas. Que loucura é essa?! Nenhum ser 

humano saudável deseja seu sofrimento, nem falta de recursos, nem dor, nem morte 

para si. Nenhum grupo de indivíduos saudáveis deseja a igual destruição para si. 

Então por que a humanidade age desta forma autodestrutiva? 

 Se podemos construir casas de modo rápido, seguro, eficiente, sustentável, 

livre da servidão humana, para todos, usando energia com fontes renováveis e limpas, 

com conhecimento técnico embutido no projeto e processo, por que ainda produzimos 

versões toscas de moradias, com a instabilidade e insegurança da mão-de-obra 

humana, em locais tecnicamente inapropriados, machucando e matando centenas de 

milhares de indivíduos, usando materiais de baixa qualidade, com métodos precários e 

lentos? 

 

Pense comigo, escolha uma das opções que melhor representa seu desejo em relação 

a outro recurso, a água: 

(   ) usar máquinas automáticas que limpem água em quantidade igual ou superior ao 

T 
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que você e sua família consomem com uma metodologia que respeite as leis da 

natureza, por ser uma tecnologia científica, ou seja, gera resíduos zero (não poluente, 

sem lixo), é adequada para a saúde de cada indivíduo e eficiente, por usar a melhor 

técnica conhecida até o momento, tornando os membros da família livres para 

desenvolverem atividades que gerem prazer para si compartilhando os resultados 

com outros 

 

(   ) usar mão-de-obra humana para limpar água em quantidade nem sempre igual ao 

que você e sua família consomem com uma metodologia que ignore as leis da 

natureza, por ser uma tecnologia subjetiva, ou seja, gera resíduos (com poluentes e 

lixo), nem sempre é adequada para a saúde de cada indivíduo e nem sempre 

eficiente, por não usar a melhor técnica conhecida até o momento, tornando os 

membros da família presos ao trabalho repetitivo impedindo que desenvolvam 

atividades que gerem prazer para si, sem poderem facilmente compartilhar os 

resultados com outros 

 

Há alguma dúvida que a melhor opção é a primeira? “Mas o que ela significa na 

prática, em termos globais, Juliano?” Veremos isso com detalhes na penúltima parte 

do livro. O que nos interessa entender agora é o método de decisão. Por isso devemos 

concentrar nosso estudo em termos de objetivos, mais do que em resultados. 

A primeira opção usa a tecnologia científica em sua melhor aplicação para 

libertar pessoas do trabalho técnico repetitivo e previsível. Deixe-me dar um exemplo 

do que este objetivo significa. Considere que você precisa beber água todos os dias. 

Como já vimos, este é um dos recursos mais importantes para os seres vivos. Para a 

segunda opção, que é a que praticamos sistematicamente por todo o globo terrestre, 

temos água potável sendo utilizada em vasos sanitários, temos dejetos humanos e 

outras formas de lixo sendo misturados à água que voltaremos a beber, não há 

aproveitamento da água da chuva, e mares, rios, lagos e outras fontes são 

amplamente sujas, o fornecimento, coleta, higienização e outras formas de uso deste 
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recurso não são tratados de forma sistemática, eficiente e automática para gerar 

abundância a todos os humanos buscando garantir sustentabilidade.  

Não temos um planeta com cerca de 71% de sua superfície com água? E o que 

temos por aí é água poluída em todos os cantos do mundo, mas centenas de empresas 

estão vendendo água engarrafada. Para quem pode pagar, é claro. Nunca para seres 

humanos. Ter um potencial tecnocientífico para gerar abundância para todos e ainda 

manter uma postura social de vantagem competitiva é uma distorção da realidade 

natural. Em tal situação, cooperação é apenas uma palavra do dicionário. 

Quando temos o potencial de máquinas trabalhando para a humanidade toda, 

sem parar, limpando, dessanilizando e distribuindo, não há justificativa alguma para 

alguém não ter o que beber. E temos mais de um bilhão de indivíduos com dificuldade 

de acesso à água limpa neste momento. [1] Mas há este recurso disponível para 

qualquer um que tenha dinheiro para comprar água engarrafada. 

A questão é nossa tecnologia científica está a serviço da economia monetária, 

não à humanidade. E a economia monetária tem quatro sintomas contraproducentes 

à nossa sobrevivência. De fato, a sociedade global é claramente moldada de acordo 

com estes quatro sintomas. O que encontramos hoje é um mundo viciado na relação 

dinheiro e escassez, não de um mundo voltado para a relação necessidades e recursos. 

