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Tempo

Em seu Novum Organum, Francis Bacon afirmou: “O tempo, como o espa-
ço, tem desertos e solidões.” Talvez fosse para dizer que a linearidade dos 
acontecimentos é apenas temporária e que é preciso resignar-se à desconti-
nuidade, transformando-a de circunstância desagradável em oportunidade 
virtuosa, uma vez que a natureza não pula etapas, mas muda por evolu-
ção, enquanto a cultura troca paradigmas e muda por revolução. Samuel 
Beckett escreveu: “Quando me perguntam há quanto tempo estou aqui, 
respondo ‘Um segundo...’ ou ‘Um dia...’ ou ‘Um século...’ . Tudo depende do 
que eu entendo por aqui, por eu e por estou.”

O conceito de tempo sofreu uma reviravolta teórica com Albert Eins-
tein e Henri Bergson, enquanto o uso do tempo progrediu, com o avanço 
da medicina, da mecânica e da informática. “Na teoria da relatividade”, 
escreve Stephen Hawking, “não existe um único tempo absoluto, mas ca- 
da indivíduo tem a própria e pessoal medida do tempo, que depende de 
onde se encontra e de como está se movendo.” Depende, de fato, de mui-
tas outras coisas. A sensação subjetiva do tempo é influenciada, antes de 
tudo, pela experiência. No Neolítico, a expectativa de vida era de cerca 
de 20 anos; na Idade Média, de 30 anos; nos anos 1960, de 52 anos, que 
passaram a ser 56 nos anos 1980 e 71 em 2015. No mesmo período de 
tempo, passou-se de uma tecnologia rudimentar, que evoluía devagar, no 
curso de milênios, a uma tecnologia sofisticada, que evolui rapidamente, 
no espaço de horas. Em Dezoito lições sobre a sociedade industrial, Ray-
mond Aron lembra que Júlio César e Napoleão – com muitos séculos de 
distância entre um e outro – tinham mais ou menos a mesma expectativa 
de vida e que, para ir de Roma a Paris, dispunham de uma carruagem 
mais ou menos idêntica, com a qual levavam uma semana para percorrer 
o trajeto. Hoje, a dois séculos de Napoleão e sem gozar dos privilégios 
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imperiais, cobrimos a mesma distância em duas horas, em um cômodo 
voo comercial.

David S. Landes, no célebre ensaio Prometeu desacorrentado, de 1969, 
notou que naqueles anos um homem precisava, para se barbear, de aproxi-
madamente o mesmo tempo que era necessário no século XVIII; enquanto 
na indústria de calçados, na tecelagem e na fundição do ferro, a produti-
vidade aumentou centenas de vezes, nos meios de transporte e na fiação 
aumentou nada menos que mil vezes.

Se considerarmos o crescimento exponencial de bens e tráfego, o intercâm-
bio de homens e produtos, a urbanização, a queda da mortalidade humana, o 
aumento da escolarização, a difusão de estruturas e culturas novas e em con-
tínua renovação – isto é, aquele conjunto de fenômenos chamado de moder-
nização –, então percebemos quanto a Revolução Industrial, como conclui 
Landes, “modificou o modo de vida do homem mais que qualquer outra coisa 
desde a descoberta do fogo: nas coisas materiais, o cidadão inglês de 1750 es-
tava mais próximo dos legionários de César que dos próprios descendentes”.

É óbvio, portanto, que para o homem de Neandertal, para Júlio César 
e para seus legionários o conceito de tempo e a sensação da sua passagem 
foram completamente diferentes dos que temos hoje.

A expectativa de vida, por sua vez, deriva do progresso científico e tec-
nológico, da higiene, da escolarização e da qualidade de vida. Hoje, no 
momento do nascimento, um habitante do Principado de Mônaco tem 
expectativa de vida de 90 anos. A de um italiano é de 83 anos; a de um 
americano, 80 anos; a de um brasileiro, 76 anos; e a de um afegão, 50 anos. 
A Europa, com uma média de vida de 78 anos, é bem mais longeva que a 
África, cuja expectativa de vida é de apenas 60 anos. Mas existem varia-
ções no mesmo país, como aquela entre homens e mulheres. No Japão ou 
na Itália, por exemplo, os homens têm uma expectativa de vida seis anos 
menor que a das mulheres. Onde a duração da vida é curta, as famílias são 
numerosas e a mortalidade infantil é alta. Isso significa que cada indivíduo 
que atinge os 20 anos viu morrer mais de um irmão. E significa, também, 
que na sua família existem mais tios do que avós.

