CIBERNÉTICA

E

SOCIEDADE

O uso humano de seres humanos

i

NORBERT

WIENER

Professor de Matemática do Instituto
de Tecnologia de Massachusetts (M. I. T.)

CIBERNÉTICA
E

SOCIEDADE
O U s o HUMANO
DE SÊRES HUMANOS

Tradução de
JOSÉ PAULO

PAES

2.* edição

E D I T O R A

C U L T R I X

SAO PAULO

Título do original:
THE HUMAN USE OF HUMAN BBINGS
Publicado nos Estados Unidos da América
por Houghton Mifflin Company, e*n 1950.
Esta tradução foi feita a partir do texto
revisto pelo autor (1954).

Copyright

1950, 1954, by Norbert Wiener

MCMLXVIH

i 9ég

Direitos Reservados
EDITORA CULTRIX LTDA.
Praça Almeida Jr., 100, fone 37-8551
Impresso no Brasil

Printed in Brazil

Í N D I C E

PÃC.

Prefácio
I —
II —
III —

IV —
V —
VI —
VII —

— A IDÉIA DE U M U N I V E R S O C O N T I N G E N T E
A

CIBERNÉTICA NA HISTÓRIA

9
15

PROGRESSO E ENTROPIA

28

RIGIDEZ E APRENDIZAGEM : D O I S PADRÕES
DO C O M P O R T A M E N T O C O M U N I C A T I V O

48

O M E C A N I S M O E A H I S T Ó R I A DA L I N G U A G E M

73

A ORGANIZAÇÃO COMO M E N S A G E M

94

L E I E COMUNICAÇÃO

104

C O M U N I C A Ç Ã O , SIGILO E P O L Í T I C A SOCIAL

111

VIII

—

O P A P E L DO I N T E L E C T U A L E DO C I E N T I S T A

129

IX

—

A
PRIMEIRA
INDUSTRIAL

134

X —

XI —

E

A

SEGUNDA

ALGUMAS
MÁQUINAS
E SEU FUTURO
LINGUAGEM,

CONFUSÃO

DE

REVOLUÇÃO

COMUNICAÇÃO
161

E OBSTRUÇÃO

184

À memória de meu pai, LEO W I E N E R , antigo professor de línguas eslavas na Universidade de Harvard, meu mais íntimo mentor e meu
mais querido antagonista.

AGRADECIMENTOS
Parte de um capítulo já foi divulgada em
Philosophy of Science. O autor agradece a
permissão que o redator-chefe dessa publicação
lhe concedeu para que republicasse o referido
texto.

PREFÁCIO

A IDÉIA DE U M UNIVERSO CONTINGENTE

Os primórdios do século XX assinalaram mais que o
fim de um período de cem anos e o início de outro. Houve
efetiva mudança de ponto de vista mesmo antes que fizéssemos a transição política de um século dominado, no geral, pela paz, para o meio século de guerra que estivemos
a viver. Isso se tornou talvez manifesto primeiramente na
Ciência, embora seja muito possível que o que quer que
tenha afetado a Ciência conduzisse, independentemente, àquela acentuada ruptura que constatamos existir entre as artes
e a literatura do século XIX e do século XX.
^_Física_newtoniana, q^^d^jrnnnTff ^ fins do século
XVII até fins do século A.1A, com raríssimas vozes discrepantes descrevia üm universo em que tudo acontecia precisamente de acordo com a leij~um miivergg^cõmpacto, cerradamente organizado,
J^SLjjfijlSjggSiBfiyi
mgflJjg^lj^ojfc^opaj^Mp
mincaserde toao^ustificado nem detorio rejeitaSo experimentalmente, e pertence, em larga medida, a uma concèp^
çao do mundo que, sendo complementar da experiência, é,
em certos aspectos, mais universal do que qualquer coisa que
se possa verificar experimentalmente. Não podemos nunca
comprovar, por meio de nossos imperfeitos experimentos,
se êste ou aquêle conjunto de leis físicas é passível de verificação até a última decimal. A concepção newtoniana,
contudo, via-se compelida a apresentar e formular os processos físicos como se estivessem, de fato, sujeitos a t f l i a
leis. Essa atitude deixou de prevalecer na Física, e~os homens que mais contribuíram para a sua queda foram Bolzmann, na Alemanha, e Gibbs, nos Estados Unidos.

Êsses dois físicos intentaram a aplicação radical de
uma nova e emocionante idéia. Talvez o uso de estatística
em Física, por êles introduzido em larga medida não fosse
inteiramente novo, pois Maxwell e outros haviam considerado mundos de um número muito grande de partículas que
tinham de ser necessariamente tratados de modo estatístico.
Mas o que Bolzmann e Gibbs fizera m foi introduzir a estatística na Física, de maneira muito mais completa, de sorte
que a abordagem estatística se tornou válida não apenas
para sistemas de enorme complexidade, mas inclusive para
sistemas tão simples quanto o de uma única partícula num
campo de força.
A Estatística é a ciência da distribuição, e a distribuição
tencionada por êsses cientistas modernos não dizia respeito
a grande número de partículas similares, mas às várias posições e velocidades a partir das quais um sistema físico poderia ter início. Por outras palavras: no sistema newtoniano, as mesmas leis físicas se aplicavam a uma multiplicidade de sistemas que se iniciavam a partir de uma multiplicidade de posiç5es e de momentos. Os novos estatistas
lançaram inédita luzsôbre este ponto de vista. Mantiveram,
na verdade, o princípjosegundo o qual se poderiam distinguir certos sistemas de outros~~pèla süã~êner^iju4^tal, mas
V " ™
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^me^J^jyfescritosjia^
Havia, na realidade uma importante reçtvição estatística implícita na obra de Newton, embora o seRnriíTAVIII,
que vivia de acordo com Newton, a ignorasse.] Nenhuma
medição física^ é jamais precisa; e_o_jgiie-j£nha]nos_a_dÍ2fit
acerca de uma máquina ou de outro_sistema mecânico qualquer concerne não àquilo que devamos esperar quando as
posições e momentos iniciais sejamdados com a] tsolu t aprecisao (o que jamais ocorre), mas o que dever íos eaperar"
quando êles são dádü?~co~m a precisão ^ c ã n ^ a y e I s s o síg^
bifica apenas que 'conhecemos, não as condiç >es iniciais
completas, mas I algo acerca de sua distribuição. Por outras
palavras: a pafte funcional da Física não pode furtar-se
a considerar a incerteza e contingências dos eventos. O mé*

rito de Gibbs foi o de apresentar, pela primeira vez, um
método científico bem definido para levar em consideração
essa contingência.
É em vão que o historiador de Ciência busca uma linha
única de desenvolvimento. A obra de Gibbs, conquanto fôsse bem talhada, era mal costurada, e caberia a outros completar o trabalho que êle havia começado. A intuição em
que baseara seu trabalho era a de que, de modo geral, um
sistema físico pertencente a uma classe de sistemas físicos
que continua a manter sua identidade como classe, eventualmente reproduz, em quase todos os casos, a distribuição
que exibe, a qualquer momento dado, em relação à classe
tôda de sistemas. Por outras palavras: em certas circunstâncias, um sistema passa por todas as distribuições de
posição e momento que sejam compatíveis com a sua energia,
se se mantiver em ação tempo suficiente.
Esta última proposição, contudo, só é verdadeira ou
possível para sistemas triviais. Não obstante, há outro caminho que leva aos resultados de que Gibbs carecia para
fundamentar sua hipótese. A ironia da História reside em
que êsse caminho estava sendo explorado em Paris, de modo
muito completo, exatamente na ocasião em que Gibbs trabalhava em New Haven; no entanto, foi só em 1920 que
o trabalho de Paris se encontrou com o de New Haven numa fecunda união. Creio ter tido a honra de assistir ao nascimento do primeiro filho dessa união.
Gibbs tinha de trabalhar com teorias de medição e
probabilidade já velhas de pelo menos vinte e cinco anos,
e que eram flagrantemente inadequadas para as suas necessidades. Ao mesmo tempo, porém, Borel e Lebesgue, em
Paris, estavam ideando a teoria da integração, que se iria
demonstrar apropriada para as idéias de Gibbs. Borel era
um matemático que já havia firmado sua reputação na
teoria das probabilidades e que tinha .excelente compreensão da Físic&. Seu trabalho conduziu-o a essa teoria de
medição, mas êle não alcançou o estágio em que poderia
rematá-la numa teoria completa. Isso foi feito por seu
discípulo Lebesgue, que era uma pessoa de espécie muito
diferente. Não tinha inclinação para a Física nem qual-

quer iaterêsse nela. Malgrado isso, resolveu o problema
suscitado por Borel, mas considera^a^a solução desse problema agegasupainstjroment^para as séries de Fourier e
outros Smosal^^Sfêra5f!í^Çhra.
Surgia uma querela
entre os dois homens quando ambos se tornaram candidatos à Academia de Ciências da França e, após muita difamação mútua, ambos receberam a honraria. Borel, contudo, continuou a sustentar a importância do trabalho de
Lebesgue e dêle próprio como um instrumento físico; acredito, porém, que eu tenha sido, em 1920, a primeira pessoa
a aplicar a integral de Lebesgue a um problema específico
de Física — o do movimento browniano.
Isso aconteceu muito depois da morte de Gibbs, cujo
trabalho permaneceu, durante duas décadas, um dêsses mistérios da Ciência, que ocorrem, embora pareça que não devessem ocorrer. Muitos homens têm tido intuições muito
avançadas para a sua época, e isso não é menos verdade
no campo da Física matemática. A introdução das probabilidades em Física, feita por Gibbs, verificou-se bem antes
de haver uma teoria adequada da espécie de probabilidade
de que êle carecia. A despeito de todas essas lacunas, estou
convencido de que é a Gibbs, mais do que a Einstein, Heisenberg ou Planck, que devemos atribuir a primeira grande revolução da Física do século XX.
Essa revolução teve como efeito f azer com que a Fíhftjfr, não - raais-sustente- om3«V-daquilg, que irá sempre acontecer, mas, antes, do qqç irá acontecer com esma•gadwia probabilidade. A princípio, na própria obra de
Gibbs, tal atitude contingente se sobrepunha a uma base
newtoniana na qual os elementos cuja probabilidade se iria
discutir eram sistemas que obedeciam, todos, às leis newtonianas. A teoria de Gibbs era essencialmente nova, mas as
permutações com que se mostrava compatível eram as mesmas consideradas por Newton. O que aconteceu à Física
desde então foi que se abandonou ou modificou a rígida
base newtoniana, e a contingência gibbsiana agora se erjflif, ^"«nnHanr>p!ntp!) /•rnnft n alicerce integral da Física. É
bem verdade que o balanço ainda não está definitivamente
encerrado, no concernente a esta questão, e que Einstein e,

em algumas de suas fases, De Broglie, ainda suste^fcm que
um mundo rigidamente determinista é mais» aceitável qug
um mundo contmgente; estes grandes cientistas, porem, esfãcPtra vando uni combate de retaguarda contra a torça esmagadora de uma geração mais jovem.
Uma interessante mudança ocorrida foi a de que, num
mundo probabilístico, não mais lidamos com quantidades e
afirmações que digam' respeito a um universo específico e
realcomourn todo, mas, em vez disso, formulamos pergunJas que podem ter respostas num grande número ae uni^grsos similares. Dessarle, admitiu-se o acaso na Física não
apenas como um instrumento matemático, mas como parte
dc sua mesma trama.
Esse reconhecimento de um elemento de determinismo
incompleto, de quase irracionalidade, no mundo, é, de certo modo, análogo à admissão freudiana de um profundo
componente irracional na conduta e no pensamento humano. No mundo atual, de confusão tanto política quanto intelectual, há uma tendência natural a classificar conjuntamente Gibbs, Freud e os proponentes da moderna teoria das
probabilidades como representantes de uma única tendência ; entretanto, não quero insistir neste ponto. Á distância
entre o modo de pensar de Gibbs-Lebesgue e o método intuitivo, mas algo discursivo, de Freud, é grande demais.
Entretanto, no reconhecer um elemento fundamental de
acaso na textura do próprio universo, êsses homens esifio
proximos um do outro, e próximosaã tradição de Santo
Agostinho. Pois tal elemento casual, tal orgânicoinacahamento^' é algo que, sem recorrer a uma figura d^reio?
rící^po^Tiemais violenta, podemos considerar como mal; o
mal negativo que Santo Agostinho caracteriza como inacabamento, em contraposição ao mal positivo e maligno dos
maniqueus.
Êste livro trata do impacto do ponto de vista gibbsiano na vida moderna, quer através das mudanças substantivas que ocasionou na Ciência ativa, quer das alterações que
indiretamente suscitou em nossa atitude para com~a vida em
* No original, incompleteness. (N. do T.)

geral. Por isso, os capítulos que se seguem contêm um elemento de descrição técnica bem como um componente filosófico que diz respeito ao modo por que reagimos ao
novo mundo com que nos defrontamos, e o modo por que
deveríamos reagir.
Repito: a inovação de Gibbs foi a de considerar não
um mundo, mas todos os mundos que sejam respostas possíveis a
referentes ao nosso meio amOTente^au^noçaoninaamental dizia respeito à
extensão em que as respostas que possamos dar a perguntas
acêrca de um grupo de mundos são prováveis em meio a
um grupo maior de mundos. Além disso, Gibbs formulou
a teoria de que essa probabilidade tendia naturalmente a
aumentar conforme o universo envelhecesse. A medida de
tal probabilidade se denomina entropia, e a tendência característica da entropia é a de aumentar.
Conforme aumenta a entropia, o universo, e todos os
aístemaslêchadofiidn^rniveraõ^
«àeTènõrar e a perc[er~a nitidez, ã~passar de um estado de
mínima a outro
máxima probabilidade; de um estado
de organização e diferenciação , em
existem formas e
distinções, a um estado decgg^^^gsimÊjS^jVo universo de
Gibbs, ãTordem e õ^menos p r o m e j ^ ^ ^ a í o s o mais provável. Todavia^ «fflfl^t" n ^ i y v e r ^
«p AO
flnp «mus» \ r y N ] F F
IRRZ-ZLLJRIII^R
Tmivers^eki^era^^ijMX
temnnrtrl» «n inor^nTÕ- ^ 1 nrftfnTíiril| [ ft Tfflfl Hir™*™
r01 com esse ponto
d ^ v S ^ ^ ^ ^ e x ^ a m a g ^ ^ i ^ ^ W v í ^ i e n c i a da Cibernética
principiou a desenvolver-se. *
* Há aquêles que se mostram céticos quanto à precisa
identidade entre entropia e desorganização biológica.
Ser-me-á
necessário avaliar tais críticas mais cedo ou mais tarde; no entanto, por ora, devo admitir que as diferenças residem, não na
natureza fundamental dessas quantidades, mas nos sistemas em
que são observadas. Seria demais esperar uma definição terminante e precisa de entropia acêrca da qual todos concordassem
em algo menos que o sistema fechado, isolado.