Isto é inaceitável no momento em que alcançamos um ponto crucial de mutação em 

nossa espécie, conforme veremos no próximo capítulo. 

A função da tecnologia científica é libertar o humano do trabalho repetitivo. E 

é responsabilidade da ciência tornar este tipo de tecnologia real. Por sua vez, a 

ciência é um método que busca entender e imitar a natureza em seu modo de 

funcionamento. Sei que estou sendo insistente com estas ideias, realmente preciso 

que isso fique claro antes de avançarmos para a próxima parte do livro. 

Portanto, é com a aplicação das mais avançadas tecnologias científicas na 

sociedade (que é também uma tecnologia científica) que resolvemos os seus 

problemas. Simplesmente não há outra forma. Não se trata de usar dinheiro, pois, 

como vimos, ele é acesso, não um recurso. Além disso, toda vez que usamos dinheiro, 
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por ser criado por dívidas, aumentamos mais ainda o quadro da dor em nossa espécie. 

Não se trata de aplicar mais mão-de-obra humana (empregos), pois, como vimos, é 

uma tecnologia instável, incapaz de manter o foco de modo eficiente. Além disso, mais 

empregos exige mais dinheiro. E, como ainda associamos recursos com dinheiro, 

enfrentamos a consequência de guiarmos esta relação pela escassez que, do contrário, 

a economia monetária não poderia mais funcionar. 

Vou repetir uma outra analogia que comentei num momento anterior: a 

automação é o caminho lógico da eficiência quando se trata de tecnologia científica. A 

própria natureza funciona desta forma. Considere todos os sistemas que compõe o seu 

corpo. Quando você almoça, insere muitos recursos em seus sistemas 

interdependentes. O sistema digestivo, por exemplo, se encarrega de transformar 

estes recursos em energia para você como um todo. Como é um sistema automático, 

você não precisa raciocinar sobre este processo. A digestão dos alimentos é um 

processo técnico que o sistema desempenha sem que você, como indivíduo, participe. 

Não há espaços para opiniões pessoais (tecnologia subjetiva) em tal processo. 

A função do sistema automático é garantir de que você tenha tempo para 

usufruir daquilo que lhe gera prazer subjetivo. A única exigência que o sistema faz é 

que você o ajude a manter-se saudável. Ele precisa que você opte pelos alimentos mais 

saudáveis (recursos) e que o ajude a solucionar problemas quando alguma falha 

acontece que ele mesmo não consiga resolver, quando, por exemplo, alguma bactéria 

invade e atrapalha seu funcionamento ideal. O resultado disso? Quando o sistema 

retorna para seu estado de funcionamento pleno, você também é beneficiado. Ele 

interdepende de você, e vice-versa. Ele trabalha automaticamente para servir você. 

 

I. O DESCOMPASSO DO SOFRIMENTO 

Na sociedade temos esta mesma relação. Processos técnicos repetitivos, como 

transporte, construção civil, sistemas de abastecimento de água, alimentação, energia, 

etc. são todos exemplos de tecnologias científicas na produção de recursos tangíveis. 

Quanto mais eficientes forem, mais liberdade disponibilizamos aos indivíduos. Quando 
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automatizamos estes sistemas, livramos os indivíduos do trabalho repetitivo e da 

servidão obrigatória no processo econômico. 

Voltando ao seu corpo, pense em como seria sua vida se cada vez que você 

comesse tivesse que parar por duas horas para raciocinar sobre a digestão. Você teria 

que mover conscientemente os músculos do esôfago ao estômago, se preocupar em 

“fechá-lo”, mandar os sucos gástricos apropriados na quantidade correta e manter 

total atenção da resposta do alimento aos seus ácidos. Você precisaria também 

controlar a quantidade de muco nas paredes internas de seu estômago para evitar um 

dano no órgão. Para simplificar, sua atenção seguiria até o momento de eliminar os 

resíduos no meio-ambiente. Isto teria que acontecer todas as vezes que você come 

qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo! Podendo ser uma refeição completa ou apenas 

um copo d’água. Sua vida diária útil se resumiria a algumas pouquíssimas horas, ou 

mesmo minutos. Sua liberdade subjetiva, comparada com a que você exerce hoje em 

dia, estaria comprometida, ou mesmo nula. Tudo isto porque regredimos no avanço de 

seu funcionamento. 