Dificilmente, em condições tão diferentes, os indivíduos poderão ter a 
mesma concepção de tempo e igual sensação da sua passagem. Ambos – 
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concepção e sensação – variam também com base no interesse pelo que 
cada um faz. Um operário na linha de montagem espera ansioso o soar 
da sirene de fim do turno e tem a sensação de que o tempo não passa; 
para um pintor como Paolo Uccello, às voltas com um afresco, ou para 
um cientista como Thomas Edison, absorto em uma de suas pesquisas, o 
tempo corre veloz, sem que eles sequer percebam. Como dizia o escritor 
americano Henry van Dyke, “O tempo é muito lento para os que espe-
ram, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamen-
tam, muito breve para os que festejam, mas, para os que amam, o tempo 
é eterno”. Mais prosaicamente e menos enfaticamente, Einstein observou: 
“Quando um homem se senta ao lado de uma mulher bonita durante uma 
hora, parece que se passou um minuto. Mas, se ele se sentar sobre um fo-
gão aceso durante um minuto, terá a impressão de ter estado ali durante a 
mais longa das horas. Isso é a relatividade.”

Portanto, o tempo – como a felicidade – é uma categoria em que a dimen-
são subjetiva prevalece sobre a dimensão objetiva. Jean-Jacques Rousseau, 
por exemplo, confessa ter provado a plenitude de ambos sozinho na ilha 
de Saint-Pierre, onde a alma pode encontrar um lugar de repouso bastante 
propício para se estabilizar e se concentrar no próprio ser, sem necessidade 
de rememorar o passado ou de imaginar o futuro, em que o presente trans-
corre indefinidamente, mas despercebido, sem qualquer sinal de passagem 
do tempo nem outras privações de sensações, de gozo, de prazer ou de dor, 
de desejo ou de medo, mas com a simples sensação de existir, uma sensação 
que preencha a alma por completo. Enquanto essa sensação durar, podemos 
nos considerar felizes.

Além disso, as próprias coisas têm seu ritmo interno, que faz algumas 
parecerem breves, apressarem-se e correrem velozes, e outras, longas, len-
tas e até monótonas. Em paridade de duração, uma marcha parece mais 
breve do que um blues, uma sinfonia de Beethoven ou de Mozart parece 
mais breve do que uma sinfonia de Mahler ou de Bruckner.

Nunca, em épocas anteriores – embora a vida fosse mais breve e os rit-
mos, marcados pelas estações e pelos dias, fossem mais lentos –, se teve a 
sensação de que o tempo passasse tão veloz e fosse tão escasso como hoje. 
Dispomos de recursos e estratagemas para economizar tempo, recorrendo 
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a carros, aviões, telefones e redes sociais; para armazenar o tempo, fazendo 
uso de gravadores e secretárias eletrônicas; para aproveitar o tempo, ouvin-
do rádio enquanto tomamos banho, ou telefonando enquanto estamos no 
carro; para programar o tempo, recorrendo a timers e a agendas eletrônicas 
cada vez mais sofisticados e funcionais. Dispomos de todas essas ferramen-
tas tecnológicas, vivemos o dobro de nossos bisavós; no entanto, somos 
obcecados pelo tempo, que nunca é bastante. É a síndrome da sociedade 
industrial, materialista por excelência e dominada pela pressa, como já ha-
via observado, com lucidez, Alexis de Tocqueville em 1840, em sua famosa 
reportagem A democracia na América: “Quem concentrou o coração exclu-
sivamente na busca dos bens deste mundo está sempre com pressa, porque 
dispõe apenas de um tempo limitado para encontrá-los, apropriar-se deles 
e desfrutá-los. A lembrança da brevidade da vida o estimula sem cessar. In-
dependentemente dos bens que possui, imagina a todo instante mil outros 
que a morte o impedirá de usufruir se não se apressar. Esse pensamento o 
enche de inquietação, medos e arrependimentos e mantém sua alma numa 
espécie de trepidação incessante, que o leva a mudar a todo momento de 
projetos e lugares.” 

Quanto mais materialista é uma cidade, mais veloz o tempo escapa: em 
Milão, mais que em Roma; em São Paulo, mais que no Rio; em Nova York, 
mais que em São Francisco.

A categoria mais comprometida com o tempo é o trabalho. Também 
nesse campo vivemos experiências paradoxais. Para perceber, devemos fa-
zer um cálculo laborioso, mas significativo. Nos países pós-industriais, a 
longevidade média é de 80 anos, cerca de 29 mil dias ou 700 mil horas. Um 
jovem formado começa a trabalhar em torno dos 25 anos. Portanto, tem 
pela frente cerca de 55 anos de vida, por volta de 20 mil dias ou 480 mil 
horas. Caso se aposente aos 65 anos, terá trabalhado durante 40 anos, ou 
220 dias por ano e 8 horas por dia. No total, são 70 mil horas de trabalho 
e 410 mil horas livres. Em outras palavras, a perspectiva do trabalho para 
um jovem de 25 anos representa apenas um sétimo do tempo que lhe resta 
de vida. Se empregar 10 horas por dia em dormir, comer, cuidar do cor-
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po e da casa, essas atividades de “manutenção” absorverão 200 mil horas, 
restando-lhe, ainda, 210 mil horas de tempo livre, distribuídas entre tarefas 
cotidianas, feriados, férias e aposentadoria. As mulheres, mais longevas em 
relação aos homens, terão seis anos a mais de tempo livre – cerca de 2 mil 
dias ou 52 mil horas a mais –, que compensarão, ao menos em parte, o tra-
balho doméstico, prevalentemente feminino.