A CIBERNÉTICA NA

HISTÓRIA

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, venho trabalhando nas muitas ramificações da teoria das mensagens.
Além da teoria da transmissão de mensagens da engenharia elétrica, há um campo mais vasto que inclui não apenas
o estudo da linguagem mas também o estudo das mensagens
como meios de dirigir a maquinaria e a sociedade, o desenvolvimento de máquinas computadoras e outros autômatos
que tais, certas reflexões acêrca da psicologia e do sistema
nervoso, e uma nova teoria conjetural do método científico.
Esta mais vasta teoria das mensagens é uma teoria probabilística, uma parte intrínseca do movimento que deve sua
origem a Willard Gibbs e que descrevi na introdução.
Até recentemente, não havia palavra específica para
designar êste complexo de idéias, e, para abarcar todo o
campo com um único têrmo, vi-me forçado a criar uma.
Daí "Cibernética", que derivei da palavra grega kubernetes,
ou "iSôtõ", a mesma palavra grega de que eventualmente
3envamfsnossa palavra "governador". Descobri casualmente, rjiais tarde, que a palavra já havia sido usada por
Ampère 'com referência à ciência política e que fora inserida em ; outro contexto por um cientista polonês ; ambos
os usos catavam dos primórdios do século XIX.
Escrbvi um livro mais ou menos técnico, intitulado
Cibernética, que foi publicado em 1948. Para atender a
pedidos <^ue me haviam sido feitos no sentido de tornar-lhe
as idéias! acessíveis ao público leigo, publiquei a primeira

edição de O Uso Humano de Seres Humanos em 1950. Desde
então, o assunto se converteu, de umas poucas idéias que
eu partilhava com os Drs. Claude Shannon e Warren Weaver, num campo oficial de pesquisa. Por isso, aproveito a
oportunidade oferecida pela reedição de meu livro para
atualizá-lo e eliminar certos defeitos e inconseqüências de
sua estrutura original.
Ao dar a definição de Cibernética no livro original, CQ^
loquei na mesma classe comunicação e controle. Por que
£:?. isso '! QuandíT me comunico com outra pessoa, transmito-ihe uma mensagem, e quando ela, por sua vez, se co«
munica comigo, replica com lima mensagem conexa, que
contém informação que lhe é originàriamente acessível, e
não a mim. Quando comando as ações de outra pessoa,
comunico-lhe uma mensagem, e embora tal mensagem esteja no modo imperativo, a técnica de comunicação não di«
fere da de uma mensagem de fato. Ademais, para o meu
gomando "ser-eü_ç_az, tenho de tomar conTh.ecimecLto dequaisquer mensagens vindas de tal pessoa que me possam indicar
ter sido i o r í e m entendida e obedecida.
A tese deste livro é a de que a sociedade só pode ser
compreendida através de um estudo das mensagens e das
facilidades de comunicação de que disponha; e de que, no
futuro desenvolvimento dessas mensagens e facilidade s de
,comunicação, -as mensagens entre o homem e as_maquinas,
entre as máquinas e o homem, e entre a máquina e a máquina, estão destinadas a desempenhar papel cada vez mais
i^pffrtnme.^
-•
—~
Quando dou uma ordem a uma máquina, a situação
não difere essencialmente da que surge quando dou uma
ordem a uma pessoa. Por outras palavras, tanto quanto
alcança minha consciência, estou ciente da ordem emitida
e do sinal de aquiescência recebido de volta. Para mim,
pessoalmente, o fato de o sinal, em seus estágios intermediários, ter passado por uma máquina em vez de por uma
pessoa, é irrelevante, e em nenhum caso altera significativamente minha relação com o sinal. • Dessarte, a teoria do
comando em engenharia, quer seja êle humano, animal ou
mecânico, constitui um capítulo da teoria das mensagens.

Naturalmente, há diferenças de pormenor nas mensagens e nos problemas de comando, nâo apenas entre um
organismo vivo e uma máquina, como dentro de cada classe mais restrita de seres. O propósito da Cibernética é o
de desenvolver uma linguagem e técnicas que nos capacitem, de fato, a haver-nos com o problema do controle e
da comunicação em geral, e a descobrir o repertório de técnicas e idéias adequadas para classificar-lhe as manifestações
específicas sob a rubrica de certos conceitos.
As ordens de comando por via das quais exercemos
controle sobre nosso meio ambiente são uma espécie de
informação que lhe transmitimos. Como qualquer outra
espécie de informação, essas ordens estão sujeitas a desorganização em trânsito. Geralmente, chegam a seu destino
de forma menos coerente — e decerto não mais coerente
— do que quando foram emitidas. Em comunicação e
controle, estamos sempre em luta contra a tend^cia da
Natureza de cfegra dar o~organico e destruir o significativo^
a tendência, conforme no-Io demonstrou Gibbs, de a entropia aumentar.
Grande parte dêste livro concerne aos limites de comunicação dentro dos e entre os indivíduos. O homem
está imerso num mundo ao qual percebe pelos órgãos dos
sentidos. A informação que recebe é coordenada por meio
de seu cérebro e sistema nervoso até, após o devido processo de armazenagem, colação e seleção, emergir através dos
órgãos motores, geralmente os músculos. Êstes, por sua vez,
agem sobre o mundo exterior e reagem, outrossim, sobre
o sistema nervoso central por via de órgãos receptores, tais
como os órgãos terminais da cinestesia; e a informação recebida pelos órgãos cinestésicos se combina com o cabedal
de informação já acumulada para influenciar as futuras
ações.
Informação é têrmo que designa o conteúdo daquilo
que permutamos com o mundo exterior ao ajustar-nos a
éTe, e que faz com que nosso ajustamento sejanelê percebido. O processo de receber e utilizar informação é o pro-~
cesso de nosso ajuste às contingências do meio ambiente e

de nosso efetivo viver nesse meio ambiente. As necessidades e a complexidade da vida moderna fazem, a êste processo de informação, exigências maiores do que nunca, e
nossa imprensa, nossos museus, nossos laboratórios científicos, nossas universidades, nossas bibliotecas e nossos compêndios estão obrigados a atender às necessidades de tal
processo, sob pena de malograr em seus escopos. Dessarte,
comunicação e controle fazem parte da essência da vida
interior do homem, mesmo que pertençam à sua vida em
sociedade.
0 lugar ocupado pelo estudo da comunicação na história da Ciência não é nem trivial, nem fortuito, nem novo.
Mesmo antes de Newton, tais problemas eram correntes em
Física, especialmente no trabalho de Fermat, Huyghens e
Leibnitz, que compartilhavam de um interêsse, nela, cujo
foco não era a Mecânica, mas a ótica, a comunicação de
imagens visuais.
Fermat fêz avançar o estudo da Ótica com o seu princípio da minimização, segundo o qual, numa parte suficientemente breve de seu curso, a luz segue a trajetória que lhe
custa menos tempo atravessar. Huyghens desenvolveu a
forma primitiva do que é hoje conhecido como "Princípio
de Huyghens" ao enunciar que a luz se expande de uma
fonte luminosa formando ao redor dessa fonte algo assim
como uma pequena esfera, consistente de fontes secundárias que, por sua vez, propagam a luz da mesma maneira
que as fontes primárias. Leibnitz, entrementes, encarava o
mundo todo como uma coleção de seres chamados "mônadas" cuja atividade consistia na percepção uns dos outros
com base numa harmonia preestabelecida instaurada por
Deus, e é evidente que concebia essa interação principalmente em têrmos óticos. Afora esta percepção, as mônadas
não tinham "janelas", de modo que, na concepção leibnitziana, toda interação mecânica se torna nada mais nada
menos que uma sutil conseqüência da interação ótica.
A preocupação com ótica e com mensagem, que tal
parte da filosofia de I^eibnitz evidencia, impregna-lhe toda
a textura. Desempenha papel de destaque em duas das suas
idéias mais originais: a de Characteristica Universalis, ou

linguagem científica universalt e a de Calculii* Ratiocinator,
ou cálculo de JágifiS,*_ Êsse Galculus Ratiocinator, porim^
perfeito que fôsse, é o antecessor direto da moderna lógica
matemática.
Dominado pelas idéias de comunicação, Leibnitz é, em
mais de um aspecto, o antecessor intelectual das idéias dês»
te livro, pois estava também interessado em computação
põrníã quina e em autômatos. Minhas concp,pçfip.» «*»at<» li3íto_ estão muito longe de serem leibnitzianas, mas osjjrít.
blemas que me preocupam são, sem duvida alguma,Ieiljnitzianos., Às^máquinas eomputadorasde Leibnitz eram apenas uma derivação de seu interesse por uma linguagem de
computação, um cálculo raciocinante, que, por sua vez, era,
cm seu espírito, apenas uma extensão da idéia de uma
completa linguagem artificial. Dessarte, mesmo no concernente à sua máquina computadora, as preocupações de
Leibnitz eram principalmente lingüísticas e comunicacionais.
Pelos meados do século passado, o trabalho de Clerk
Maxwell e de seu precursor Faraday, havia atraído mais
uma vez a atenção dos físicos para a Ótica, a ciência da luz,
a qual era então considerada uma forma de eletricidade que
podia ser reduzida à mecânica de um meio curioso, rígido
mas invisível, conhecido como éter; na época, supunha-se
que o éter permeasse a atmosfera, o espaço interestelar e
todos os materiais transparentes. 0 trabalho de Clerk
Maxwell no campo da Ótica consistiu no desenvolvimento
matemático de idéias que tinham sido anteriormente expi essas de forma convincente, mas não-matemática, por
Faraday. O estudo do éter suscitava certas questões cujas
respostas eram obscuras, como, por exemplo, a do movimento da matéria através do éter. 0 famoso experimento de
Michelson e Morley, na década de 1890, foi levado a cabo
para resolver êsse problema, e propiciou a resposta inteiramente inesperada de que simplesmente não havia maneira de determinar o movimento da matéria através do éter.
A primeira solução satisfatória para os problemas suscitados por tal experimento foi a de Lorentz; êle mostrou
que se as forças que mantinham a matéria unida fossem
concebidas como sendo de natureza elétrica ou ótica, de-

veríamos esperar um resultado negativo do experimento
de Michelson-Morley. Contudo, Einstein, em 1905, traduziu tais idéias de Lorentz numa forma em que a impossibilidade de observar o movimento absoluto era antes um
postulado da Física que o resultado de qualquer estrutura
peculiar da matéria. Para os nossos propósitos, o importante é que na obra de Einstein, luz e matéria estão colocadas em base de igualdade, como haviam estado em obras
anteriores a Newton, sem a subordinação newtoniana de
tudo o mais à matéria e à mecânica.
Ao explicar suas concepções, Einstein faz abundante
uso do observador, que pode estar em repouso ou pode
estar em movimento. Na sua teoria da relatividade, é impossível introduzir o observador sem introduzir também a
idéia de mensagem, e sem, de fato, reverter a ênfase da
Física a um estado quase leibnitziano, cuja tendência é
mais uma vez ótica. A teoria da relatividade de Einstein
e a mecânica estatística de Gibbs estão em acentuado contraste ; como Newton, Einstein ainda fala, fundamentalmente,
em têrmos de uma dinâmica absolutamente rígida, sem introduzir a idéia de probabilidade. A obra de Gibbs, por
outro lado, é probabilística desde o seu mesmo princípio;
no entanto, as direções de ambas as obras representam uma
mudança no ponto de vista da Física: o mundo conforme
existe realmente^_^jiubstituído, de uma outra_manej^7~peIõ^
mundo conform e
QfaHM üg^oTe o velho realismo ingênuo da Física cede lugar a algo que poderia fazer o Bispo
Berkeley sorrir deliciado.
A esta altura, será conveniente reexaminarmos certas
noções respeitantes à entropia, que já foram apresentadas
na introdução. Conforme dissemos, a idéia de entropia
consubstancia várias das mais importantes divergências entre a mecânica gibbsiana e a mecânica newtoniana. Na
concepção de Gibbs, temos uma quantidade física que, não
pertencendo ao mundo externo como tal, mas a certos conjuntos de possíveis mundos exteriores, pertence, por isso, à
resposta dada a certas perguntas específicas que possamos
formular a respeito do mundo exterior. A Física se torna,
então, não a discussão de um universo exterior, que se possa

considerar como a resposta total a todas as perguntas a êle
concernentes, mas uma descrição das respostas dadas a perguntas muito mais limitadas. Na verdade, não estamos
mais preocupados com o estudo de todas as possíveis mensagens que possamos enviar ou receber, mas com a teoria de
mensagens enviadas ou recebidas muito mais específicas,
a qual envolve a mensuração da não mais infinita quantidade
de informação que nos propiciam.
Ás mensagens são, por si mesmas, uma forma de configuração e organização. É possível, realmente, encarar
conjuntos de mensagens como se fossem dotados de entropia, à semelhança de conjuntos de estados do mundo exterior. Assim como a j f l t o ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ i d ^ d e ^ ^ ^ ^ ^ y z a cão. a mfam^gã o conduz^^poru^^r up^^Sei^nsagenfl
é uma medid^^^organização. Na verdade, é possível ínterpret^^^iniorniaça^conauzida por uma mensagem como
sendo, essencialmente, o negativo de sua entropia e o logaritmo negativo de sua probabilidade. Vale dizer, quanto
mais provável seja a mensagem, menor será a informação
que propicia. Os chavões, por exemplo, são menos alumbradores que os grandes poemas.
Já referi o interesse de Leibnitz pelos autômatos, interêsse que era casualmente partilhado pelo seu contemporâneo Pascal, o qual prestou efetiva contribuição ao desenvolvimento daquilo que hoje conhecemos como máquina
de somar de mesa. Leibnitz via, na concordância do tempo
assinalado por relógios acertados ao mesmo tempo, o modelo para a harmonia preestabelecida de suas mônadas. Pois
a técnica corporificada nos autômatos de sua época era a
do relojoeiro. Consideremos a atividade das figurinhas que
dançam no topo de uma caixa de música. Movem-se de
acordo com ura padrão, mas trata-se de padrão estabelecido
de antemão e no qual a atividade pretérita das figuras não
tem praticamente nada a ver com o padrão de sua futura
atividade. A probabilidade de que venham a divergir desse padrão é nula. Há uma mensagem, efetivamente, mas
ela vai da maquinaria da caixa de música até as figuras, e
ali se detém. As figuras propriamente ditas não têm qualquer outra comunicação com o mundo exterior que não