Na sociedade é assim também, tratar uma tecnologia científica como se fosse 

subjetiva custa a liberdade dos indivíduos, o resultado é este cenário de guerras, 

pobreza, servidão, ameaças, competição, violência, corrupção, crimes, destruição 

geral e sofrimento desnecessário que assombra nossa espécie. 

Retornando, a sociedade é uma tecnologia científica, ela possui sistemas que 

devem ser automatizados para tornar a vida dos indivíduos livres. Mais uma vez, 

sistemas de transporte, de alimentação, construção, energia, etc. são meros processos 

técnicos previsíveis que as máquinas computadorizadas executam infinitamente 

melhor do que qualquer animal, por não serem instáveis. Além do mais, como se trata 

de processos e resultados fundamentados no funcionamento da natureza, a opinião 

humana simplesmente é irrelevante. Pouco importa sua opinião sobre a higiene da 

água, por exemplo. É a natureza que estabelece que este recurso deve ser consumido 

livre de certas bactérias, entre outras características. 

Até o momento, o único campo humano capaz de perceber e reproduzir isto é 

o método científico. No próximo capítulo, veremos isto em um contexto histórico, que 
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dará sentido às estúpidas práticas sociais que ainda sustentamos. Desta forma iremos 

entender por completo o papel da ciência e sua tecnologia na sociedade. E também 

entenderemos o paradoxo da ciência que, enquanto tem uma função construtiva, tem 

alguns frutos aberrantes, como as armas de fogo. 

O quadro em que nos encontramos, que sintetiza nossa estupidez, pode ser 

visto como algo mais ou menos assim: uma mãe e um filho de três anos morando 

juntos numa casa relativamente isolada. Sendo a mãe saudável, ela se preocupa em 

manter-se nesta condição e busca garantir a mesma condição para seu filho. Para isto 

acontecer, ela usa recursos para satisfazer necessidades.  

Esta mãe trabalha todos os dias em um emprego para obter acesso (dinheiro) 

aos recursos necessários. Seu trabalho remunerado é passar oito horas por dia 

consertando eventuais danos nos encanamentos hidráulicos da cidade. Durante os 

momentos de ausência, a criança fica sozinha, sem poder contar com o apoio da mãe 

para atenção e carinho, recursos para sua saúde individual (ou intangíveis, numa 

perspectiva social). A mãe não possui liberdade social, pois ela precisa de acesso para 

obter recursos, então se submete a um emprego, sem escolhas. 

Digamos que, em certo momento, a ciência resolve um problema. Como 

resultado, a sociedade se desenvolve e todo o sistema de água é automatizado. A 

otimização do sistema de água é de tal forma que ele realiza a própria manutenção, 

higienização, administração, distribuição, etc. Em outras palavras, assim como as 

células de nossos corpos, ele se tornou um sistema autorregulador e autômato. Como 

consequência, nenhum ser humano precisa mais trabalhar repetidamente em seus 

processos. A água agora é abundante, limpa e sua geração não tem mais resíduos. 

Estamos lidando com uma história simplificada, digamos que os únicos recursos 

que a mãe e filho precisam seja água e amor familiar, e o único emprego que havia era 

de manutenção dos canos. Como a água tornou-se abundante, não faz mais sentido 

usar um sistema de troca (a economia monetária), pois não há mais humanos nos 

processos econômicos. O dinheiro, como vimos, é um método que raciona a troca 

entre recursos escassos, mas uma vez que o recurso é abundante, o dinheiro torna-se 

obsoleto. Ele pode ser aposentado. 



 

 137 

CAPÍTULO 15 POR ACASO SOMOS ESTÚPIDOS?! 

De acordo com as necessidades sociais tangíveis, estas se encontram 

dinamicamente satisfeitas por este novo processo autômato. Do ponto de vista das 

necessidades individuais, a sede está dinamicamente satisfeita, sem mais a mão-de-

obra humana. Afinal, água está sempre disponível. A outra necessidade, o amor 

familiar (tecnologia subjetiva), agora pode receber total dedicação. Mãe e filho podem 

dedicar-se o dia todo para este amor e atenção. Na perspectiva das necessidades 

sociais intangíveis, estas estão dinamicamente satisfeitas, pois há um relacionamento 

construtivo entre os indivíduos de seu conjunto total. Este pequeno ecossistema 

hipotético possui abundância, eficiência e sustentabilidade graças à aplicação social da 

metodologia científica. 