O tempo absorvido pelo trabalho equivale, portanto, a um terço do tem-
po livre e um sétimo do tempo total. Ainda assim, por uma espécie de es-
trabismo cronológico, temos a impressão de que a vida inteira é absorvida 
pelo trabalho e que passamos poucas horas fora dele. 

Mas nem todos trabalham. Os desocupados representam 4% da popula-
ção ativa no Japão, 7% nos Estados Unidos, 7,5% no Brasil, 10% na União 
Europeia, 22% na Espanha, 27% na Grécia. Se considerarmos apenas a de-
socupação dos jovens, o número passa a ser 7% na Alemanha, 15% no Bra-
sil, 24% nos Estados Unidos, 27% na União Europeia, 50% na Espanha e na 
Grécia. Isso significa que, em muitas casas, todas as manhãs o despertador 
toca para os pais, que vão para o trabalho, enquanto o filho, possivelmente 
formado e até com mestrado, fica ocioso o dia inteiro, em uma inércia for-
çada que dilata as horas, tornando-as vazias e intermináveis. 

Ao lado de crianças burguesas obrigadas a alta performance entre es-
cola, ginástica, lições de música e de línguas; de trabalhadores atormenta-
dos pelo deslocamento; de empresários que – como diria Gandhi – “têm a 
hora, mas não têm o tempo”, porque se autocondenam a ritmos infernais 
e a horas extras absurdas, há estudantes preguiçosos, homens e sobretudo 
mulheres desocupadas, trabalhadores subutilizados, ociosos, aposentados 
à toa que têm tempo de sobra e não sabem o que fazer dele – provavelmente 
essas pessoas são as que se sentem mais longevas, porque, para ter a sensa-
ção de viver mais, é preciso enfadar-se.

Segundo Einstein, “o tempo é uma ilusão”. Alguns, como Santo Agos-
tinho, até mesmo o negam, recorrendo a sofismas: “O tempo não existe, é 
apenas uma dimensão da alma; o passado não existe, se não é mais; o futuro 
não existe, se ainda vai ser; e o presente é apenas um instante inexistente, de 
separação entre passado e futuro.” Outros o prolongam, retrocedendo, com 
as recordações, ou avançando, com os sonhos. Outros, ainda, compensam 
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a fugacidade da vida terrena vagueando pela eternidade constante da vida 
ultraterrena. Mesmo que tivéssemos todos a mesma idade e a mesma ex-
pectativa de vida, ainda restaria uma larga diferença entre quem acredita 
no além e quem pensa que depois da morte, como no jogo de roleta, rien ne 
va plus (“fim das apostas”). Os crentes passam o tempo como se estivessem 
num hall de teatro: o belo ainda está por vir; os ateus, ao contrário, passam 
o tempo como se o recital já tivesse começado e, quando a cortina cair, não 
haverá réplicas.

Todos os dias têm o mesmo número de horas. É assim hoje para mim 
como foi no passado para Michelangelo ou para Borges. Mas eu não sei ex-
trair delas as mesmas obras-primas. Há pessoas que vivem com calma, sa-
boreando gole a gole o seu tempo, como cavaleiros serenos sobre montarias 
irrequietas. E há pessoas que vivem apressadas, atormentadas pelo tempo 
que voa: como cavaleiros irrequietos sobre montarias serenas. Alguns têm 
mais tempo do que precisam para concluir suas obrigações. Aqueles pouco 
cultos e pouco inclinados à cultura são presas favoritas do tédio, porque 
não sabem o que fazer e, para preencher o tempo, curvam-se sobre a tevê 
e a internet. Obviamente, nunca usam a agenda, porque os prazos são tão 
raros que podem ser memorizados.

Outros – talvez mais afortunados – gozam de um tempo adequado às 
suas necessidades e são capazes de controlar as horas que voam, conseguin-
do, quando as ultrapassam, preenchê-las com hobbies, estudos, viagens, 
compromissos cívicos, atividades políticas e obras de caridade.

Outros, ainda, reclamam da falta de tempo e, pressionados pelos pra-
zos, desejam dilatar as horas do dia e multiplicar ao infinito a sua produ-
tividade. São homens e mulheres de carreira, vorazes e insaciáveis con-
sumidores de múltiplas experiências, pessoas atormentadas por débitos 
e encargos familiares, profissionais apaixonadamente dedicados a seus 
trabalhos – todos agarrados a agendas, cobrados pelo telefone, pelas se-
cretárias, pelos clientes, pelos credores.