seja êsse estágio unidireeional de comunicação com o mecanismo preestabelecido da caixa de música. São cegas, surdas e mudas e, em sua atividade, não se podem desviar, o
mínimo que seja, do padrão convencional.
Contraste-se com elas o comportamento do homem, ou
então de qualquer animal moderadamente inteligente, como
um gatinho. Chamo-o e êle olha para cima. Enviei-lhe uma
mensagem, que êle recebeu por meio de seus órgãos sensórios e que registrou em ação. 0 gatinho tem fome e
solta um miado lamentoso: agora, é o transmissor de uma
mensagem. Êle bate com a pata num carretei balouçante.
0 carretei desloca-se para a sua esquerda e êle o agarra com
a pata esquerda. Desta vez, mensagens de natureza assaz
complicada foram transmitidas e recebidas no interior do
seu sistema nervoso, através de certos nervos terminais de
suas juntas, músculos e tendÕes; e por meio de mensagens
nervosas transmitidas por êsses órgãos, êle adquire consciência da posição e das tensões atuais de seus tecidos. É somente por via dêsses órgãos que algo como uma habilidade
manual se torna possível.
Contrastei o comportamento preestabelecido das figurinhas da caixa de música, de um lado, com o comportamento contingente dos sêres humanos e dos animais, de
outro. Não devemos, porém, supor que a caixa de música
seja típica de todo comportamento mecânico.
As máquinas mais antigas e, particularmente, as tentativas mais recuadas de produzir autômatos, funcionavam,
de fato, em base estritamente de mecanismo de relógio. Mas
as modernas máquinas automáticas, tais como os mísseis
controlados, a espoleta de proximidade, o abridor automático de portas, o aparelhamento de controle de uma fábrica
de produtos químicos, e o restante do moderno arsenal de
máquinas automáticas que realizam funções militares ou
industriais, possuem órgãos sensórios, isto é, receptores para
mensagens que venham do exterior. Podem êles ser simples como as células fotoelétricas -—- que se alteram elètricamente quando uma luz incide sobre elas e que são capazes de distinguir a luz das trevas — ou tão complicados
quanto um aparelho de televisão. Podem medir determi-

nada tensão pela alteração que esta produz na condutividade de um fio a ela exposto, ou podem medir a temperatura por meio de um par termoelétrico, que é um instrumento formado de dois metais diferentes, em contacto um
com o outro, e através dos quais flui uma corrente quando
um dos pontos de contacto seja aquecido. Cada instrumento do repertório do construtor de instrumentos científicos é um órgão sensório possível, e pode-se fazer com que
registre sua marcação à distância, mercê da intervenção de
aparelhamento elétrico adequado. Dessa forma, a máquina
condicionada pela sua relação com o mundo exterior e pelas
coisas que nêle acontecem convive e tem convivido conosco
há já algum tempo.
A máquina que age sobre o mundo exterior por meio
de mensagens também nos é familiar. O abridor de portas automático fotoelétrico, conhece-o qualquer pessoa que
já tenha passado pela Estação de Pensilvânia, em Nova
Iorque; é usado em muitos outros edifícios, igualmente.
Quando uma mensagem constituída pela interceptação. de
um raio de luz é enviada ao aparelho, faz funcionar a porta,
abrindo-a para que o passageiro possa passar.
As etapas entre o acionamento de uma máquina dêsse
tipo pelos órgãos sensórios e o seu desempenho de uma
tarefa podem ser simples como no caso da porta elétrica,
ou podem, realmente, ter o grau de complexidade que se
deseje, dentro dos limites de nossas técnicas de engenharia.
Uma ação complexa é aquela em que os dados introduzidos, (a que chamamos entrada) para obter um efeito sobre
o mundo exterior — efeito a que chamamos saída * — podem implicar um grande número de combinações. Combinações dos dados introduzidos no momento com os registros obtidos de dados anteriores armazenados, a que chamamos memória, e que estão registrados na máquina. As
máquinas mais complicadas construídas até agora que transformam dados de entrada em dados de saída, são os computadores elétricos de alta velocidade, de que falarei de* No original, input e output.

(N. do T.)

pois mais pormenorizadamente. A determinação do modo
de conduta dessas máquinas é feita por meio de um tipo
especial de entrada, que consiste freqüentemente de cartões ou fitas perfurados ou de fios magnetizados, e que determina a maneira por que a máquina irá agir em determinada op'eração, distinta da maneira por que poderia ter
agido em outra operação. Devido ao uso freqüente de fita
perfurada ou magnética no controle, os dados que são introduzidos, e que indicam o modo de operação dessas máquinas de combinar informações, são chamados taping. *
Já disse que o homem e o animal têm uma sensibilidade cinestésica, por meio da qual mantêm um registro da
posição e tensões de seus músculos. Para que qualquer
máquina sujeita a um meio externo variado possa atuar de
maneira efetiva é necessário que a informação concernente
aos resultados de sua própria ação lhe sejam fornecidos
como parte da informação com base na qual ela deve continuar a atual. Por exemplo, se estivermos manejando um
elevador, não basta abrir a porta externa porque as ordens
que tenhamos dado devam fazer o elevador estar diante
dessa porta no momento em que a abrimos. É importante
que o desengate para a abertura da porta dependa do fato
de que o elevador se encontre realmente diante da porta;
de outra maneira, algo poderia tê-lo detido e o passageiro
despencaria no poço vazio. Tal controle da máquina com
base no seu desempenho efetivo em vez de no seu desempenho esperado é conhecido como realimentação (feedhack) e
envolve membros sensórios que são acionados por membros
motores e desempenham a função de detectores ou monitores
— isto é, de elementos que indicam um desempenho. A função desses mecanismos é a de controlar a tendência mecânica para a desorganização; em outras palavras, de produzir uma inversão temporária e local da direção normal da
entropia.
Acabei de mencionar o elevador como exemplo de realimentação. Há outros casos em que a importância da reali* De tape, fita. (N. do T.)

tuentaçáo se toma ainda mais patente. í*or exetnplo, tltft
apontador de artilharia obtém a informação de seu instrumento de observação e a transmite ao canhão, de modo que
este aponte numa direção tal que o projétil atravesse o
alvo móvel a certo momento. Ora, o canhão tem de ser
usado em todas as condições atmoféricas. Em algumas delas, a graxa estará quente e êle volteará fácil e rapidamente.
Em outras condições, a graxa estará congelada ou misturada com areia e êle responderá morosamente as ordens que
lhe forem dadas. Se tais ordens forem reforçadas por um
impulso adicional, quando o canhão deixe de responder prontamente às ordens e se retarde, então o êrro do apontador
será reduzido. Para obter um desempenho tão uniforme
quanto possível, costuma-se instalar um controle de realimentação, que registra o retardamento do canhão em relação à posição em que deveria estar, de acordo com as ordens dadas, e que usa tal diferença para dar-lhe um impulso adicional.
É certo que se devem tomar precauções para que o impulso não seja excessivo, pois, nesse caso, a arma se deslocará para além da posição adequada, e terá de ser trazida
de volta numa série de oscilações que bem podem tornar•se cada vez maiores e ocasionar desastrosa instabilidade.
Se o próprio sistema de realimentação for controlado —
se, por outras palavras, suas próprias tendências entrópicas
forem contidas por outros mecanismos de controle — e
mantido dentro de limites suficientemente estritos, isso não
ocorrerá, e a existência da realimentação aumentará a estabilidade de desempenho da arma. Por outras palavras, o
desempenho se tornará menos dependente da resistência de
atrito, ou, o que vem a dar no mesmo, do retardamento ocasionado pela rigidez da graxa.
Algo de muito semelhante ocorre na ação humana.
Quando apanho meu charuto do chão, não quero mover
quaisquer músculos específicos. Na verdade, em muitos casos, nem sei quais são tais músculos. O que faço é converter em ação certo mecanismo de realimentação, isto é, um
reflexo no qual a distância pela qual deixei até aqui de
apanhar o charuto é convertida numa nova ordem, mais in-

tensâ, àos músculos retardados, quaisquer qüe êles possam
ser. Dessa maneira, um comando voluntário assaz uniforme
possibilitará que a mesma tarefa seja executada a partir de
posições iniciais grandemente variadas, e independentemente
do decréscimo de contração devido à fadiga dos músculos.
De modo similar, quando guio um carro, não obedeço a uma
série de comandos dependentes apenas de uma imagem mental da estrada e da tarefa que estou executando. A verificação de que o carro se está desviando demais para a direita faz com que eu o desloque para esquerda. Isso depende do desempenho efetivo do carro, e não simplesmente
da estrada, e me capacita a guiar, com quase a mesma eficiência, um Austin leve e um caminhão pesado, sem que
me seja preciso formar hábitos separados para guiar um ou
outro. Terei mais a dizer acêrca dêste ponto no capítulo
dedicado a máquinas especiais, no qual discutiremos o benefício que a Neuropatologia poderá tirar do estudo das máquinas com defeitos de desempenho semelhantes àqueles
que ocorrem no mecanismo humano.
A minha tese é a de que o funcionamento físico do indivíduo vivo e o de algumas das máquinas de comunicação
mais recentes são exatamente paralelos no esforço análogo
de dominar a entropia através da realimentação. Ambos
têm receptores sensórios como um estágio de seu ciclo de
funcionamento, vale dizer, em ambos existe um instrumento
especial para coligir informação do mundo exterior, a baixos
níveis de energia, e torná-la acessível na operação do indivíduo ou da máquina. Em ambos os casos, tais mensagens
externas não são acolhidas em estado puro, mas por via dos
podêres internos de transformação do aparelho, seja êle
animado ou inanimado. A informação adquire, então, uma
nova forma, adequada para os futuros estágios de desempenho. Tanto no animal quanto na máquina, o desempenho
se faz efetivo no mundo exterior. Em ambos, a ação realizada no mundo exterior, e não apenas a ação intentada,
é comunicada ao instrumento regulador central. Êsse complexo de comportamento é ignorado pelo homem comum e,
particularmente, não desempenha o papel que deveria desempenhar em nossas análises habituais da sociedade; pois

assim como as respostas físicas individuais podem ser encaradas deste ponto de vista, assim também o podem ser
as respostas orgânicas da própria sociedade. Não quero dizer que o sociólogo desconheça a existência e a natureza
complexa das comunicações na sociedade; até recentemente,
porém, tendia êle a descurar o fato de que são elas que cimentam a estrutura da sociedade.
Vimos, neste capítulo, a unidade fundamental de um
complexo de idéias que, até há pouco, não haviam sido
suficientemente associadas entre si. Tais idéias são a concepção contingente da Física, introduzida por Gibbs como
uma modificação das convenções tradicionais, newtonianas,
da atitude agostiniana, voltada para a ordem e a conduta,
que é exigida por esta concepção, e a teoria da mensagem
entre homens e máquinas, e na sociedade, como uma seqüência temporal de eventos que, embora tenha em si mesma
uma certa contingência, forceja por conter a tendência da
Natureza para a desordem, mercê do ajuste de suas partes a
vários fins intencionais.

II
PROGRESSO E ENTROPIA

Conforme dissemos, a tendência estatística da Natureza
para a desordem, a tendência de a entropia aumentar em sistemas isolados, é expressa pela segunda lei da Termodinâmica. Nós, como sêres humanos, não somos sistemas isolados. Assimilamos alimento que gera energia, alimento procedente do mundo exterior, e somos, por conseguinte, parte
daquele mundo mais vasto que contém as fontes de nossa
vitalidade." Mas ainda mais importante é o fato de que assimilamos também informação através de nossos órgãos sensórios e de que agimos de acordo com a informação recebida.
Pois bem, o físico já está familiarizado com o alcance
dessa afirmativa no que respeita às nossas relações com o
meio ambiente. Uma brilhante expressão do papel desempenhado pela informação em tal particular é dada por Clerk
Maxwell sob a forma do chamado "demônio de Maxwell",
que podemos descrever desta maneira.
Vamos supor que tenhamos um recipiente de gás cuja
temperatura seja a mesma em tôda a parte. Algumas moléculas dêsse gás se estarão movendo mais ràpidamente que
outras. Suponhamos, agora, que haja uma passagem no recipiente, a qual permita ao gás entrar num tubo que vá
ter a uma máquina térmica, e que o escape dessa máquina
esteja ligado, através de outro tubo, à câmara de gás, por
meio de outra passagem. Junto de cada passagem há um
pequeno ser, com o poder de vigiar as moléculas entran-

tes e de abrir ou fechar as passagens de acordo com sua
velocidade.
O demônio postado junto à primeira passagem abre a
porta apenas para moléculas de alta velocidade e fecha-a diante de moléculas de baixa velocidade vindas do recipiente. O
papel do demônio junto à segunda passagem é exatamente o
oposto: abre a porta apenas para moléculas de baixa velocidade provenientes do recipiente e fecha-a diante de moléculas de alta velocidade. O resultado disso é que a temperatura se eleva numa extremidade e decresce na outra, criando dessarte um movimento perpétuo de "segundo tipo",
isto é, um movimento perpétuo que não viola a primeira lei
da Termodinâmica, a qual nos diz que a quantidade de
energia dentro de um dado sistema é constante, mas que
viola a segunda lei da Termodinâmica, a qual nos diz que
a energia espontâneamente declina com a temperatura. Por
outras palavras, o demônio de Maxwell parece superar a
tendência de aumento da entropia.
Talvez eu possa ilustrar melhor esta idéia imaginando
uma multidão comprimindo-se em duas borboletas do trem
subterrâneo metropolitano — uma que deixe as pessoas passarem somente se se verificar que se estejam movendo a
certa velocidade, e outra que deixe passar apenas pessoas
que se estejam deslocando lentamente. O movimento fortuito da multidão no metropolitano se evidenciará como um
fluxo de gente apressada emergindo da primeira borboleta,
enquanto a segunda borboleta deixará passar apenas gente
a caminhar vagarosamente. Se as duas borboletas forem
ligadas por um passadiço com um treadmillas
pessoas que
se movem apressadamente evidenciarão tendência mais pronunciada a fazer com que o treadmill gire numa direção,
do que as pessoas vagarosas em fazê-lo girar na direção contrária, e obteremos assim uma fonte de energia útil na movimentação desordenada e fortuita da multidão.
* Roda de moinho provida de degraus, que eram acionadoa
pelos pés dos condenados, nas prisões de outrora. (N. do T.)