A grande questão é o que se segue: não há dúvidas de que, mesmo sendo uma 

história muito simplória, vivermos tal situação é um objetivo digno a ser seguido. De 

fato, trata-se de nossa lista de interesses do primeiro capítulo. Isto é bom para os 

indivíduos e para o meio social todo. É o que tentamos estabelecer como prática social 

há milênios, como podemos ver nas profundas reflexões das religiões (sem se 

confundir com pseudoreligião). 

A estupidez de nossa espécie está exatamente no ponto de nossa história em 

que a mãe ainda precisa manter um emprego remunerado e a tecnologia científica de 

gerar abundância de água não é praticada, apesar de existir tal potencial. O resultado é 

que nunca há liberdade para o pleno desenvolvimento das tecnologias subjetivas. Ou 

seja, o amor entre a mãe e seu filho ficam sempre em segundo lugar nesta economia. 

Necessidades sociais tangíveis e intangíveis são sistematicamente prejudicadas. Como 

indivíduos são interdependentes do meio ao qual pertencem, necessidades 

particulares são igualmente negligenciadas. 

É isto o que você deseja? É contraproducente à vida, à natureza, sofrer 

desnecessariamente, especialmente quando temos os recursos e as ferramentas de 

que precisamos logo ao alcance de nossas mãos. Mas então por que é esta a nossa 

história ainda? Por que temos a solução, sofremos com os problemas e nunca 

praticamos uma vida melhor a todos? Por que somos tão estúpidos?! O que há 

conosco?! Como podemos ser tão brilhantes e criativos ao criar máquinas que viajam 
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até a lua, exploram o espaço, oceanos, dividem átomos e somos incapazes de dar 

comida e outros recursos tangíveis a todos? Por que reconhecemos a importância em 

cuidar de nós mesmos, como indivíduos, e de nossos familiares mais próximos, mas 

nos mantemos indiferentes a todos os demais? Compomos sinfonias, cinema, 

literatura, damos abraços, beijamos, amamos, mas ainda acreditamos em frases como 

“isto não é problema meu”. Ou não escutamos isto com freqüência? Esta é uma 

atitude pseudocientífica e pseudoreligiosa, pois vai contra os fundamentos do 

desenvolvimento natural, partindo da satisfação ampla até a singular, sempre numa 

relação simbiótica, respeitando a tríplice fundamental. 

Se a economia é nosso corpo social, e este está doente e, por outro lado, temos 

o tratamento para curá-lo (o método científico), as ferramentas para desenvolvê-lo 

(tecnologias científicas), o que está acontecendo que não juntamos “a fome com a 

vontade de comer”? É hora de entendermos nossa mente social, a política. Pois o 

corpo apenas obedece à ordens dadas. Precisamos estudar nossos métodos de decisão 

social.
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Nenhum indivíduo suficientemente saudável deseja seu sofrimento. Contudo, a 

humanidade não parece possuir tal desejo, pois pratica uma “procura” pela dor. 

Temos capacidade para a abundância técnica de recursos tangíveis, porém nos 

obrigamos à servidão laboral humana. Nossa economia apenas projeta e pratica 

escassez, mesmo com potencial para sua superação. 

Automação, como já visto, é apenas uma vantagem competitiva para manter o 

fluxo monetário circulante neste corpo social. Tecnologias científicas nunca podem 

realmente cumprirem suas funções. Logo, não há espaço para a liberdade das 

tecnologias subjetivas. 
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A 
Abundância 

Quando há recursos em igual ou superior quantidade para a necessidade em 

questão. 

 
Amor 

A atitude de resolver problemas ao alcance do indivíduo, sejam quais forem. 

Pode ser entendido como sinônimo para responsabilidade. 

 Amor condicional 

Ação solucionadora de problemas limitada ao reducionismo. 

 
Amor incondicional 

Ação solucionadora de problemas baseada em interdependência empática, 

generalista. 

B 
Barbárie 

Realidade social sob escassez técnica generalizada com relativa participação de 

máquinas nos processos econômicos. Células sociais organizadas em grupos 

assentados em posturas antagônicas com relativa cooperação interna. 