Independentemente da tribo a que se pertença, o tempo continua amigo 
precioso ou impiedoso antagonista, recurso escasso ou abundante, seja como 
for – amante ou tirano –, companheiro instável, imprevisível e irracional. 
Porque, como diz Heráclito, “o tempo é um menino que joga com os dados”.
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Apocalipse

Para nossa sorte, 31 de dezembro de 1999 foi um dia como outro qualquer, 
mas, para nossa infelicidade, dentro de alguns séculos ninguém se lembrará 
de como as coisas aconteceram de verdade e nossos descendentes nos im-
pingirão opiniões e comportamentos totalmente infundados. Até mesmo 
o ano 1000 foi como todos os outros, mas oito séculos depois, no período 
romântico, inventaram que nossos longínquos antepassados temiam o fim 
do mundo e se flagelavam para salvar a alma. Um dos maiores historiadores 
da Idade Média, Georges Duby, encarregou-se de desmascarar esse boato e 
descobriu que apenas alguns padres parisienses fizeram discursos fantasio-
sos acerca do fim do mundo. E, de fato, o monge da abadia de Saint-Benoît-
-sur-Loire, que divulgou a notícia, acrescentou: “Esses padres são loucos.”

Na realidade – a despeito de todas as aves de mau agouro contempo-
râneas –, do século XI ao século XXI o mundo não fez senão progredir 
e hoje vivemos bem melhor que nossos antepassados. Façamos algumas 
comparações.

Meio ambiente. Ao fim do primeiro milênio, os seres humanos viviam 
sob a ameaça de serem destruídos pela natureza: inundações, raios, epi-
demias, privações causadas pelo granizo, pela chuva, pelos gafanhotos. O 
historiador Sergio Ricossa escreve: “Em cidades sujas, com ruas frequen-
temente não pavimentadas e esgotos a céu aberto, encontravam-se casas 
em ruínas e superlotadas.” Hoje, por mais desastrosa que seja a situação 
ambiental urbana, estamos bem longe daquela miséria. 

Longevidade. Por volta do século XI, a expectativa de vida não ultra-
passava os 30 anos. Um menino tinha 50% de probabilidade de morrer 
antes dos pais e, se sobrevivesse, antes dos 40 anos ele teria visto morrer, à 
sua volta, pelo menos uma dezena de familiares – avós, pais, tios, irmãos 
–, o que lhe provocaria medo e resignação. A expectativa de vida atual, em 
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nível mundial, é de 69 anos para os homens e 73 anos para as mulheres. Em 
cada 100 pessoas nascidas, 65 atingem pelo menos os 70 anos. “Os idosos”, 
aponta, ainda, Ricossa, “eram poucos e representavam muito, e as crianças 
eram muitas e representavam pouco. Hoje, é o contrário.” Se naquela época 
um jovem tinha poucos avós e muitos tios, hoje um jovem tem muitos avós 
e poucos tios. Minha netinha, por exemplo, tem uma tia e nada menos do 
que oito avós.

Miséria. Segundo Duby, “as pessoas viviam, portanto, num estado de 
privação material comparável ao experimentado atualmente pelas popu-
lações mais pobres da África negra”. No ano 999, a maioria das pessoas se 
vestia, no mínimo, com peles não curtidas de ovelhas e cabras. As camisas 
e os botões foram difundidos muito mais tarde e o tecido era privilégio de 
pouquíssimos ricos. No ano 2000, a situação é inversa: todos os cidadãos 
do Primeiro Mundo vestem-se de tecidos naturais ou sintéticos, os mais 
ricos podem permitir-se trajar paletós, calças e casacos de pele, mas curtida 
à perfeição. Para agregar valor e elevar o custo das roupas, uma multidão de 
estilistas se encarrega de criar novas modas a cada estação.

Racismo. No início do século XIII, os judeus eram tratados como lepro-
sos e obrigados a portar um distintivo, como mais tarde, na Europa nazista. 
Até um homem santo como São Luís, a quem perguntavam “Com muçul-
manos e judeus, deve-se discutir?”, respondia: “Com essa gente, apenas um 
argumento funciona, a espada. É preciso enfiá-la na barriga deles!” Hoje, as 
nações do continente europeu, por serem mais ricas e, consequentemente, 
mais cínicas, levantam muros para impedir a chegada de imigrantes do 
Oriente Médio que fogem da guerra e de africanos que escapam da fome, 
mas os habitantes de Lampedusa são tão acolhedores com os imigrados 
que merecem o prêmio Nobel da Paz.

Doenças. Durante toda a Idade Média alastraram-se epidemias: basta 
pensar na inaudita virulência da Peste Negra, no verão de 1348, que ex-
terminou um terço dos habitantes da Europa. É como se hoje – quando 
o mundo gasta 10% do PIB com saúde e há 15 médicos para cada 10 mil 
pessoas –, em apenas quatro meses, morressem 20 milhões de pessoas na 
Itália, 67 milhões no Brasil, 100 milhões nos Estados Unidos, 240 milhões 
na Europa e 460 milhões na China.
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Violência. Já 400 anos antes do século XI, Gregório Magno descrevia a 
situação que testemunhava: “Aqui estão cidades despovoadas, castelos des-
truídos, igrejas incendiadas, mosteiros de homens e de mulheres devasta-
dos, campos desolados, agora privados de quem os cultive, lugares antes 
habitados pelo homem agora reduzidos a desertos sem dono, a refúgio de 
feras. O que possa advir nas outras partes do mundo, eu não sei. Mas aqui, 
onde vivemos, o mundo, mais que anunciar o próprio fim, já nos faz vê-lo.”