Daqui ressalta, pois, uma distinção deveras interessante
entre a Física de nossos avós e a dos dias atuais. Na Física
do século XIX, obter informação parecia não custar coisa
alguma. 0 resultado disso é que não há nada na Física de
Maxwell que impeça um dos seus demônios de fornecer a
si próprio a energia de que precisa. A Física moderna, contudo, reconhece que o demônio só pode obter a informação
com que abre ou fecha as portas por meio de algo como um
órgão sensório, que, para tais propósitos, será um ôlho.
A luz que incide sobre o ôlho do demônio não é um suplemento do movimento mecânico, destituído de energia,
mas partilha, fundamentalmente, das propriedades do próprio movimento mecânico. A luz não pode ser recebida por
nenhum instrumento a menos que o atinja, e não pode indicar a posição de qualquer partícula sem igualmente atingi-Ia. Isso significa, então, que mesmo de um ponto de vista
puramente mecânico, não podemos considerar a câmara de
gás como apenas contendo gás: ela contém, mais exatamente, gás e luz, que podem ou não estar em equilíbrio. Se
estiverem, poder-se-á demonstrar, como conseqüência da atual
doutrina física, que o demônio de Maxwell ficará tão cego
como se ali não houvesse luz alguma. Teremos uma nuvem de luz proveniente de tôdas as direções, que não dá
nenhuma indicação da posição e momentos das partículas de
gás. Por isso, o demônio de Maxwell só poderá atuar num
sistema que não esteja em equilíbrio. Num sistema que tal,
contudo, verificar-se-á que a constante colisão entre a luz
e as partículas de gás tende a levar uma e outras a um estado de equilíbrio. Dessarte, conquanto o demônio possa
inverter temporàriamente a direção usual da entropia, ao
fim e ao cabo êle também se desgastará.
O demônio de Maxwell só poderá atuar indefinidamente
se luz adicional lhe vier de fora do sistema, e não corresponder, em temperatura, à temperatura mecânica das próprias partículas. Esta é umá situação que nos deveria ser
perfeitamente familiar, pois vemos o universo à nossa volta
refletir a luz do Sol, que está muito longe de se encontrar
em equilíbrio com os sistemas mecânicos sobre a Terra. A
rigor, comfrontamos partículas cuja temperatura é de 10 ou

15.° C., com uma luz que vem do Sol com muitos milharei
de graus.
Num sistema que não esteja em equilíbrio, ou numa
parte de um sistema que tal, a entropia não carece de aumentar. Pode, na verdade, decrescer localmente. Talvez
êsse não-equilíbrio do mundo que nos circunda seja apenas
um estágio numa trajetória descendente, que conduzirá, por
fim, ao equilíbrio. Mais cedo ou mais tarde, morreremos,
e é altamente provável que todo o universo à nossa volta
morra de morte calórica, morte na qual o mundo se reduzirá a um só e vasto equilíbrio de temperatura, em que
nada de realmente novo irá acontecer. Não restará nada
a não ser uma insípida uniformidade, da qual só podemos
esperar flutuações locais insignificantes.
Todavia, não somos ainda espectadores dos derradeiros
estágios da morte do mundo. Em verdade, tais estágios finais não terão espectadores. Por isso, no mundo em que estamos imediatamente interessados, há estágios que, embora
ocupem insignificante fração da eternidade, são de grande,
importância para os nossos objetivos, pois nêles a entropia
não aumenta, e a organização, e seu correlativo, a informação, estão sendo criadas.
O que tenho dito acêrca desses enclaves de crescente organização não se confina tão-somente à organização conforme a exibem os seres vivos. As máquinas também contribuem para a criação de informação local e temporária, não
obstante sua organização seja grosseira e imperfeita comparada com a nossa.
Quero a esta altura suscitar a questão semântica de que
palavras como vida, finalidade e alma são toscas e inadequadas para o pensamento científico preciso. Êsses termos
ganharam significado através do nosso reconhecimento da
unidade de certo grupo de fenômenos, e, em verdade, não
nos propiciam nenhuma base adequada para caracterizar
tal unidade. Sempre que encontremos um nôvo fenômeno
que partilhe, em certo grau, da natureza daqueles que já
denominamos de "fenômenos vivos", mas que não se conforme a todos os aspectos correlatos que definem o termo

"vida1*, veíHõ-nos defrontados com o problema de ou alaígar o âmbito da palavra "vida", de modo que passe a
reabrangê-los, ou a defini-la de modo mais restrito, a fim de
excluí-los. Encontramos êsse problema no passado ao considerar os vírus, que mostram algumas das tendências da
vida — perpetuar-se, multiplicar-se e organizar-se —, mas
que não expressam tais tendências de forma plenamente
desenvolvida. Agora que certas analogias de comportamento
entre a máquina e o organismo vivo estão sendo observadas,
o problema de se a máquina é ou não viva constitui, para
nossos propósitos, um problema semântico, e temos a liberdade de resolvê-lo da maneira que melhor atender às nossas conveniências. Como diz Humpty Dumpty a respeito de
algumas de suas palavras mais notáveis: "Pago-lhes extraordinário e as faço fazer o que desejo."
Se quisermos usar a palavra "vida" para abranger todos os fenômenos que localmente nadem rio acima, contra
a corrente da entropia crescente, temos a liberdade de fazê-lo.
Contudo, far-se-á mister incluir, nesse caso, muitos fenômenos astronômicos que têm apenas remota parecença com a
vida, tal como a conhecemos habitualmente. Na minha
opinião, o melhor, portanto, é evitar todos os epítetos que
possam suscitar discussões, como "vida", "alma", vitalismo",
c outros que tais, e dizer apenas, no tocante às máquinas,
que não há razão para que não possam assemelhar-se aos
sêres humanos no representar bolsÕes de entropia decrescente numa estrutura em que a entropia geral tende a aumentar.
Quando comparo o organismo vivo como tal à máquina,
nem por um momento pretendo dizer que os processos físicos, químicos e espirituais, específicos da vida, tal como
a conhecemos habitualmente, sejam os mesmos que os das
máquinas simuladoras de vida. Quero simplesmente dizer
que ambos podem exemplificar localmente processos antientrópico^ que talvez possam ser exemplificados de muitas
outras maneiras que, naturalmente, não chamaremos nem
de biológicas nem de mecânicas.
Conquanto seja impossível fazer qualquer afirmação
universal a respeito dos autômatos simuladores de vida num

campo que se está ampliando tão rapidamente quanto o da
automatização, há algumas características gerais dessas máquinas, como existem atualmente, que eu gostaria de acentuar. Uma é a de que são máquinas para realizar alguma
tarefa ou tarefas específicas, e, portanto, devem possuir
órgãos motores (análogos aos braços e pernas dos seres
humanos) com os quais possam realizar essas tarefas. O
segundo ponto é o de que devem estar en rapport com o
mundo exterior por meio de órgãos sensoriais, tais como
células fotoelétricas e termômetros, que não somente lhes
indicam quais são as circunstâncias existentes como também
os habilitam a registrar o desempenho ou não-desempenho
de suas próprias tarefas. Esta última função, conforme vimos, é chamada de realimentação (feedback), ou seja, a capacidade de poder ajustar a conduta futura em função do
desempenho pretérito. A realimentação pode ser tão simples quanto a de um reflexo comum, ou pode ser uma realimentação de ordem superior, na qual a experiência passada
é usada não apenas para regular movimentos específicos
como, outrossim, tôda uma política de comportamento. Tal
espécie de realimentação pode revelar-se, e amiúde se revela, como aquilo que, sob um aspecto, conhecemos por reflexo condicionado, e sob outro, por aprendizagem.
Para tôdas essas formas de comportamento, e particularmente para as mais complicadas, é mister possuirmos órgãos decisórios centrais, que determinem o que a
máquina fará a seguir, com base na informação que lhe foi
retransmitida e que ela armazena por meios análogos aos
da memória de um organismo vivo.
É fácil construir uma máquina simples capaz de encaminhar-se para a luz ou fugir dela, e se tais máquinas dispuserem de luz própria, exibirão, quando juntas em grupo,
complicadas formas de comportamento social, tais como as
que foram descritas pelo Dr. Grey Walter em -^eu livro
The Living Brain (O Cérebro Vivo). Presentemente, as
máquinas mais complicadas dêsse tipo nada mais são que
brinquedos científicos para exploração das possibilidades
de máquina propriamente dita e de seu análogo, o sistema
nervoso. Mas há razões para prever-se que a tecnologia

mais desenvolvida do futuro próximo fará uso de algumas
dessas potencialidades.
O sistema nervoso e a máquina automática são, pois,
fundamentalmente semelhantes no constituírem, ambos, apaíelhos que tomam decisões com base em decisões feitas no
passado. Os mais simples dispositivos mecânicos têm de
decidir entre duas alternativas, como ligar ou desligar uma
chave. No sistema nervoso, a fibra nervosa individual também decide entre conduzir ou não um impulso. Tanto na
máquina quanto no nervo, há um dispositivo específico para
fazer com que as decisões futuras dependam das passadas, e,
no sistema nervoso, boa parte dessa tarefa é realizada naqueles pontos extremamente complicados, denominados "sinapses", nos quais numerosas fibras nervosas aferentes se
ligam a uma única fibra nervosa eferente. Em muitos casos,
é possível definir a base dessas decisões como o limiar de
ação da sinapse, ou, em outras palavras, dizer quantas fibras aferentes devem deflagrar para que as fibras eferentes
possam deflagrar.
Êste é o fundamento, pelo menos em parte, da analogia
entre máquinas e organismos vivos. A sinapse, no organismo vivo, corresponde ao dispositivo comutador da máquina.
Para subseqüente desenvolvimento da relação pormenorizada entre máquinas e organismos vivos, devem-se consultar
os livros extremamente estimulantes do Dr. Walter e do
Dr. W. Ross Ashby. *
<
A máquina, à semelhança do organismo vivo, é, conforme eu já disse, um dispositivo que parece resistir, local e
temporariamente, à tendência geral para o aumento da entropia. Mercê de sua capacidade de tomar decisões, pode
produzir, à sua volta, uma zona de organização num muntdo cuja tendência geral é deteriorar-se.
O cientista se esforça sempre por descobrir a ordem e
organização do universo, jogando assim uma partida contra
* W. Ross Ashby, Deaign for a Brain (Projeto de um Cérebro), Nova Iorque, Wíley, 1952, e W. Grey Walter, The Living
Braiitij Nova Iorque, Norton, 1953.

seu arquiinimigo, a desorganização. Será êste demônio
maniqueu ou agostiniano? Será uma força contrária à ordem ou a própria ausência de ordem? A diferença entre
as duas especíes de demônio se evidenciará na tática a ser
usada contra êles. O demônio maniqueu é um antagonista
como outro qualquer, decidido a conquistar a vitória, e que
usará de qualquer recurso de astúcia ou dissimulação para
alcançá-la. Particularmente, manterá em segredo sua tática de confusão, e se dermos qualquer mostra de que começamos a descobri-la, êle a mudará para manter-nos no escuro. Por outro lado, o demônio agostiniano, que não é um
poder, por si mesmo, mas a medida de nossa própria fraqueza, talvez exija que utilizemos todo o nosso engenho para
descobri-lo; todavia, uma vez que o tenhamos descoberto,
tê-lo-emos exorcizado, em certo sentido, e êle não alterará
sua política em relação a um assunto já decidido, com a
mera intenção de confundir-nos ainda mais. O demônio
maniqueu joga uma partida de pôquer contra nós e recorrerá prontamente ao blefe — o que, segundo von Neumann
nos explica em sua Teoria dos Jogos, visa não apenas simplesmente a capacitar-nos a ganhar com um blefe, mas a
evitar que o outro lado ganhe com base na certeza de que
não blefaremos.
Comparado com êste ser maniqueu de refinada malícia,
o demônio agostiniano é estúpido. Joga um jôgo difícil, mas
pode ser derrotado tão completamente pela nossa inteligência como por uma aspersão de água benta.
Quanto à natureza do demônio, temos um aforismo de
Einstein que é mais que um aforismo; é, realmente, uma
afirmação relativa aos fundamentos do método científico:
"O Senhor é sutil, mas não é simplesmente maldoso." Aqui,
a palavra "Senhor" é usada para designar aquelas forças
da Natureza que abarcam o que temos atribuído ao seu humilde servo, o Diabo; e Einstein quer dizer que tais forças
não blefam. Talvez êsse demônio não tenha sentido muito
diverso de Mefistófeles. Quando Fausto perguntou a Mefistófeles o que era êle, teve esta resposta: "Uma parte daquela força que sempre busca o mal e faz sempre o bem."
Por outras palavras, o demônio não conhece limites na sua

habilidade para enganar, e o cientista que busca uma força
positiva, decidida a confundir-nos no universo que êle investiga, perde seu tempo. A Natureza oferece resistência à
decifração, embora não demonstre habilidade em descobrir
novos e indecifráveis métodos para obstruir nossa comunicação com o mundo exterior.
Esta distinção entre a resistência passiva da Natureza
e a resistência ativa de um oponente sugere uma distinção
entre o cientista pesquisador e o guerreiro ou o jogador.
0 físico pesquisador dispõe de todo o tempo do mundo
para levar avante seus experimentos e não precisa temer
que, eventualmente, a Natureza venha a descobrir-lhe os
ardis e métodos e a mudar de tática. Por isso, o trabalho
dêle é governado pelos seus melhores momentos, ao passo
que um jogador de xadrez não pode cometer um erro sem
encontrar pela frente um adversário alerta, pronto a aproveitar-se do êrro para derrotá-lo. Por isso, o jogador de
xadrez é governado mais pelos seus piores do que pelos
seus melhores momentos. Talvez eu tenha prevenções no
tocante a isso, pois verifiquei ser-me possível realizar trabalho científico eficiente em ocasiões em que o meu xadrez
é continuadamente estragado pela minha incúria nos momentos críticos.
O cientista inclina-se, portanto, a considerar seu oponente como um inimigo digno. Tal atitude é-lhe indispensável para que possa ser um cientista eficiente, mas tende
a torná-lo joguete de gente inescrupulosa na guerra e na política. Tem também o efeito de fazer com que seja difícil
ao público em geral compreendê-lo, pois o público está
muito mais interessado em antagonistas pessoais do que
na Natureza como antagonista.
Estamos imersos numa vida em que o mundo, como
um todo, obedece à segunda lei da Termodinâmica: a confusão aumenta e a ordem diminui. Entretanto, como vimos,
a segunda lei da Termodinâmica, malgrado possa ser uma
afirmação válida quanto à totalidade de um sistema fechado, não é absolutamente válida no que concerne a uma
parte não-isolada desse sistema. Há ilhas locais e tem-

porárias de entropia decrescente num mundo em que a entropia tende a aumentar globalmente, e a existência dessas
ilhas possibilita a alguns de nós afirmar a existência de
progresso. Que poderemos dizer acêrca do sentido geral
da batalha entre progresso e entropia crescente no mundo
que nos cerca?
A Ilustração, como todos sabemos, acalentou a idéia
de progresso, muito embora houvesse, entre os homens do
século XVIII, alguns que reconheciam estar tal progresso
sujeito a uma lei de rendimentos decrescentes, e que a Idade
Áurea da sociedade não diferiria muito do que viam em
derredor. A rachadura no edifício da Ilustração, ocasionada pela Revolução Francesa, se fêz acompanhar de dúvidas
acêrca do progresso, alhures. Malthus, por exemplo, vê a
cultura de sua época prestes a soçobrar no atoleiro do desgovernado aumento de população, que tragaria tôd,as as
aquisições até então feitas pela Humanidade.
A linha de descendência intelectual de Malthus a
Darwin é nítida. A grande inovação de Darwin na teoria
da evolução foi a de tê-la concebido não como uma espontânea elevação lamarckiana para o superior e o melhor,
mas como um fenômeno em que os sêres vivos demonstravam: a) uma tendência espontânea de se desenvolver em
muitas direções; e b), uma tendência a obedecer ao padrão
de seus antepassados. A combinação desses dois efeitos tinha
como resultado expungir uma Natureza em ultra-exuberante
desenvolvimento e privá-la daqueles organismos que se adaptassem imperfeitamente ao seu meio ambiente, através de
um processo de "seleção, natural". A conseqüência dêsse
desbastamento era a de deixar um padrão residual de formas de vida mais ou menos bem adaptadas a seu ambiente.
Tal padrão residual, de acordo com Darwin, assume a aparência de um finalismo universal.
O conceito de padrão residual voltou a pôr-se em evidência na obra do Dr. W. Ross Ashby, que o utiliza para
explicar o conceito de máquinas que aprendem. Observa
êle que uma máquina de estrutura assaz fortuita e casual
terá certas posições de quase equilíbrio, e certas posições dis-