C 

Civilização 

Realidade social sob a tríplice fundamental, com ampla participação de máquinas 

nos processos econômicos. Uma relação social com amor incondicional, as 

células sociais desenvolvem livremente suas subjetividades. É composta por 

política científica e economia baseada em recursos. 

 Corpo social 

O mesmo que economia. 

 
Célula social 

O indivíduo, a pessoa. É quem constitui parte do organismo maior, a 

humanidade. 

 Cosmos 

O mesmo que natureza. 

D 
Debate 

Embate verbal, composto por opiniões pessoais e perspectivas reducionistas 

e/ou superficiais. 

 
Desenvolvimento Subjetivo 

Atividades gerais baseadas em tecnologias subjetivas. A expressão de ser, de 

viver, da célula social. O prazer de estar vivo. 

 
Desenvolvimento Técnico 

Andamento progressivamente mais complexo e exponencial baseado em fatos 

testáveis e de acesso comum a todos. Produção de tecnologias científicas. 
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Diálogo 

Conversa aberta, baseada em fatos, que permite chegar a uma conclusão 

conjunta. 

 Dinheiro 

Acesso restrito a recursos escassos. 

 Discussão 

O mesmo que debate. 

E 
Economia 

Abstração estratégica que lida com a soma dos recursos em movimentos de 

exploração, produção e distribuição entre as células sociais. 

 
Economia baseada em recursos 

Quando recursos são tratados sem propriedade, o acesso a estes é universal. É 

uma configuração sustentada na tríplice fundamental, parte da civilização. 

 
Economia monetária 

Quando recursos são tratados como propriedade de indivíduos, o acesso a estes 

é restrito. É uma configuração sustentada pela ausência da tríplice fundamental. 

 
Eficiência 

Quando o recurso satisfaz adequadamente a necessidade, de acordo com 

parâmetros de saúde. 

 
Emergência 

O ato de emergir, tornar-se mais complexo. Um organismo progressivamente 

composto de relações mais intrincadas, estáveis e seguras. 

 
Esquizofrenia social 

Distúrbio em que a humanidade não possui uma relação saudável entre política e 

economia. É um descompasso entre o ato de poder e fazer, ou seja, que não 

utiliza recursos para satisfazer necessidades sociais. Ausência de saúde. 

 

Estado grave 

Células sociais sem saúde, mas em estado técnico e subjetivo relativamente 

estável. Humanos que não sofrem ameaça imediata por falta de recursos 

tangíveis para satisfação de ordem fisiológica. Nesta categoria estão todas as 

pessoas do mundo à exceção daquelas no estado gravíssimo. 

 
Estado gravíssimo 

Células sociais sob a hierarquia das necessidades fisiológicas, sofrem 

intensamente e geralmente morrem por questões técnicas facilmente 

solucionáveis. Geralmente são reconhecidos como miseráveis. 

F 
Fluxo monetário 

É o conceito dado ao dinheiro circulando na economia. A troca monetária entre 

as células sociais. 
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Fluxo real 

É o conceito dado aos recursos circulando na economia. A movimentação dos 

recursos entre as células sociais. 

G 

Generalismo 

É a ciência do todo. Engloba todas as demais ciências reconhecendo a relação dos 

conhecimentos técnicos e subjetivos numa organização interdependente, 

permitindo o progresso holístico da humanidade nas relações entre os indivíduos 

consigo, com o meio social, com o planeta e demais seres. Ciência que 

dinamicamente sistematiza todo o universo humanamente conhecido. 

H Humanidade 

A soma simbiótica de todas as células sociais. 

I Interdependência 

Relação de dependência mútua, coexistência. 

M Mente social 

O mesmo que política. 

 

Método científico 

Uma investigação aberta, cooperativa, livre de julgamentos e preconceitos para 

se compreender os processos da natureza. É a forma de manter a humanidade 

constantemente atualizada sobre atos saudáveis. É o meio para a compreensão 

de problemas. 

N 
Natureza 

Tudo o que há na existência, todos os elementos, matéria, energia, sejam 

conhecidos, especulados, compreendidos ou não. É o todo do qual tudo 

pertence. 

 Necessidade 

A condição de estar vivo, a dependência por recursos, a condição de trabalhar. 

 
Necessidades sociais intangíveis 

Abstração da soma das necessidades das células sociais a serem satisfeitas por 

tecnologias subjetivas. São as relações entre pessoas. 