Diferentemente do que acontece hoje em Roma ou em Paris, naquele 
tempo nenhuma pessoa em sã consciência jamais ousaria sair sozinha de 
casa. Uma mulher sozinha pelas ruas teria sido considerada uma espécie  
de incitação ao estupro, que, aliás, era bastante frequente. Um marido po-
dia matar de pancada a própria mulher; um senhor podia ferir um escravo 
sem sofrer qualquer consequência legal.

Educação. A população europeia do século XI era constituída, pre-
valentemente, de analfabetos. Em contrapartida, o século XXI iniciou-se 
sob o signo da difusão da cultura: hoje o mundo destina 5% do seu PIB 
para a educação.

Portanto, se este não é – a despeito de todos os pessimistas – o melhor 
dos mundos possíveis, é, ao menos, o melhor dos mundos que existiram 
até hoje. No século XI, a humanidade era composta de 300 milhões de pes-
soas; agora somos 7 bilhões prestes a nos tornar 8 bilhões. Oito bilhões de 
cérebros humanos que todas as manhãs acordam e começam a sonhar. O 
planeta jamais tinha hospedado tanta inteligência, ainda mais escolarizada 
e interconectada! Estamos muito melhor que ontem e, mesmo se tivesse de 
acontecer um apocalipse, seria, talvez, um apocalipse festivo.
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2999

Finalmente, estamos às vésperas do quarto milênio. Os preparativos para 
o fim do ano de 2999 ricocheteiam de galáxia em galáxia, mas todas as 
reservas vão se concentrando nos hotéis do planeta Terra, onde recentes 
escavações trouxeram à luz vestígios de mil anos atrás.

Depois do cataclismo biotecnológico do século XXV e da consequente 
destruição dos bancos de dados que guardavam a história de décadas desde 
2000, perderam-se os dados daquele período e os jornalistas aproveitaram 
para inventar histórias completamente infundadas.

Como viviam os habitantes da Terra no despertar do terceiro milênio? 
Do que tinham medo? Como passavam o tempo? Como se divertiam?

Já sabemos que, ao apagar das luzes de todo milênio, surgem profetas do 
mau agouro que anunciam o fim do mundo. À chegada do ano 1000, eram 
os chamados “padres”; ao fim do 2000, foram os “economistas”; hoje são os 
“trabalhadores”. Trata-se, toda vez, de resíduos sociais que, na impossibili-
dade de fazer triunfar as próprias ideias, anunciam o Juízo Final, esperando 
que morra Sansão com todos os filisteus.

Hoje, por exemplo, no limiar do quarto milênio, esses modernos agou-
rentos são conhecidos como “trabalhadores”, segundo a terminologia que 
estava na moda há 10 séculos.

Mas quem são eles, exatamente? Parece que esses profetas da desventu-
ra são descendentes de uma antiga casta azarada – os gestores – que tinha 
contraído uma doença perturbadora: se enfurnavam, ao amanhecer, em 
caixas feitas de vidro e cimento onde se punham a jogar paciência e fazer 
reuniões, recusando-se a sair antes do anoitecer e usando o tempo para se 
sodomizarem mutuamente, ainda que em sentido metafórico. Esse costu-
me sadomasoquista, doloroso e prazeroso ao mesmo tempo, chamado, às 
vezes, de “eficiência” e, outras, de “competitividade”, era exaltado por uma 
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religião em voga durante algumas décadas, que adorava um deus abstrato 
conhecido como “mercado”. Essa estranha divindade exigia que cada um 
deles, depois de ter trabalhado de modo frenético e monótono durante uns 
20 anos, regredisse à condição de “excedente” e, como tal, fosse deixado de 
lado, em uma espécie de torpor chamado de “aposentadoria”, que consistia 
em esperar, inerte, pela morte. (Leve-se em conta que, nos primeiros anos 
do século XXI, a duração média de vida era um terço da atual.)

Os economistas eram os teólogos dessa religião, baseada numa sagaz 
combinação de terror febril e inércia forçada, sob o açoite permanente de 
um suposto desastre financeiro, sempre às portas e sempre protelado. Para 
abrandar a desilusão desse desastre anunciado, os economistas elaboraram 
uma complicada crença a respeito do fim do mundo, que coincidia com o 
fim do segundo milênio.

A mesma coisa, aliás, adviera no fim do primeiro milênio, quando al-
guns religiosos parisienses haviam tentado convencer as massas de que o 
Juízo Final estava às portas.

Assim, durante todos os 10 séculos do terceiro milênio, um remanes-
cente da antiga casta gerencial continuou a cultivar a religião do trabalho 
e da produtividade em benefício próprio. Crescendo com a maré de novas 
tecnologias – que logo substituíram os trabalhadores manuais e intelec-
tuais, tornando-os inúteis –, esses gestores continuaram, obstinadamente, 
a cultivar seus hábitos sadomasoquistas, recolhendo-se a galerias subterrâ-
neas, das quais já não saem mais, pois continuam a trabalhar sem cessar, 
fazendo coisas cada vez mais inúteis e, agora, por meio de antigos sistemas 
de comunicação conhecidos como “internet”, difundem anúncios arcaicos 
segundo os quais o fim do ano 2999 desencadearia o fim da era ociosa e, 
com ela, o fim de nossa galáxia.