tantes do equilíbrio, e que os padrões de quase equilíbrio,
por sua mesma natureza, durarão longo tempo, ao passo
que os outros aparecerão apenas temporariamente. Por
conseguinte, tanto na máquina de Ashby como na Natureza
de Darwin temos a aparição de finalismo num sistema que
não é construído propositadamente, já porque a (alta de
finalidade é, por sua própria natureza, transitória. Decerto que, no fim de contas, o grande propósito trivial da entropia máxima se revelará o mais duradouro de todos. Mas,
nos estágios intermediários, um organismo ou uma comunidade de organismos tenderá a demorar-se mais naqueles modos de atividade em que as diferentes partes trabalhem conjuntamente, de conformidade com um padrão mais ou menos significativo.
Acredito que a brilhante idéia de Ashby, do mecanismo fortuito sem propósito, que busca seu propósito através
de um processo de aprendizagem, além de ser uma das
grandes contribuições filosóficas da atualidade, conduzirá a
progressos técnicos sumamente úteis no campo da automatização. Não apenas poderemos construir máquinas para
determinados propósitos, mas, na esmagadora maioria dos
casos, uma máquina ideada para evitar certas ciladas ocasionadoras de colapso buscará propósitos que possa atender.
A influência de Darwin sobre a idéia de progresso não
ficou confinada ao mundo biológico, nem mesmo no século
XIX. Todos os filósofos e todos os sociólogos derivaram
suas idéias científicas das fontes de que dispunham em sua
época. Dessarte, não é de surpreender que Marx e os sóciacialistas de seu tempo aceitassem o ponto de vista darwiniano no que respeitava à evolução e ao progresso.
Em Física, a idéia de progresso se opõe à de entropia,
embora não exista contradição absoluta entre ambas. Nas
formas de Física que dependam diretamente da obra de
Newton, a informação que contribui para o progresso, e
que é dirigida contra o aumento de entropia, pode ser conduzida por quantidades de energia extremamente pequenas,
ou talvez mesmo por energia nenhuma. Tal concepção foi
alterada, no século atual, pela inovação da Física conhecida como teoria dos quanta.

a uma nova associação de energia e informação. Uma forma
tosca dessa associação ocorre nas teorias de ruído de linha
num circuito telefônico ou num amplificador. Pode-se demonstrar que tal ruído de fundo é inevitável, visto que depende do caráter discreto dos eléctrons que conduzem
a corrente; no entanto, tem a capacidade manifesta de destruir a informação. O circuito requer, portanto, certo nível
de potência de comunicação a fim de que a mensagem não
seja obnubilada pela sua própria energia. Ainda mais fundãmentaí do que este exemplo é o fatÔTde que a própria
luz tem estrutura atômica, e de que luz de uma determinada
freqüência se irradia em grumos, que são conhecidos como
quanta luminosos, que têm uma determinada energia dependente dessa freqüência. Por isso, não pode haver radiação de energia menor que a de um quantum luminoso.
A transferência da informação não pode ocorrer sem certo
dispêndio de energia, de modo que não existe nítida delimitação entre acoplamento energético e acoplamento informacional. Não obstante, para a maior parte dos propósitos práticos, um quantum luminoso é algo minúsculo, e a
quantidade de energia que se torna necessário transferir
para obter efetivo acoplamento infoimacional é deveras
pequena. Segue-se disso que, quando se considera um processo local como o crescimento de uma árvore ou de um ser
humano, o qual depende direta ou indiretamente da radiação solar, um enorme decréscimo local de entropia pode
estar associado a uma transferência de energia assaz moderada. Êste é um dos fatos fundamentais da Biologia, e, particularmente, da teoria da fotossíntese ou do processo químico por via do qual uma planta fica capacitada a utilizar
os raios de Sol para formar amido, e outras complicadas
substâncias químicas necessárias à vida, a partir da água
o do bióxido de carbono do ar.
Dessa forma, o problema de interpretar pessimisticamente ou não a segunda lei da Termodinâmica depende da
importância que atribuamos ao universo em conjunto, por
um lado, e das ilhas de entropia decrescente que nele encontremos, por outro. Lembremo-nos de que nós mesmos

Constituímos tíma dessas ilhas de entropia decrescente, 6
de que vivemos em meio a outras ilhas que tais. A conseqüência disso é que a diferença prospectiva normal entre o
próximo e o remoto leva-nos a dar muito maior importância
às regiões de entropia decrescente e ordem crescente do que
ao universo em conjunto. Por exemplo, pode muito bem
acontecer que a vida seja um fenômeno raro no universo,
confinado talvez ao sistema solar, ou mesmo, se considerarmos a vida num nível comparável àquele em que estamos principalmente interessados, à Terra apenas. Não obstante, vivemos nesta Terra, e a possível ausência de vida
alhures no universo não tem grande importância para nós;
certamente, não terá importância proporcional às esmagadoras dimensões do restante do universo.
Outrossim, é assaz concebível que a vida seja própria
de uma limitada extensão de tempo; que, antes das mais
recuadas eras geológicas, ela não existisse, e que pode muito
bem vir ainda o tempo em que a Terra seja de nôvo um
planêta sem vida, calcinado ou congelado. Para aquêles
de nós que tenham consciência do âmbito extremamente limitado de condições físicas sob as quais as reações químicas necessárias à vida tal como a conhecemos, podem ocorrer, é uma conclusão antecipada a de que o providencial
acidente que permite a continuação da vida, sob qualquer
forma, na Terra, mesmo sem restringir a vida a algo assim como a vida humana, está fadado a completo e desastroso término. Entretanto, podemos lograr estruturar nossos valores de forma a que tal acidente temporário da existência viva, e o ainda mais temporário acidente da existência humana, possam ser considerados como valores positivos de suma iinportância, a despeito de seu caráter transitório.
Num sentido muito real, somos náufragos num planêta
condenado. Todavia, mesmo num naufrágio, as regras de
decoro e os valores humanos não desaparecem necessáriamente, e cumpre-nos tirar o maior proveito dêles. Iremos ao
fundo, sim, mas que seja pelo menos de uma maneira que
possamos considerar à altura de nossa dignidade.

Até agora, estivemos a falar de um pessimismo que é
muito mais o pessimismo intelectual do cientista de profissão que o pessimismo emocional que toca o leigo. Já vimos
que a teoria da entropia, e as considerações acêrca da morte
calórica final do universo, não precisam ter as conseqüências morais tão profundamente deprimentes que pareciam
ter à primeira vista. Contudo, mesmo esta consideração
restrita do futuro é alheia à euforia emocional do homem
comum, e, particularmente, do norte-americano comum. O
melhor que podemos esperar, no tocante ao papel do progresso num universo globalmente em declínio, é que a visão
de nossos esforços para progredir em face da esmagadora
necessidade possa ter o terror catártico da tragédia grega.
Vivemos, porém, numa época não muito receptiva à tragédia.
A educação da criança norte-americana pertencente à
classe média superior busca resguardá-la solicitamente da
consciência da morte e do destino. Ela é criada numa atmosfera de Papai Noel; e quando vem a saber que Papai
Noel é um mito, chora amargamente. Na verdade, nunca
aceita integralmente a remoção dessa deidade do seu Panteão e, adulto, passa boa parte de sua vida à procura de
algum substituto emotivo.
A realidade da morte individual, a iminência da calamidade, são-Ihe impostas pelas experiências de seus anos
posteriores. Malgrado isso, tenta relegar tais realidades desagradáveis à condição de acidentes e edificar, sobre a
Terra, um Céu no qual os aborrecimentos não tenham vez.
Êsse Céu na Terra consiste, para êle, num eterno progresso
e numa contínua ascensão para Coisas Maiores e Melhores.
Nosso culto do progresso pode ser discutido de dois
pontos de vista: o real e o ético, isto é, o que propicia padrões para a aprovação ou desaprovação. No plano da realidade, êle sustenta que os progressos feitos no passado no
campo das descobertas geográficas, cujo início corresponde
aos primórdios dos tempos modernos, deverão ter continuidade num período ilimitado de invenções, de descoberta de
novas técnicas para o domínio do meio ambiente do homem.
Tal período, dizem os crentes do progresso, prosseguirá sem
término visível, num futuro não remoto demais para a con-

templação humana. Os que defendem a idéia de progresso
como um princípio ético encaram êsse processo de mudança, ilimitado e quase espontâneo, como uma Coija Boa,
como o penhor da sua garantia às futuras gerações de que
terão um Céu na Terra. É possível acreditar no progresso
como um fato sem acreditar no progresso como um princípio ético; entretanto, no catecismo de muitos norte-americanos, um se faz acompanhar do outro.
Na maior parte, estamos imbuídos por demais da idéia
de progresso para nos darmos conta quer do fato de que
tal crença é própria de apenas uma pequena parte da História registrada quer do fato de que representa nítida rutura de nossas tradições e profissões de fé religiosa. Nem
para o católico ou o protestante, nem para o judeu, é o
mundo um bom lugar, de que se possa esperar uma felicidade duradoura. Pela virtude, a igreja oferece uma paga,
não em qualquer moeda corrente entre os Reis da Terra,
mas como uma nota promissória pagável no Céu.
Em essência, o Calvinismo também aceita essa concepção, com a sombria nota adicional de que os Eleitos de
Deus, que irão passar incólumes pelos terríveis exames finais do Dio do Juízo, são poucos e serão escolhidos por arbitrária decisão Sua. Para merecê-la, não se espere que
qualquer virtude terrena, qualquer retidão moral, seja de
alguma valia, por mínima que seja. Muitos homens bons
se danarão. A bem-aventurança que nem no Céu os calvinistas esperam encontrar para si mesmos, certamente não
esperam encontrá-la na Terra.
Os profetas hebreus estão longe de ser joviais em sua
avaliação do futuro da Humanidade ou mesmo de sua
Israel eleita; e o grande drama alegórico e moral de Jó,
embora lhe propicie uma vitória do espírito, e embora o
Senhor haja por bem devolver-lhe seus rebanhos, seus servos e suas esposas, não lhe dá, todavia, nenhuma garantia
de que tal desfecho relativamente feliz tivesse ocorrido não
fosse a arbitrariedade de Deus.
0 comunista, como o crente do progresso, busca o seu
Céu na Terra, em vez de considerá-lo como uma recompensa

pessoal a ser recebida numa existência individual ultráterrena. Não obstante, acredita que êste Céu na Terra não
advirá sem luta. Mostra-se tão oético em relação aos rios
de mel do Futuro quanto às delícias do Paraíso após a
morte. Tampouco o Islã, cujo próprio nome significa resignação à vontade de Deus, tem maior receptividade para
o ideal de progresso. Do Budismo, com sua expectativa
do Nirvana e da libertação da Roda da Circunstância externa, não preciso dizer nada: opõe-se inexoravelmente à
idéia de progresso, e o mesmo acontece com todas as religiões afins da índia.
A par da confortadora crença passiva no progresso, que
muitos norte-americanos partilhavam ao fim do século XIX,
existe outra que parece ter uma conotação mais masculina,
mais vigorosa. Para o norte-americano médio, progresso
significa a conquista do Oeste. Significa a anarquia econômica da fronteira e a prosa vigorosa de Owen Wister e
Theodore Roosevelt. Historicamente, a fronteira é, sem dúvida, um fenômeno perfeitamente genuíno. Durante muitos
anos, o desenvolvimento dos Estados Unidos se fêz tendo
por pano de fundo as terras desertas que se estendiam sempre mais para o Oeste. Malgrado isso, muitos dos que se
fizeram poéticos no tocante a essa fronteira foram apologistas do passado. Já em 1890, o censo toma conhecimento
do término das verdadeiras condições fronteiriças. Os limites geográficos da grande reserva de recursos não-consumidos e não-solicitados do país estavam manifestamente estabelecidos.
É difícil, para a pessoa comum, chegar a uma perspectiva histórica em que o progresso tenha sido reduzido
às suas devidas dimensões. O mosquete com que se combateu na maior parte da Guerra Civil representava apenas
ligeiro aperfeiçoamento do que se usou em Waterloo, que,
por sua vez, quase era intercambiável com a "Brown Bess"
do exército de Marlborough nos Países Baixos. Não obstante, armas de fogo portáteis existiam desde o século XV,
ou antes, e o canhão remontava a mais de cem anos atrás.
É de se duvidar que o mosquete de alma lisa tenha jamais
excedido, em alcance, o melhor dos arcos de mão, e é certo

que jamais os igualou em precisão ou velocidade de tiro; no
entanto, o arco de mão é uma invenção, quase que sem
aperfeiçoamentos, da Idade da Pedra.
Outrossim, conquanto a arte de construção naval não
estivesse, de modo algum, completamente estacionaria, os
navios de guerra, de madeira, pouco antes de terem deixado
os mares, eram de uma estrutura que permanecera bàsicamente inalterada desde os primórdios do século XVII e
que, mesmo então, revelava uma ascendência que remontava
a muitos séculos. Qualquer um dos marinheiros de Colombo teria sido valioso e hábil navegador a bordo dos
navios de Farragut. Mesmo um dos marujos do barco que
levou S. Paulo a Malta ter-se-ia sentido perfeitamente a
vontade como tripulante do castelo de proa num dos navios
de Joseph Conrad. Um criador de gado da fronteira dácia,
nos tempos de Roma, se revelaria um vaquero deveras competente para conduzir bois de chifre longo das planícies do
Texas até a estação terminal, embora pudesse ficar atônito
com o que fosse encontrar quando ali chegasse. Um administrador de uma propriedade de um templo babilônico
não careceria de adestramento especial, nem em Contabililidade nem quanto ao modo de gerir escravos, para tomar
conta de uma plantação sulina antiga. Em suma, o período
durante o qual as condições básicas de vida da grande maioria dos homens se viu sujeita a mudanças repetidas e revolucionárias não havia sequer começado na Renascença
c na época das grandes navegações, e só assumiu o ritmo
acelerado que hoje consideramos normal em pleno século XIX.
Nessas circunstâncias, não adianta ir procurar, na História mai. «atiga, paralelos para as invenções, bem sucedidas, da máquina a vapor, do barco a vapor, da locomotiva,
da moderna fundição de metais, do telégrafo, do cabo transoceânico, da introdução da energia elétrica, da dinamite e
dos modernos mísseis de grande potência explosiva, do
aeroplano, da válvula eletrônica e da bomba atômica. As
invenções metalúrgicas que anunciaram o início da Idade
do Bronze não são tão concentradas no tempo nem tão
niultiformes que possam oferecer um bom exemplo em
contrário. O economista clássico pode muito bem assegu-