 
Necessidades sociais tangíveis 

Abstração da soma das necessidades das células sociais a serem satisfeitas por 

tecnologias científicas. São relações técnicas, objetivas. 

O 
Obsolescência planejada 

É a estratégia de projetar recursos para serem comprados e vendidos de modo a 

manter o fluxo monetário incessante. 

 
Obsolescência psicológica 

Quando recursos tangíveis sofrem incentivos para serem intencionalmente 

desperdiçados. 
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Obsolescência utilitária 

Quando recursos tangíveis são produzidos intencionalmente com materiais de 

qualidade inferior. 

 
Opinião 

Uma conclusão sem sustentação em argumentos abertos à reprodução, sem 

investigação objetiva, inibidora de cooperação. 

P 
Política 

Abstração estratégica que lida com a soma das projeções, emoções, teorias, 

percepções, ideias, etc. das células sociais. 

 

Política científica 

Relações sem poder subjetivo e hierarquia, com base em diálogos, adaptação e 

cientificidade. Quando decisões socais são definidas por base de investigação 

aberta. Amplo uso do método científico. Parte integrante da civilização. Relação 

cooperativa entre as células sociais. 

 

Política subjetiva 

Relações de poder entre dominadores e dominados, hierarquia, tradição e 

pseudociência. Quando decisões socais são definidas por base em opiniões. 

Amplo uso de coerção e relativismos (como moral, justiça social, etc.). Relação 

antagônica entre as células sociais. 

R 
Realidade social 

O resultado da soma da economia e política. Identifica o universo humano dado 

como real e/ou seguro de determinada época. 

 Recurso 

Qualquer coisa que satisfaça necessidades. 

 
Recurso direto 

Aquilo que satisfaz especificamente a necessidade em questão. Por exemplo, 

água para a sede. 

 
Recurso indireto 

É o intermediário que dá suporte ao recurso direto. Sua função é facilitar a 

satisfação obtida com a união do recurso direto e a necessidade. Por exemplo, 

um copo para armazenar água que, por sua vez, satisfaz a sede. 

 
Recurso intangível 

Aquilo que satisfaz necessidades de ordem subjetiva, como as relações entre 

pessoas. 

 
Recurso tangível 

Aquilo que satisfaz necessidades de ordem técnica, como a relação da pessoa 

com água. 

 
 

 

 



 

 144 

JULIANO 
MOREIRA 

SUA VIDA É UMA PORCARIA. E A CULPA É MINHA. 

Relevância 

Aquilo que permite a compreensão da causa do problema de desunião da 

espécie humana e/ou promove sua união. Ou seja, qualquer recurso saudável, 

pois torna possível a tríplice fundamental, em maior ou menor nível. 

 
Resíduo 

Na perspectiva do organismo que satisfaz sua necessidade, é a consequência do 

consumo de recurso. 

S 
Saúde 

Estado em que se faz o uso imediato dos melhores recursos à disposição na 

busca por soluções. É o trabalho em dinamicamente manter real a tríplice 

fundamental. 

 
Selvageria 

Realidade social sob escassez técnica generalizada com quase ausência de 

máquinas nos processos econômicos. Células sociais organizadas em grupos 

nômades muito pequenos com relativo antagonismo e cooperação interna. 

 Simbiose 

O mesmo que interdependência. 

 
Sustentabilidade 

Quando os recursos são preservados e distribuídos para a satisfação dinâmica de 

todos os organismos, seja no tempo presente e futuro. 

T 
Tecnologia 

Projeção do indivíduo em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza. 

 
Tecnologia científica 

Projeção dos indivíduos em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza de modo que o resultado seja de acesso comum a todos. Fruto do 

desenvolvimento técnico. Satisfaz necessidades sociais tangíveis. 

 
Tecnologia subjetiva 

Projeção dos indivíduos em organizar, classificar e/ou manipular os elementos da 

natureza de modo que o resultado seja de acesso a um ou alguns. Fruto do 

desenvolvimento subjetivo. Satisfaz necessidades sociais intangíveis. 

 
Teoria 

Conjunto de explicações mais seguras sobre determinado fenômeno sustentadas 

em fatos e evidências. Conclusões de livre acesso ao entendimento. 

 Tríplice fundamental 

A união interdependente de abundância, eficiência e sustentabilidade. 

U Universo 

O mesmo que natureza. 
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