A partir do ano 2000, nós – raça consciente e renovada – começamos 
a compreender muita coisa. Começamos a compreender que se vive ape-
nas uma vez. Começamos a compreender que os seres humanos são feitos 
para criar e procriar, não para infernizar a alma trabalhando. Começamos a 
compreender que todo trabalho enfadonho e fatigante pode ser executado 
por máquinas. Começamos a compreender que o luxo consiste na tranquili-
dade, na segurança, na autonomia, na disponibilidade de tempo, de espaço, 
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silêncio e beleza. Começamos a compreender que a desocupação, embora 
dolorosa, é o primeiro passo para a libertação da escravidão do trabalho.

Mas esses “gestores”, esses trabalhadores, esses doentes de hiperativi-
dade inútil e danosa têm continuado a agitar, por meio da política, os 
meios de comunicação de massa e a escola, a fim de perpetuar a sua insa-
na doença da produtividade insensata e contagiar o maior número pos-
sível de pessoas. 

Por sorte, o quarto milênio se inicia com a esmagadora prevalência da 
civilidade ociosa: aquela em que a introspecção, a amizade, o amor, a brin-
cadeira, a beleza e a convivência têm, enfim, prevalecido sobre as lutas por 
poder, dinheiro e posse de bens materiais.

Hoje, a incivilidade do segundo milênio, centrada justamente no poder, 
no dinheiro e no consumo, nos deixa curiosos pelo fator arqueológico. Por 
isso tantas reservas nos hóteis terrestres para festejar o advento do quarto 
milênio e para visitar as ruínas das fábricas e dos escritórios em que traba-
lhavam nossos distantes antepassados de 1999.

Conta-se que, durante toda a noite de 31 de dezembro de 1999, eles 
dançavam, girando em seus corpos altos e ágeis. É estranho imaginar isso! 
Acostumados a teletrabalhar, teleamar, teledivertir-nos, tele-estudar e tele-
viajar, a fazer tudo com a cabeça, e dado que o uso desenvolve o órgão, nós, 
seres humanos de 2999, temos o corpo pequeno e a cabeça enorme, o que 
nos impede de executar qualquer passo de dança. Mas a perfeição não é 
deste mundo.
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Simplicidade

Através de uma série de escotilhas, procurei espiar a sociedade pós-indus-
trial em que acabamos de entrar, compreender as diferenças entre ela e a 
sociedade industrial, da qual acabamos de sair, e lançar um olhar mínimo 
ao futuro que provavelmente nos espera. No estado atual das reflexões so-
ciológicas, ainda não é possível oferecer uma visão global e uma explicação 
cabal da nova sociedade, assim como fizeram Smith, Marx, Montesquieu, 
Tocqueville, Comte, Weber com a antiga. 

Quando comecei a refletir sobre o advento pós-industrial (o meu pri-
meiro livro sobre esse tema é de 1985), eu tinha a sensação de que a nova 
sociedade seria mais rica, mais bela e mais feliz do que a precedente. Ainda 
estou convicto de que poderá ser, mas tenho de admitir que, pelo menos 
nesta fase mais ou menos longa de ajuste, ela nos pega despreparados e 
inexperientes, sem ter conseguido extrair das novidades científicas e tecno-
lógicas toda a imensa ajuda que podem nos proporcionar.

Como já vimos, a complexidade de qualquer problema é medida pela 
relação entre as suas dificuldades reais e os instrumentos de que se dispõe 
para resolvê-las. Vimos quais e quantos elementos tornam mais complexa 
a sociedade pós-industrial, criando, ao mesmo tempo, limitações e oportu-
nidades. Tentemos, agora, tornar mais simples a sua compreensão e gestão.

Em 2025, a população mundial será de 8 bilhões. Para subir de 6 para 7, 
foram necessários 14 anos, para passar de 7 para 8 bilhões, serão 17 anos. 
Portanto, o crescimento demográfico terá começado a desacelerar, facili-
tando a redução dos grandes problemas organizativos. 

Poderemos viver até 750 mil horas, em relação às 700 mil atuais. As pes-
soas mais escolarizadas e com relações sociais mais intensas viverão mais. 
Os idosos com mais de 65 anos serão 910 milhões, em comparação com 
os 420 milhões atuais. Isso significa que gozaremos de maior experiência 
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acumulada e que uma população mais experiente e idosa será mais sábia, 
mais amante da vida e da convivência pacífica. 

Cinco bilhões, equivalentes a 63% da população mundial, viverão em 
cidades. Isso elevará notavelmente a qualidade de vida, da formação e do 
consumo para um percentual da humanidade que nunca terá sido tão alto.