rar-noa, suavemente, que tais mudanças são puramente de
grau, e que mudanças de grau não invalidam os paralelos
históricos. A diferença entre uma dose medicinal e uma
dose fatal de estricnina é também apenas de grau.
A História científica e a Sociologia científica se baseiam na concepção de que os vários casos especiais tratados têm similitude bastante para que os mecanismos sociais de um período sejam apropositados para os de outro
período. Contudo, é certamente verdade que toda a escala dos fenômenos se alterou o suficiente, desde os primórdios da História moderna, para impossibilitar qualquer
transferência, para o tempo atual, de conceitos políticos,
raciais e econômicos derivados de estágios anteriores. Quase
tão óbvio quanto isso é o fato de que o período moderno,
iniciado pela era das descobertas, é, êle próprio, altamente
heterogêneo.
Na era das descobertas, a Europa se tornara consciente, pela primeira vez, da existência de grandes zonas, escassamente povoadas, capazes de abrigar uma população maior
que a européia; uma terra cheia de recursos inexplorados,
não apenas ouro e prata como também outros produtos comerciais. Êsses recursos pareciam inexauríveis e, de fato,
na escala em que vivia a sociedade de 1500, seu esgotamento
e a saturação da população dos novos países parecia muito
remota. Quatrocentos e cinqüenta anos é muito mais do
que a maioria das pessoas se digna a considerar como futuro.
Todavia, a existência de novas terras encorajava uma
atitude não diversa da do Chá Doido de Alice. Quando o
chá e os bolos de um lugar acabavam, a providência natural tomada pelo Chapeleiro Doido e a Lebre de Março era
a de se mudar para o lugar contíguo. Quando Alice perguntou o que aconteceria quando voltassem, finalmente, ao
lugar inicial, a Lebre de Março mudou de assunto. Para
aqueles cujo pretérito histórico era de menos de cinco mil
anos e que estavam na expectativa de que o Milênio e o
Dio do Juízo Final pudessem alcançá-los em muito menos
tempo, esta conduta do Chapeleiro Doido parecia a mais
sensata. À medida que o tempo foi passando, a mesa de

chá das Américas demonstrou não ser inexaurível, e, na
realidade, a velocidade com que um lugar vem sendo abandonado e trocado por outro tem estado a aumentar num
ritmo que ainda é provavelmente cresoente.
O que muitos de nós não logram compreender é que
os últimos quatrocentos anos constituem um período muitíssimo especial na história do mundo. A velocidade com
que, durante êsses anos, as mudanças têm ocorrido não
encontra paralelo na História mais antiga, como também
não o encontra a própria natureza de tais mudanças. Isso
é, em parte, o resultado de maior comunicação, e, também,
de crescente domínio da Natureza, o qual, num planêta
limitado como a Terra, pode revelar-se, no fim de contas,
como uma crescente escravidão à Natureza. Pois quanto
mais tiramos do mundo, menos deixamos, e, no fim de contas, teremos de pagar nossos débitos num tempo que talvez seja muito inconveniente para a nossa própria sobrevivência. Somos escravos de nosso aperfeiçoamento técnico
e não mais podemos fazer com que uma granja de New
Hampshire volte à condição de auto-suficiência em que se
mantinha por volta de 1800, assim como não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura ou, o que seria mais
apropositado, diminuí-la. Modificamos tão radicalmente nosso meio ambiente que devemos agora modificar-nos a nós
mesmos para poder viver nesse novo meio ambiente. Não
mais podemos viver no antigo. O progresso não só impõe
novas possibilidades para o futuro como também novas restrições. Parece quase como se o próprio progresso e a nossa luta contra o aumento de entropia devessem terminar
no caminho descendente do qual estamos tentando escapar.
Entretanto, êsse sentimento pessimista condiciona-o apenas
nossa cegueira e inatividade, pois estou convencido de que
uma vez que tomemos consciência das novas necessidades
que o nòvo meio ambiente nos impõe, assim como dos
novos meios de que dispomos para atender a tais necessidades, talvez decorra longo tempo para que nossa civilização e nossa raça humana venham a perecer, embora tenham
de perecer, assim como todos nós nascemos para morrer.
Contudo, a perspectiva de uma morte final está longe de

se constituir em completa frustração da vida; isso ê tão
verdadeiro para a civilização e a raça humana quanto para
cada um de seus indivíduos componentes. Possamos nós
ter, para enfrentar a eventual ruína de nossa civilização,
a mesma coragem com que enfrentamos a certeza de nossa morte pessoal. A simples fé no progresso não é uma
convicção própria da força, mas própria da aquiescência e,
por isso, da fraqueza.

III
RIGIDEZ E APRENDIZAGEM:
DOIS PADRÕES DO COMPORTAMENTO
COMUNICATIVO

Certos tipos de máquinas e alguns organismos vivos —
particularmente os organismos vivos superiores — podem,
como vimos, modificar seus padrões de comportamento com
base na experiência passada, de modo a alcançar fins antientrópicos. Nessas formas superiores de organismos comunicativos, o meio ambiente, considerado como a experiência
pretérita do indivíduo, pode modificar o padrão de comportamento para outro capaz de, neste ou naquele sentido,
liaver-se mais eficientemente com o futuro meio ambiente.
Por outras palavras, o organismo não é como a mônada de
relojoaria de Leibnitz, com a sua harmonia preestabelecida com o universo; busca êle, na realidade, um novo
equilíbrio com o universo e suas futuras contingências. Seu
presente é diverso de seu passado e seu futuro difere do
seu presente. No organismo vivo, como no próprio universo, a repetição exata é absolutamente impossível.
A obra do Dr. W. Ross Ashby constitui, provavelmente, a maior contribuição moderna nesse campo, na medida em que se preocupa com as analogias entre organismos vivos e máquinas. A aprendizagem, como as formas
mais primitivas de realimentação, é um processo que tem
diferentes registros, conforme seja lido de trás para a frente,
ou vice-versa, no tempo. A concepção toda do organismo
aparentemente intencional, quer seja mecânico, biológico

ou social, é a de uma flecha com uma direção específica no
fluxo do tempo, não a de um segmento de linha defrontando ambas as direções, que possamos encarar como orientando
uma e outra. Á criatura que aprende não é a anfisbena
mítica dos antigos, com uma cabeça em cada extremidade
e sem qualquer preocupação com a direção em que esteja
indo. Ela avança de um passado conhecido para um futuro desconhecido, e êste futuro não é permutável com
aquêle passado.
Permitam-me dar ainda outro exemplo da realimentação que esclarecerá suas funções no respeitante à aprendizagem. Quando as grandes salas de controle das eclusas do
Canal do Panamá estão em uso, constituem-se em centros
de mensagens bidirecionais. Não saem dali apenas mensagens para controlar o movimento de duas locomotivas de
sirga, a abertura e fechamento das eclusas, e a abertura e
fechamento das comportas; a sala de controle está repleta,
outrossim, de sinais que indicam não somente que as locomotivas, as eclusas e as comportas receberam suas ordens,
como também que as cumpriram efetivamente. Não fôsse
êsse o caso e o mestre das eclusas poderia muito facilmente
supor que as locomotivas de sirga tinham parado e que
poderiam lançar a mole enorme de um couraçado contra
a& comportas, ou ocasionar alguma das muitas catástrofes
possíveis.
Êsse princípio de controle se aplica não apenas às eclusas do Panamá, mas aos Estados, exércitos e seres humanos
individuais. Quando, na Revolução Americana, ordens já
redigidas deixaram, por negligência, de sair da Inglaterra,
determinando que um exército britânico descesse do Canadá
para encontrar-se, em Saratoga, com outro exército britânico que subia de Nova Iorque, as forças de Burgoyne
sofreram uma derrota catastrófica, que um programa bem
planejado de comunicações bidirecionais teria evitado. Segue-se que os funcionários administrativos, quer sejam de
um govêrno, de uma universidade, ou de uma companhia
comercial ou industrial, deveriam tomar parte num fluxo
bidirecional de comunicação, e não apenas num fluxo descendente, do alto. Outrossim, os funcionários de direção

podem bem descobrir que fundamentaram sua orientação
numa interpretação totalmente errônea dos fatos que seus
subordinados possuem. Além disso, não há tarefa mais
árdua para um conferencista do que falar a uma audiência
apática. A finalidad e do aplauso no teatro — finalidade
essencial — e a de estabelecer," ná"meate do artista, uma
cérta dose de comunicação bidirecional.
Esta questão da realimentação social é do maior interesse social e antropológico. Os padrões de comunicação
nas sociedades humanas variam amplamente. Existem comunidades, como a do esquimós, na qual parece não havei
chefia e a subordinação é mínima, de forma que a base
da comunidade social é, simplesmente, o desejo comum de
sobreviver, malgrado as enormes desvantagens de clima e
suprimentos alimentares. Existem comunidades socialmente
estratificadas, tais como as que se encontram na índia, nas
quais os meios de comunicação entre dois indivíduos estão
estritamente restringidos e modificados por sua ascendência
e posição. Há comunidades governadas por déspotas em
que tôda relação entre dois súditos permanece secundária
face à relação entre o súdito e seu rei. ^Existem as comunidades feudais hierárquicas de senhor e vassalo, com as
técnicas assaz especiais de comunicação social que implicam.
Na maioria, nós, nos Estados Unidos, preferimos viver
numa comunidade social moderadamente frouxa, na qual
os obstáculos para a comunicação entre indivíduos e classes não sejam por demais grandes. Não direi que semelhante ideal de comunicação tenha sido atingido nos Estados
Unidos. Enquanto a supremacia branca não deixar de ser
o credo de grande parte do país, será um ideal não alcançado. Entretanto, mesmo esta democracia modificada e informe é anárquica demais para muitos dos que fazem da
eficiência seu ideal básico. Tais adoradores da eficiência
gostariam que cada homem se movesse numa órbita social,
que lhe fôsse assinalada desde a infância, e que realizasse a
função a que estivesse obrigado, assim como o servo estava
acorrentado à gleba. Dentro do quadro social norte-americano, é vergonhoso ter tais anseios e tal negação das oportunidades implícitas num futuro incerto. Por conseguinte,

muitos dos que se afeiçoaiam deveras a êsse Estado ordeiro,
de funções permanentemente designadas, ficariam desconcertados se se vissem forçados a admitir sua crença publicamente. Estão êles numa posição em que mal podem demonstrar claramente suas preferências através de suas ações.
No entanto, tais ações se destacam nitidamente. 0 homem
de negócios que se separa a si próprio de seus empregados
por meio de um anteparo de amenistas, ou o dirigente de
um grande laboratório que atribui a cada subordinado um
problema específico e mal lhe concede o privilégio de pensar por si mesmo, de modo a que possa ir além do seu problema imediato para perceber-lhe a relevância geral — demonstram que a democracia a que prestam suas homenagens não é realmente a ordem em que prefeririam viver.
O Estado de organização simétrica, de funções predeterminadas, para o qual gravitam, sugere os autômatos leibnitzianos e não o movimento irreversível para um futuro
contingente, que constitui a verdadeira condição da vida
humana.
Numa comunidade de formigas, cada obreira desempenha a sua devida função. Pode existir uma casta separada de soldados. Certos indivíduos altamente especializados exercem as funções de rei e rainha. Fôsse o homem
adotar tal comunidade como padrão, viveria num Estado
fascista, no qual, idealmente, cada indivíduo é condicionado
desde o berço para a sua devida ocupação; no qual dirigentes são perpètuamente dirigentes, soldados perpetuamente soldados, o campônio nunca é mais que campônio e
o operário está condenado a ser operário.
A tese deste capítulo é a de que essa aspiração fascista a um Estado humano baseado no modelo da formiga
resulta de um conceito profundamente falso tanto da natureza da formiga quanto da natureza do homem. Quero
assinalar que o próprio desenvolvimento físico do inseto
condiciona-o a ser um indivíduo essencialmente estúpido, incapaz de aprender, vazado num molde que não pode ser
grandemente modificado. Quero também mostrar que essas condições fisiológicas convertem-no num artigo barato,
produzido em massa, sem maior valor individual que um

prato de papel que se atira fora depois de usado. Por
outro lado, quero mostrar que o indivíduo humano, capaz
de vasta aprendizagem e estudo, que lhe podem ocupar quase
metade da vida, está fisicamente equipado, como não o está
a formiga, para o exercício dessa capacidade. A variedade
e a possibilidade são inerentes ao sensório humano — e
se constituem, de fato, na chave dos mais nobres arroubos
humanos — porque a variedade e a possibilidade pertencem à própria estrutura do nosso organismo.
Conquanto seja possível deitar fora esta enorme vantagem que temos sobre as formigas, e organizar o Estado
fascista à moda da formiga com material humano, certamente que considero isso uma degradação da própria natureza
do homem e, economicamente, um desperdício dos grandes
valores humanos que êle possui.
Receio estar convencido de que uma comunidade de
seres humanos é coisa muito mais útil que uma comunidade
de formigas, e de que se o ser humano fôr condenado a
realizar a mesma função restrita repetidamente, não chegará sequer a ser uma boa formiga, quanto mais um bom
ser humano. Aquêles que querem organizar-nos de acordo
com funções individuais permanentes e restrições individuais permanentes condenam a raça humana a funcionar a
menos que a meio vapor. Atiram fora quase todas as nossas humanas possibilidades e, com limitar as maneiras por
que nos podemos adaptar a futuras contingências, reduzem
nossas oportunidades de uma existência razoavelmente longa
sôbre a face da Terra.
Passemos agora à discussão das restrições na constituição da formiga que lhe converteram a comunidade na coisa
tão peculiar que é. Essas restrições têm origem profunda
na anatomia e fisiologia do inseto individual. Tanto o inseto quanto o homem são formas que respiram ar e representam o fim de uma longa transição, da vida cômoda do
animal aquático para as exigências muito mais severas do
terrestre. Essa transição da água para a terra, onde quer
que ocorresse, envolveu radicais aperfeiçoamentos na respiração, na circulação em geral, no suporte mecânico do organismo e nos órgãos sensoriais.

O reforço mecânico dos corpos dos animais terrestres
se verificou em vários e independentes sentidos. No caso
da maior parte dos moluscos, bem como no caso de certos
outros grupos que, embora não aparentados, assumiram
forma semelhante, no geral, à dos moluscos, parte das superfícies externas secretam uma massa não-viva de tecido
calcário, a concha. Esta se desenvolve por acresçao, desde
um estágio inicial do animal até o fim da sua vida. As
formas espirais e helicoidais desses grupos podem ser explicadas tão-sòmente por tal processo de acresção.
Se cumpre à concha continuar a ser proteção adequada
para o animal, e êste alcance tamanho considerável em seus
estágios posteriores, a concha deve ser uma carga deveras
apreciável, adequada apenas para animais terrestres que
tenham a vida inativa, de lenta movimentação, do caracol.
Em outros animais portadores de concha, esta é mais leve
e, constituindo-se em menor carga, oferece, ao mesmo tempo, menor proteção. A estrutura de concha, com sua pesada
carga mecânica, alcançou limitado êxito entre os animais
terrestres.
0 próprio homem representa outra direção de desenvolvimento — uma direção encontrada de um extremo a
outro dos vertebrados, e pelo menos indicada em invertebrados altamente desenvolvidos como o límulo e o octópode.
Em todas essas formas, certas partes internas do tecido conjuntivo assumem uma consistência que não é mais fibrosa,
mas antes a de uma geléia muito dura, rígida. Tais partes
do corpo são chamadas cartilagem e servem para prender
os poderosos músculos de que os animais precisam para uma
vida ativa. Nos vertebrados superiores, êste esqueleto cartilaginoso primordial serve como andaime temporário para
um esqueleto de material bem mais duro, a saber, osso,
que é ainda muito mais satisfatório para a fixação de músculos poderosos. Êsses esqueletos, de osso ou cartilagem,
contêm grande quantidade de tecido que não é vivo, em
sentido estrito; todavia, por tôda esta massa de tecido intercelular, há uma estrutura viva de células, membranas
celulares e vasos sangüíneos nutrientes.

