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7

Introdução

Enquanto eu terminava este livro, alguns cientistas começavam uma 
campanha para alertar as pessoas sobre um fi lme independente norte-

americano a respeito da vida, do Universo e tudo mais. O fi lme se chama 
Quem somos nós? e é uma mistura de documentário e drama que trans-
mite a mensagem de que existem muitas coisas que não entendemos em 
nosso mundo.

Como um cientista poderia discutir isso? Eles podem, às vezes, ser 
um pouco arrogantes, mas nem o físico mais entusiasta diria que possui 
todas as chaves para o cosmo. Mesmo assim, alguns deles sentiram a ne-
cessidade de lançar alertas públicos a respeito do fi lme, descrevendo-o em 
termos que variavam do peremptório (“atroz”) a perturbador (“É uma 
obra muito perigosa”).

Obviamente, todos queriam assisti-lo. No entanto, nos primeiros 20 mi-
nutos eu não conseguia entender por que tanta polêmica em torno do fi lme. 
Vários cientistas faziam declarações inócuas sobre como novas descobertas 
revelavam que o Universo era bem mais estranho do que se imaginava.

Foi quando o fi lme apresentou a idéia de que as moléculas de água 
são afetadas pelo pensamento que eu comecei a compreender o porquê da 
confusão. Eu já escutara rumores sobre um pesquisador japonês que ha-
via mostrado que a forma da molécula de água podia ser radicalmente al-
terada pelos pensamentos das pessoas em volta dela. No entanto, quando 
o fi lme descreveu esta assombrosa descoberta, tudo que ofereceu como 
prova foram algumas fotografi as de cristais de gelo que pareciam lindos 
depois de serem abençoados por um monge zen, e bastante asquerosos 
após fi carem expostos a alguém de mau humor.

Muitas pessoas acham esse tipo de prova muito convincente. É ime-
diata, clara e capaz de incitar sorrisos largos e sentimentos como “Que 
legal!”. Entre os cientistas, porém, a resposta mais comum era: “Dá um 
tempo!” Com certeza a idéia de que a água é afetada pelos pensamentos 
é surpreendente e tem enormes conseqüências. Sem nenhuma explicação 
óbvia, também faz surgir a possibilidade de novas e radicais forças ope-
rando no Universo. Mas antes de se entusiasmar, vale a pena ter alguma 
prova signifi cativa de que o efeito é real. Fotos de cristais, lindas como sem 
dúvida são, não bastam.
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25 grandes idéias8

Muitas outras afi rmações bizarras são apresentadas no fi lme, com 
evidências similarmente fracas para apoiá-las. Apesar de entender por que 
tantos cientistas se indignaram com o fi lme, acho que eles se enganaram. 
O problema real é que as afi rmações não eram bizarras o bastante.

Moléculas de água afetadas por forças estranhas? Esqueçam os mon-
ges zen e tentem o seguinte: as moléculas de água devem suas proprieda-
des a uma forma de energia que surge literalmente do nada e que parece 
estar ligada a uma força que impele a expansão de todo o Universo. E a 
prova disso não vem de meras fotografi as bonitas, mas de décadas de pes-
quisa em laboratórios e observatórios de todo o mundo.

A verdade é que estão sendo feitas descobertas que comprovam de 
maneira indubitável – como o fi lme afi rma – que o Universo é muito mais 
estranho do que qualquer um poderia imaginar. Astrônomos descobriram 
que ele é feito de uma forma desconhecida de matéria e está sendo impe-
lido por uma misteriosa força conhecida apenas como “energia escura”. 
Enquanto isso, os físicos descobriram um fenômeno chamado “emara-
nhamento”, no qual os átomos permanecem em íntimo e instantâneo con-
tato uns com os outros mesmo quando separados por bilhões de anos-luz. 
Muitos estudiosos acreditam que nosso vasto Universo é apenas uma pe-
quena parte de um infi nito multiverso. Alguns até acreditam que a pre-
sença de universos paralelos já foi detectada em laboratório.

As descobertas feitas em uma escala mais humana não são menos in-
críveis. Neurocientistas encontraram evidências de que nossa percepção 
consciente de eventos é atrasada em relação à realidade em cerca de 0,5s 
– um atraso que não notamos por ser deliberadamente editado por nossos 
cérebros. Os antropólogos acreditam ter identifi cado as origens dos seres 
humanos modernos, além de como e por que eles deixaram seu lugar de 
nascimento para povoar o planeta. E, para completar o círculo cósmico, 
alguns teóricos dizem ter encontrado vínculos entre a existência de seres 
humanos – e de toda a vida sobre a Terra – e o design fundamental do 
Universo.

Este livro descreve todas essas descobertas e muitas mais. Os 25 ca-
pítulos são independentes e podem ser lidos em qualquer ordem. Cada 
capítulo também inclui um glossário de termos técnicos, curiosidades 
e sugestões de leituras adicionais para permitir que os leitores ampliem e 
ponham em dia seu conhecimento acerca de áreas de conhecimento que 
lhes despertem interesse. 

Contudo, meu objetivo foi mais do que apenas levar os leitores às 
fronteiras do conhecimento científi co. Também quis lançar luz sobre a 
forma como a ciência funciona, descrevendo a muitas vezes tortuosa rota 
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9Introdução

por meio da qual as descobertas mais importantes têm sido feitas. Com 
demasiada freqüência o processo científi co é retratado como uma espécie 
de máquina em que são colocadas observações objetivas e da qual emer-
gem verdades infalíveis. Como os capítulos que se seguem deixam claro, 
a realidade é muito diferente.   A ciência é uma atividade humana, levada a 
cabo com incerteza e subjetividade – e é ainda mais fascinante por isso. 

Ao contrário do que nos fi zeram acreditar, a ciência não mostra sinais 
de alcançar a completude. Pelo contrário, parecemos estar mais afastados 
da onisciência do que nunca. Hoje em dia, está claro que muitos, se não a 
maioria, dos fenômenos naturais jamais poderão ser entendidos num ní-
vel que antes se pensava possível. O surgimento dos conceitos de caos e de 
incerteza quântica puseram limites inelutáveis ao que podemos conhecer. 
Muitos dos capítulos que se seguem delineiam técnicas, como a inferên-
cia bayesiana e a teoria do valor extremo, que nos permitem extrair o má-
ximo do que podemos conhecer sobre o mundo.

No entanto, tais técnicas têm aplicações que transcendem a busca 
pelo conhecimento defi nitivo: a inferência bayesiana permite a obtenção 
de provas de que, digamos, algum novo temor de se contrair câncer seja 
posto em seu contexto adequado, enquanto a teoria do valor extremo sus-
tenta o design dos diques que protegem os 16 milhões de habitantes dos 
Países Baixos.

Um dos capítulos deste livro descreve os esforços de alguns dos físi-
cos mais importantes do mundo para criar o que vem sendo chamada de 
“teoria de tudo”, que colocará todas as forças e partículas do Universo em 
uma única equação. Meu objetivo com este trabalho é confi rmar as sus-
peitas de todos que acreditam que o Universo é melhor resumido em uma 
única palavra: mágico.

Robert Matthews
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