Na metade do século XVIII, quando Diderot e D’Alembert redigiam 
L’Enciclopédie, toda a humanidade compunha-se de 791 milhões, hoje so-
mos 7 bilhões e dentro de alguns anos seremos 8 bilhões. Diante da impo-
nência desses números, ocorre-nos de imediato – e com espanto –: 7 ou 
8 bilhões de bocas para alimentar. Mas depois, refletindo bem, damo-nos 
conta de que sobre cada boca existe um cérebro, que cada cérebro con-
tém 100 bilhões de neurônios e que nunca, no curso da história humana, 
o nosso planeta havia acumulado tantos bilhões de bilhões de neurônios, 
potencializados pela escolarização e pela interconexão. Nunca, até então, a 
humanidade tivera à disposição a capacidade analítica e a criatividade de 
tantos cérebros que, todas as manhãs, despertam e começam a pensar, todas 
as noites adormecem e começam a sonhar. Essa imensa inteligência coletiva 
tem em si um potencial para criar problemas mais complexos, mas também 
para dar uma contribuição resolutiva à simplificação da complexidade. 

O século XXI será marcado pela engenharia genética, com a qual ven-
ceremos muitas doenças; pela inteligência artificial, com a qual substi-
tuiremos muito trabalho intelectual; pela nanotecnologia, com a qual os 
objetos se relacionarão entre si e conosco; pelas impressoras 3D, com as 
quais construiremos em casa muitos objetos. Graças à informática afetiva, 
os robôs serão dotados de empatia. Por conta disso, será cada vez mais di-
fícil esquecer, perder-se, aborrecer-se e se isolar. Tudo isso representa um 
imenso suporte de que podemos, finalmente, gozar, para simplificar a vida 
e enriquecê-la de significado. 

A paridade dos gêneros na formação, nos papéis familiares e profissionais 
e no status social representa uma conquista da sociedade pós-industrial pela 
qual os valores “femininos” (estética, subjetividade, emotividade, flexibili-
dade) já cativam também os homens, assim como os valores “masculinos” 
(profissionalismo, racionalidade, meritocracia e emulação) já cativam, tam-
bém, as mulheres, melhorando a qualidade global da convivência. 
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À medida que se obtêm novos conhecimentos por meio de descobertas, 
cresce a possibilidade de criar novos instrumentos, novos materiais, novas 
oportunidades, novos campos do saber por meio da invenção.

Além de continuar fazendo as mesmas perguntas para obter respostas 
cada vez mais profundas, a ciência e a tecnologia podem elaborar questiona-
mentos totalmente novos para obter respostas inéditas. A mesma coisa vale 
para as ciências humanas (sociologia, filosofia, psicologia social, psicologia, 
economia), que, embora evoluam mais devagar que as ciências exatas, fa-
zem progressos e são capazes de resolver, com instrumentos mais poderosos 
(por exemplo, os big data), problemas sociais cada vez mais complicados.

As descobertas teóricas precedem cada vez mais as suas aplicações prá-
ticas e, por isso, oferecem margens de tempo cada vez maiores para prever 
e assimilar seus efeitos.

A mestiçagem progressiva que se impõe em todos os países do mundo, 
com as grandes migrações e a mistura das raças, derrubam as barreiras raciais 
e permitem uma sinergia entre as culturas, que se conectam cada vez mais.

Na sociedade industrial, todo instrumento técnico (frigorífico, aéreo, 
etc.) era capaz de responder a uma única necessidade do usuário (manter 
os alimentos frios, voar, etc.). Já as poderosas e flexíveis tecnologias da so-
ciedade pós-industrial (computador, televisão, nuvem, etc.) são capazes de 
responder a muito mais quesitos do que seus usuários saibam solicitar. An-
tes, são capazes de antecipá-los, a tal ponto que é mais difícil propor novas 
perguntas do que recorrer a velhas soluções. 

Na sociedade pós-industrial, a duração média de vida vem se prolon-
gando e as tecnologias nos possibilitam cada vez mais economizar, estocar, 
enriquecer e programar o tempo. Conseguimos, portanto, produzir cada 
vez mais bens e serviços com cada vez menos trabalho humano, e a carga 
horária de trabalho diminui para todos aqueles que desenvolvem ativida-
des operacionais. Isso libera uma crescente massa de tempo, direcionado 
para distração, formação, pesquisa de preços e de qualidade de produtos, 
autorrealização e interação social. 

Além de substituir progressivamente o trabalho pesado e repetitivo 
na produção de bens e de serviços, as novas tecnologias e, em especial, a 
inteligência artificial oferecem suportes cada vez mais eficazes à tomada 
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de decisões nas empresas (facilitando a coleta e a elaboração dos dados, a 
projeção das tendências, etc.), às funções técnicas especializadas (design, 
análises clínicas, projeção técnica, etc.) e até mesmo às atividades criativas 
(gerenciamento, arte, ciência). Isso permite ao homem dedicar-se mais às 
funções expressivas, afetivas e criativas: inteligência emocional, estética, 
ética, convivência, pensamento crítico e solução de problemas.