O» vertebrados desenvolveram não apenas esqueletos
internos como, igualmente, outros caracteres que lhes servem para uma vida ativa. Seu sistema respiratório, quer
assuma a forma de guelras ou de pulmões, está primorosamente adaptado para o intercâmbio ativo de oxigênio entre
o meio externo e um sangue, sendo que êste é muito mais
eficiente que o sangue do invertebrado comum por ter o
seu pigmento respiratório, que transporta o oxigênio, concentrado em corpúsculos. Tal sangue é bombeado através
de um sistema fechado de vasos, em vez de o ser por um
sistema aberto de cavidades irregulares, por meio de um
coração de eficiência relativamente elevada.
Os insetos e os crustáceos, e, na realidade, todos os ar*
trópodes, têm estrutura apropriada para um tipo totalmente
diverso de desenvolvimento. A parede externa do corpo é
circundada por uma camada de quitina, secreta da pelas
células da epiderme. Esta quitina é uma substância rígida,
relacionada muito de perto com a celulose. Nas juntas, a
camada de quitina é tênue e moderadamente flexível, mas,
no restante do corpo do animal, converte-se naquele sólido
esqueleto externo que vemos na lagosta e na barata. Um
esqueleto interno, como o do homem, pode crescer como o
animal. Um esqueleto externo (a menos que, como a concha do caracol, cresça por acresção) não pode. É tecido
morto e não possui nenhuma capacidade intrínseca de desenvolvimento. Serve para propiciar constante defesa ao
corpo e fixação aos músculos, mas eqüivale a um colete
rígido.
Entre os artrópodes, o crescimento interno só se pode
converter em externo pela rejeição do antigo colete rígido
e pelo desenvolvimento, sob êle, de um novo colête, que
é a princípio mole e flexível e pode assumir nova forma
ligeiramente maior, mas que cedo adquire a rigidez do seu
predecessor. Por'outras palavras, os estágios de crescimento
são marcados por mudas definidas, relativamente freqüentes nos crustáceos e muito menos freqüentes no inseto. Há
diversos estágios possíveis, dêsse tipo, durante o período
larval. O período pupal representa uma muda de transição,
no qual as asas, que não haviam sido funcionais na larva,

se desenvolvem internamente para atingir condição de funcionalidade. Esta se efetiva quando o estágio pupal pré-final, e a muda que o conclui, dão origem a um adulto
perfeito. O adulto nunca mais muda. Encontra-se no seu
estágio sexual, e embora, na maioria dos casos, continue
capaz de ingerir alimento, há insetos nos quais os órgãos
bucais e o tubo digestivo do adulto são abortados, de modo
que a imago, como é chamada, pode apenas acasalar-se, pôr
ovos e morrer.
O sistema nervoso toma parte nesse processo de dilaceramento e edificação. Conquanto haja certo número de
indícios de que alguma memória persiste, da larva até a
imago, tal memória não pode ser muito ampla. A condição
fisiológica necessária para a memória, e, em conseqüência,
para a aprendizagem, parece ser certa continuidade de organização, que possibilita que as alterações produzidas pelas
impressões sensórias externas sejam conservadas como mudanças de estrutura ou função mais ou menos permanentes.
A metamorfose é por demais radical para que possa deixar
registro duradouro de tais mudanças. É difícil, realmente,
conceber uma memória de alguma precisão que possa sobreviver a êsse processo de radical reconstrução interna.
Há outra limitação para o inseto, devida ao seu método de respiração e circulação. O coração do inseto é uma
estrutura tubular assaz deficiente e débil, que desemboca,
não em vasos sangüíneos bem definidos, mas em vagas cavidades ou seios que levam o sangue até os tecidos. Êsse
sangue não tem corpúsculos pigmentados, e transporta os
pigmentos sangüíneos em solução. Semelhante modo de
transporte de oxigênio parece ser definidamente inferior ao
método corpuscular.
Além disso, o método de oxigenação dos tecidos do
inseto faz, no máximo, uma utilização local do sangue.
O corpo do animal contém um sistema de túbulos ramificados, que levam o ar diretamente do exterior até os tecidos a serem oxigenados. Êsses túbulos são enrijados por
fibras helicoidais de quitina, para evitar dobras, e estão,
assim, permanentemente abertos, mas não existe, em parte

alguma, indício de um sistema ativo e eficiente de bombeamento de ar. A respiração ocorre somente por difusão.
Atente-se para o fato de que os mesmos túbulos transportam, por difusão, o ar bom e o bjT gasto, poluído por
bióxido de carbono, até a superfície externa. Num mecanismo de difusão, o tempo de difusão não varia em função
do comprimento do tubo, mas do quadrado do comprimento.
Dessarte, em geral, a eficiência de tal sistema tende a decrescer muito rapidamente com o tamanho do animal, e a
cair abaixo do ponto de sobrevivência para um animal de
tamanho já considerável. Portanto, o inseto não só é estruturalmente incapaz de ter uma memória de primeira ordem como também estruturalmente incapaz de alcançar um
tamanho eficaz.
Para melhor perceber a significação desta limitação de
tamanho, comparemos duas estruturas artificiais — a casa
de moradia e o arranha-céu. A ventilação de uma casa é
satisfatoriamente atendida pela vazão do ar à volta dos
caixilhos das janelas, para não mencionar a tiragem da
chaminé. Não é necessário nenhum sistema especial de
ventilação. Por outro lado, num arranha-céu com quartos dentro de quartos, a uma parada do sistema de ventilação forçada seguir-se-ia, em poucos minutos, intolerável
corrupção do ar nos espaços de trabalho. A difusão, ou
mesmo a convecção, não bastam para ventilar uma estrutura que tal.
O tamanho máximo absoluto de um inseto é menor do
que o que um vertebrado pode atingir. Por outro lado,
os elementos últimos de que se compõe o inseto não são
sempre menores que os do homem ou mesmo de uma baleia. 0 sistema nervoso partilha dêsse pequeno tamanho,
e, no entanto, consiste de neurônios não muito menores
que os do cérebro humano, embora em quantidade bem
mais reduzida e de estrutura muito menos complexa. Em
matéria de inteligência, seria de esperar-se que contasse
não apenas o tamanho relativo do sistema nervoso como,
em grande parte, seu tamanho absoluto. Não há simplesmente lugar, na reduzida estrutura de um inseto, para um

sietemâ nervoso de grande complexidade, nem para uma
memória armazenada considerável.
Em vista da impossibilidade de tal memória, e do fato
de que a juventude de um inseto como a formiga decorre
numa forma que está isolada da fase adulta pela catástrofe intermédia da metamorfose, não há oportunidade para
a formiga aprender muito. Acrescente-se a isso o fato de
que o comportamento no estágio adulto deve ser virtualmente perfeito desde o princípio, e torna-se evidente que
as instruções recebidas pelo sistema nervoso do inseto devem ser muito mais resultado da maneira por que está estruturado do que por qualquer experiência pessoal. Dessarte, o inseto é bem como aquêle tipo de computador
cujas instruções estão todas registradas previamente nas
"fitas" e que quase não tem mecanismo realimentador para
se haver com as incertezas do futuro. 0 comportamento
de uma formiga é muito mais questão de instinto que de
inteligência. O colete têso dentro do qual o inseto se desen~
volve no plano físico ê responsável pelo colete têso quet
no plano mental, lhe regula o padrão de comportamento.
Neste ponto, o leitor poderá dizer: "Bem, já sabemos que, como indivíduo, a formiga não é muito inteligente;
então, por que tôda essa complicação para explicar por que
razão não pode ser inteligente?1' A resposta é a de que]
a Cibernética adota a concepção de que a estrutura da máquina ou organismo é um índice do desempenho que dela
se pode esperar. 0 fato de a rigidez mecânica do inseto'
ser de molde a limitar-lhe a inteligência, enquanto a fluidez mecânica do ser humano lhe possibilita expansão intelectual quase indefinida, é altamente relevante para o
ponto de vista dêste livro. Teoricamente, se pudéssemos
construir uma máquina cuja estrutura mecânica reproduzisse a fisiologia humana, teríamos então uma máquina
cuja capacidade intelectual seria uma reprodução da dos
seres humanos.
No que respeita à rigidez de comportamento, o maior
contraste para a formiga não é apenas o mamífero em geral, mas o homem em particular. Já se observou, repetidas
vêzes, que o homem é uma forma neotênica, vale dizer: se

o Compararmos coto os grandes símios, sèüs parentes mais
próximos, verificaremos que o homem maduro, no que
respeita a cabelos, cabeça, aspecto, proporções corporais,
estrutura óssea, músculos, etc., se parece mais com o símio
recém-nascido do que com o adulto. Entre os animais, o
homem é um Feter Pan que não cresce nunca.
Essa imaturidade de estrutura anatômica corresponde
à prolongada infância humana. Fisiològicamente, o homem
não chega à puberdade senão depois de já ter completado
um quinto de seu tempo normal de vida. Comparemos isto
com a proporção no caso de um camundongo, que vive três
anos e começa a procriar ao cabo de três meses de vida.
Á proporção é de doze para um. A proporção do camundongo esta muito mais perto de ser típica da grande maio*
ria dos mamíferos que a proporção humana.
Para a maior parte dos mamíferos, a puberdade representa ou o término de sua época de tutelagem, ou se situa
muito além dela. Em nossa comunidade, considera-se o
homem imaturo até a idade de vinte e um anos, e o período
moderno de educação, para as profissões de mais alta categoria, prolonga-se até os trinta anos, bastante além do tempo
de maior vigor físico, portanto. Dessarte, o homem gasta
o equivalente a quarenta por cento de sua vida normal a
aprender, por razões que, mais uma vez, têm a ver com
a sua estrutura física. É tão natural, para uma sociedade
humana, fundar-se no aprendizado, quanto o é, para uma
sociedade de formigas, fundar-se num padrão herdado.
Como todos os demais organismos, o homem vive num
universo contingente, mas a vantagem dele sobre o resto
da Natureza é a posse do equipamento fisiológico — e, portanto, intelectual — necessário para adaptar-se às mudanças radicais do seu meio ambiente. A espécie humana
é forte apenas na medida em que se aproveite das faculdades inatas de adaptação, de aprendizagem, que sua estrutura fisiológica torna possíveis.
Já mostramos que o comportamento eficaz tem de estar informado por alguma espécie de processo de realimentaçao, que lhe diga se alcançou ou deixou de alcançar seu
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objetivo. As realimentaçóes mais simples ocupam-se dos
êxitos ou malogros de desempenho mais grosseiro, como
o de se logramos pegar um objeto que estávamos tentando
apanhar, ou se a guarda avançada de um exército se encontra no lugar indicado na hora indicada. Todavia, existem
muitas outras formas de realimentação, de natureza mais
sutil.
É-nos amiúde necessário saber se tôda uma política de
conduta, uma estratégia, por assim dizer, se revelou bem
sucedida ou não. O animal ao qual ensinamos atravessar um labirinto para achar comida ou evitar choques elétzieos, deve ser capaz de registrar se o plano geral da corrida pelo labirinto foi, em fim de contas, bem sucedido
ou não, e deve ser igualmente capaz de alterar tal plano
a fim de percorrer o labirinto de maneira eficaz. Essa forma de aprendizagem é, sem dúvida alguma, uma realimentação, mas uma realimentação de nível mais alto, uma realimentação de condutas e não de simples ações. Difere de
realimentaçóes mais elementares por aquilo a que Bertrand
Russel chamaria seu "tipo lógico".
Tal padrão de comportamento pode ser também encontrado em máquinas. Uma recente inovação na técnica
de comutação telefônica propicia uma interessante analogia mecânica para a faculdade adaptativa do homem. Por
tôda a indústria telefônica, a comutação automática vai
alcançando rápida vitória sôbre a comutação manual, e
bem nos pode parecer que as formas existentes de comutação automática constituem um processo quase perfeito.
Entretanto, basta pensar um pouco para ver que o processo atual esbanja muito equipamento. O número de pessoas com as quais desejo de fato conversar por telefone é
limitado e, em grande parte, continua a ser o mesmo grupo
limitado dia após dia, semana após semana. Utilizo a
maior parte do equipamento telefônico à minha disposição
para comunicar-me com membros desse grupo. Ora, como
funciona atualmente a técnica de comutação, o processo
para nos comunicarmos com uma das pessoas a quem telefonamos quatro ou cinco vezes por dia não é, de modo algum, diferente do processo para nos comunicarmos com

aquelas pessoas às quais possivelmente jamais falamos. Do
ponto de vista do serviço equilibrado, ou estamos usando
muito pouco equipamento para cuidar de chamados freqüentes, ou equipamento demais para cuidar de chamados
pouco freqüentes, situação que me lembra o poema de Oliver Wendell Holmes acêrca da "sege de um só cavalo".
Êste venerável veículo, conforme todos se lembram, ao
cabo de cem anos de serviço demonstrou ser tão cuidadosamente ideado que nem roda, nem tejadilho, nem varais,
nem assento possuíam qualquer parte que revelasse um
excesso antieconômico de fôrça de atrito ou desgaste sôbre
qualquer outra parte. De fato, a "sege de um só cavalo"
representa o pináculo da engenharia, não apenas uma fantasia excêntrica. Se os aros de roda durassem um momento
a mais que os raios, ou o guarda-lama um momento a mais
que os varais, essas peças poriam em desuso certos valores
econômicos. Tais valores poderiam ter sido reduzidos sem
prejudicar a durabilidade do veículo como um todo, ou
distribuídos igualmente pela totalidade do veículo para
fazê-lo durar mais. Na verdade, qualquer estrutura que
não tenha a natureza da "sege de um só cavalo" foi construída de maneira pouco econômica.
Isso significa que, para maior economia do serviço, não
é desejável que o processo de minha ligação com o Sr. A
a quem telefono três vezes por dia, e com o Sr. B., que para
mim não passa de um item desapercebido na lista telefônica, sejam da mesma ordem. Se eu dispusesse de um
meio de comunicação com o Sr. A. um pouco mais direto,
então o tempo duplo perdido em esperar se completasse
minha ligação com o Sr. B. estaria mais que compensado.
Se, então, fôsse possível, sem custo excessivo, idear um
aparelho que registrasse minhas conversações passadas e me
propiciasse um tipo de serviço que correspondesse à freqüência com que usei, anteriormente, os canais telefônicos,
eu obteria serviço melhor, ou menos dispendioso, ou ambas as coisas ao mesmo tempo. A Companhia de Lâmpadas
Philips, da Holanda, conseguiu fazer isso. A qualidade de
seu serviço foi aperfeiçoada por meio de uma realimentação
do tipo a que Russel chamaria "lógico superior". Ê capaz