As possibilidades técnicas de descentralizar as atividades no tempo e no 
espaço oferecem as vantagens da ubiquidade, permitindo trabalhar remo-
tamente, divertir-se, tratar-se, aprender e amar a distância; e possibilitam 
substituir o tempo comprometido com o trabalho pelo tempo livre, reduzir 
a perda de tempo, o tráfego urbano, os acidentes e os engarrafamentos nas 
estradas, os desentendimentos, a subordinação e a burocratização. 

A maior flexibilidade dos processos produtivos reduz a necessidade de 
produzir em série, manipular as necessidades, massificar o consumo. 

A uniformização das linguagens e do conhecimento, a facilitação dos 
deslocamentos, a rapidez e a riqueza das informações e o aumento da di-
fusão da escolarização permitem a melhora da compreensão recíproca, do 
aprovisionamento e da alocação de recursos, além de uma tendência a des-
locar os conflitos do plano material para o simbólico.

Os instrumentos técnicos conseguem cada vez mais superar os padrões 
pretendidos pelos usuários. Portanto, o valor dos bens e dos serviços produzi-
dos não é fruto apenas da sua funcionalidade prática, mas da estética do design 
e do refinamento dos serviços. O homem politécnico compete com o homem 
especializado e vai se aproximando da centralidade dos tecnólogos, até mesmo 
substituindo a dos artistas, dos estilistas, dos designers, dos gastrônomos. 

Graças aos novos materiais, é cada vez mais possível obter grandes re-
sultados com matérias-primas pobres (como o plástico e o silício). Assim, o 
limite não é mais aquele rígido, até então determinado pelas matérias-pri-
mas disponíveis na natureza, mas é aquele, bem mais flexível, determinado 
pela capacidade humana de idealizar e criar.

Como se vê, a sociedade pós-industrial é, com certeza, mais complexa do 
que a industrial, porém os instrumentos disponíveis para dominá-la tam-
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bém são mais poderosos do que os que tínhamos em épocas anteriores. 
Depois da rápida digressão deste livro, faço-me outra vez as perguntas já 
levantadas em Mappa Mundi: Em qual época teria sido preferível viver? Na 
Atenas de Péricles, na Roma de Augusto, na Florença dos Médici, na Viena 
de Freud e Mahler ou em que outra, então? 

Em cada uma dessas épocas, para aproveitar a vida era necessário ser 
um aristocrata com boa saúde. A burguesia e a plebe levavam uma vida mi-
serável, à mercê de senhores. Mas até a aristocracia, na ausência de analgé-
sicos e anestesias, caía na mais completa desgraça à primeira dor de dente. 
Apenas no século XX é que começamos a constatar que a realidade com-
plexa pode ser simplificada com a ajuda da tecnologia e da organização. 
Mais do que aprender essa verdade pelos outros, nós a experimentamos 
pessoalmente, porque as mudanças aconteceram em períodos tão rápidos 
que são divisores de uma vida humana. 

Hoje, para subir ao topo de um arranha-céu basta apertar o botão do 
elevador; para livrar-se de uma hérnia, basta submeter-se a uma cirurgia de 
alguns minutos; para ver o que acontece em Marte, basta pressionar o con-
trole remoto da TV. Para ouvir uma sinfonia, basta escolher, no celular que 
carregamos no bolso, uma das infinitas execuções oferecidas pelo Spotify 
na nuvem que nos aguarda, docilmente, na quinta-essência. A progressi-
va simplificação dos problemas práticos, graças às nossas infinitas próteses 
mecânicas, nos permite dedicar mais tempo e empenho à solução de pro-
blemas científicos, filosóficos, políticos, estéticos e sociológicos, em nível 
pessoal, familiar, nacional ou mundial.

O meu netinho digital, nascido neste mundo simplificado e global, não 
sabe a sorte que tem e acha que foi sempre assim. Mas eu, o analógico, nas-
cido em um vilarejo rural onde não havia luz elétrica e água corrente, gozo, 
ainda, do privilégio de ficar admirado. 

Por mais poluídas que estejam as nossas cidades, por mais rudes que 
sejam as nossas relações humanas, por mais tristes e desoladas que sejam 
as nossas periferias urbanas, o nosso ambiente natural e social é, de longe, 
muito mais sadio, pacífico e belo do que aquele descrito em Hamlet, em 
Dom Quixote ou em Os noivos. E, também, mais feliz, ao menos porque 
vivemos o dobro dos nossos antepassados e porque hoje qualquer fun-
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cionário público, como eu, pode escolher, a seu bel-prazer, alimentos e 
objetos os mais variados, abundantes, úteis e bonitos de quantos pudesse 
ter o Rei Sol.

Não se trata de ingênuo otimismo, mas de simples realismo, mesmo 
se relativo a apenas um sétimo da população mundial. No seu mais belo 
conto, intitulado A rosa de Paracelso, o inefável Borges nos lembra de que 
o paraíso existe, e é esta Terra. Em seguida nos lembra de que o inferno 
também existe e que consiste em viver nesta Terra sem se dar conta de que 
é um paraíso.
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