de maior variedade, de maior adaptabilidade, e pode-se haver, de maneira mais eficaz do que o equipamento convencional, com a tendência entrópica de o mais provável assoberbar o menos provável.
Repito: a realimentação é um método de controle de
um sistema pela reintrodução, nele, dos resultados de seu
desempenho pretérito. Se esses resultados forem usados
apenas como dados numéricos para a crítica e regulagem
do sistema, teremos a realimentação simples dos técnicos
dc controle. Se, todavia, a informação que remonta do
desempenho fôr capaz de mudar o método e o padrão geral de desempenho, então teremos um processo a que poderemos denominar aprendizagem.
Outro exemplo de processo de aprendizagem aparece
ligado ao problema da construção de máquinas de predição.
No início da Segunda Guerra Mundial, a comparativa ineficiência do fogo de barragem antiaéreo tornou necessário
introduzir aparelhos que acompanhassem a posição de um
aeroplano, determinassem-lhe a distância, estabelecessem o
intervalo de tempo até que um obus pudesse atingi-lo, e
previssem onde êle estaria ao fim dêsse tempo. Se o avião
fosse capaz de realizar uma ação evasiva totalmente arbitrária, habilidade alguma nos tornaria capazes de adivinhar
o ainda desconhecido deslocamento do avião entre o tempo
em que a arma fôsse disparada e o tempo em que o obus
alcançasse aproximadamente o seu alvo. Contudo, em muitas circunstâncias, o aviador ou não realiza, ou não pode
realizar uma ação evasiva arbitrária. Está limitado pelo fato
de que, se fizer uma volta rápida, a força centrífuga o
porá inconsciente, e pelo fato, outrossim, de que o mecanismo de comando do seu avião e o programa de instruções que
recebeu o forçam, pràticamente, a certos hábitos regulares de pilotagem, que se revelam mesmo em suas ações
evasivas. Tais regularidades não são absolutas; constituem,
antes, preferências estatísticas que se evidenciam na maioria das vêzes. Podem ser diferentes para aviadores diferentes,
e o serão, certamente, para diferentes aviões. Lembremos
que, na perseguição de um alvo tão rápido quanto um aeroplano, não há tempo para o calculador sacar seus ins-

trumentos e determinar onde irá estar o avião. Toda calculação deve fazer parte do próprio controle da arma. Tal
calculação deverá incluir dados que dependam de nossa
experiência estatística pretérita com aeroplanos de um dado
tipo, sob variáveis condições de vôo. O estágio atual das
armas antiaéreas consiste em um aparelho que usa ou dados fixos dessa espécie ou uma seleção de um número limitado de dados fixos que tais. A escolha adequada, entre êsses dados, pode ser estabelecida por ação voluntária
do artilheiro.
Existe, contudo, outro estágio do problema de controle que também pode ser tratado mecanicamente. O problema de determinar as estatísticas de vôo de um avião, a
partir da observação real de seu vôo, e, a seguir, transformá•las em regras para controle da arma, é, em si mesmo, um
problema definido e matemático. Comparado com a efetiva perseguição ao avião, de acordo com regras dadas,
constitui ação relativamente lenta, e envolve considerável
observação do vôo pretérito do aeroplano. Não é, porém,
impossível mecanizar essa ação de longo tempo ou a ação
de curto tempo. Podemos, portanto, construir uma arma
antiaérea que observe, por si mesma, as estatísticas respeitantes ao movimento do avião-alvo, que depois as converta
num sistema de controle, e que, finalmente, adote tal sistema como uma maneira rápida de ajustar sua posição à
posição e movimento observados do avião.
Não tenho conhecimento de que isso haja sido feito,
mas é um problema que se enquadra em linhas que estamos estudando e que esperamos utilizar em outros problemas de predição. 0 ajuste do plano geral de pontaria e
disparo da arma de acordo com um sistema específico de
movimentos feitos pelo alvo é, essencialmente, um ato de
aprendizagem. É uma modificação no taping do mecanismo computador da arma, que altera, não tanto os dados
numéricos como o processo pelo qual são interpretados. Trata-se, de fato, de uma espécie muito geral de
realimentação, que afeta todo o método de comportamento do instrumento.

O processo avançado de aprendizagem que aqui discutimos está ainda limitado pelas condições mecânicas do
sistema em que ocorre, e não corresponde, obviamente, ao
processo normal de aprendizagem do ser humano. Mas podemos inferir, desse processo, modos muito diversos em que
a aprendizagem de espécie complexa pode ser mecanizada.
Tais indicações são-nos respectivamente fornecidas pela teoria da associação de Locke e pela teoria de Pavlov acerca
dos reflexos condicionados. Antes de tratar delas, todavia,
quero fazer algumas observações gerais para responder, antecipadamente, certas críticas às sugestões que vou apresentar.
Permitam-me referir a base sobre a qual é possível
erigir uma teoria da aprendizagem. A parte indiscutivelmente mais considerável do trabalho do fisiologista de nervos tem sido a condução dos impulsos pelas fibras nervosas ou neurônios, e tal processo é considerado como um fenômeno do tipo "tudo-ou-nada". Isto é, se o estímulo alcançar o ponto ou limiar em que chegue a percorrer uma
fibra nervosa e não se dissipe numa distância relativamente
curta, o efeito que produzirá num ponto comparativamente
remoto da fibra nervosa será substancialmente independente
de sua fôrça inicial.
Tais impulsos nervosos propagam-se de fibra a fibra
através de conexões conhecidas como sinopses, nas quais uma
fibra aferente pode entrar em contacto com muitas fibras
eferentes, e uma fibra eferente em contacto com muitas fibzas aferentes. Nessas sinapses, o impulso dado por uma
só fibra nervosa aferente não basta, amiúde, para produzii um efetivo impulso eferente. Em geral, se os impulsos
que cheguem a uma determinada fibra aferente por conexões
sinápticas são muito poucos, a fibra eferente não responderá. Quando digo muito poucos, não quero necessàriamente dizer que tôdas as fibras aferentes ajam da mesma
maneira, ou, sequer, que com qualquer conjunto de conexões sinápticas ativas aferentes o problema de se a fibra
eferente responderá possa ser resolvido de uma vez por todas.
Não pretendo tampouco ignorar o fato de que algumas fibras aferentes, em vez de tenderem a produzir um estímulo

nas aferentes, com as quais estão ligadas, possam ter a tendência de impedir tais fibras de aceitarem novos estímulos.
Seja como fôr, conquanto o problema da condução de
impulsos através de uma fibra possa ser descrito, de maneira assaz simples, como um fenômeno do tipo "tudo-ou•nada", o problema da transmissão de um impulso através
de uma camada de conexões sinápticas depende de um
complicado padrão de respostas, no qual certas combinações de fibras aferentes, pondo-se em ação dentro de certo
tempo limitado, fazem com que a mensagem avance, ao
passo que certas outras combinações não farão tal. Tais combinações não são algo estabelecido de uma vez por tôdas;
não dependem, sequer, tão-sòmente da história pretérita de
mensagens recebidas nessa camada sináptica. Sabe-se que
mudam com a temperatura, e poderão bem mudar em função de muitas outras coisas.
Essa concepção do sistema nervoso corresponde à teoria daquelas máquinas que consistem numa seqüência de
dispositivos de comutação em que a abertura de um comutador posterior depende da ação de combinações precisas
de comutadores anteriores, que levam a êle e que se abrem
ao mesmo tempo. Esta máquina de tipo tudo-ou-nada é
chamada máquina digital. Apresenta grandes vantagens
para a solução dos mais variados problemas de comunicação e controle. Particularmente, a nitidez da decisão entre
"sim" e "não" permite-lhe acumular informação de maneira a facultar-nos discriminar diferenças muito pequenas
em quantidades muito grandes.
Além dessas máquinas que funcionam numa escala de
sim ou não, existem outras máquinas de computação e controle que medem, em vez de contar. São conhecidas, como
máquinas analógicas porque funcionam na base de conexões
análogas entre as quantidades medidas e as quantidades numéricas que supostamente as representam. Um exemplo de
máquina analógica é a régua de cálculo, em contraste com
a máquina de calcular de mesa, que funciona digitalmente.
Quem usou uma régua de cálculo sabe que a escala em que as
linhas de marcação têm de ser impressas e o grau de precisão
de nossos olhos impõem limites bem definidos à exatidão com

que a régua pode ser lida. Tais limites não sio ampliados, tão facilmente quanto se poderia supor, aumentando-se
a régua de cálculo. Uma régua de cálculo de dez pés de
comprimento dará apenas uma casa decimal a mais, de precisão, do que uma régua de um pé; e, para conseguir isso,
não apenas deve cada pé da régua maior ser construído com
a mesma precisão da menor, como também a orientação
desses pés sucessivos deve conformar-se ao grau de precisão esperável de cada régua de um pé. Ademais, os problemas de manter rígida a régua maior são muitos maiores que aqueles encontrados no caso da régua menor, e
servem para limitar o aumento de precisão que obteremos
por aumento do tamanho. Em outras palavras: para fins
práticos, as máquinas que medem, em oposição às máquinas
que contam, são grandemente limitadas em sua precisão.
Acrescente-se isso aos preconceitos dos fisiologistas em favor
da ação de tipo tudo-ou-nada, e ver-se-á por que a maior
parte do trabalho feito com simulacros mecânicos do cérebro tem sido com máquinas que são, mais ou menos, de
base digital.
Todavia, se insistirmos demasiadamente no cérebro como
uma máquina digital exaltada, ficaremos sujeitos a críticas
muito justas, vindas, em parte, de fisiologistas, e, em parte,
do campo antagônico daqueles psicólogos que preferem não
fazer uso de comparações mecânicas. Eu disse que numa
máquina digital há uma fita gravada que determina a seqüência de operações a serem realizadas, e que uma mudança dêsse tapingt com base na experiência pretérita, corresponde a um processo de aprendizagem. No cérebro, a
mais clara analogia da fita gravada é a determinação do
limiar sináptico, das precisas combinações dos neurônios
aferentes que estimularão um neurônio eferente com o qual
estejam ligados. Já vimos que tais limiares variam com a
temperatura e não temos razões para acreditar que não possam variar com a composição química do sangue ou com
muitos outros fenômenos que, originàriamente, não são do
tipo tudo-ou-nada. É, portanto, necessário que, ao considerar o problema da aprendizagem, sèjamos deveras precavidos no que concerne à adoção de uma teoria do tipo

tudo-ou-nada para o sistema nervoso: cumpre, antes, lazer
lima crítica intelectual dessa noção e dispor de comprovação experimental específica que fundamente nossa adoção.
Dir-se-á, amiúde, que não existe uma teoria da aprendizagem, qualquer que seja, que se aplique à máquina.
Dir-se-á, também, que no estágio atual de nossos conhecimentos, qualquer teoria da aprendizagem que eu possa oferecer será prematura e não corresponderá, provavelmente,
ao funcionamento real do sistema nervoso. - Prefiro seguir um caminho intermediário entre êsses dois tipos de
crítica. Por um lado, desejo oferecer um método para construir máquinas que aprendem, método que não apenas me
capacite a construir certas máquinas especiais desse tipo,
mas que me propicie uma técnica geral de engenharia para
a construção de uma vasta classe de semelhantes máquinas.
Só se eu puder atingir tal grau de generalidade é que me
terei defendido, em certa medida, da crítica de que o processo mecânico que proclamo ser similar ao da aprendizagem é, de fato, algo de natureza essencialmente diferente
da dela.
Por outro lado, quero descrever tais máquinas em têrmos que não sejam por demais estranhos às reais características observáveis do sistema nervoso e da conduta humana e animal. Estou perfeitamente cônscio de que não
posso esperar estar de todo correto, nos pormenores, ao apresentar o mecanismo humano autêntico; em princípio, posso até estar errado. Não obstante, se eu apresentar um dispositivo que possa ser verbalmente formulado em termos
de conceitos próprios da mente humana e do cérebro humano, terei propiciado um ponto de partida para a crítica
e um padrão a que comparar o desempenho esperável com
base em outras teorias.
Locke, nos fins do século XVII, achava que o conteúdo
da mente era constituído por aquilo a que chamamos idéias.
Para êle, a mente era inteiramente passiva, um quadro•negro limpo, tabula rasa, no qual as experiências do indivíduo escreviam suas próprias impressões. Se estas aparecerem amiúde em circunstâncias de simultaneidade ou numa
certa seqüência ou em situações que costumeiramente atri-

buímos a causa e efeito, então, de acordo com Locke, tais
impressões ou idéias formarão idéias complexas, com uma
certa tendência positiva de os elementos componentes se
conservarem unidos. O mecanismo pelo qual as idéias se
conservam unidas está nas próprias idéias; existe, porém,
por tôda a obra de Locke, uma sigular relutância em descrever tal mecanismo. Sua teoria só pode ter, com a realidade, a espécie de relação que o desenho de uma locomotiva tem com uma locomotiva em funcionamento. É um
diagrama, sem quaisquer partes vivas. Isso não é de espantar quando se considera a data da teoria de Locke. Foi
em Astronomia, não em Engenharia ou Psicologia, que o
ponto de vista dinâmico, o ponto de vista de partes vivas,
alcançou importância pela primeira vez; alcançou-a nas mãos
de Newton, que não foi um predecessor de Locke, mas seu
contemporâneo.
Durante vários séculos, a Ciência, dominada pelo impulso aristotélico de classificar, negligenciou o impulso moderno de pesquisar as maneiras por que os fenômenos funcionam. Na verdade, com as plantas e os animais ainda por
serem estudados, é difícil conceber que a ciência biológica
pudesse ter ingressado num período propriamente dinâmico de outro modo que não fosse através da contínua coleta
de uma História Natural mais descritiva. O grande botânico Lineu nos servirá de exemplo. Para Lineu, espécies
e gêneros eram formas aristotélicas fixas, mais que postes
indicadores de um processo de evolução; foi, entretanto,
com base numa descrição totalmente lineana que se tornou
possível reunir argumentos convincentes em f a v O T de evolução. Os antigos historiadores naturais eram, na prática,
OE fronteiriços do intelecto: encontravam-se poT demais sob
a compulsão de apoderar-se de, e ocupar, novos territórios
para que pudessem ser muito precisos no tocante ao problema de explicar as novas formas que tinham observado. Depois do fronteiriço, vem o lavrador produtivo, e depois do
naturalista vem o cientista moderno.
No último quartel do século passado e no primeiro
quartel do atual, outro grande sábio, Pavlov, abarcou, à
sua maneira, essencialmente o mesmo campo abarcado an-

