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Se uma inteligência, em determinado instante, pudesse 

conhecer todas as forças que governam o mundo natural e as 

posições de cada ser que o compõem; se, além disso, essa 

inteligência fosse suficientemente grande para submeter essas 

informações a análise, teria como abranger em uma única fórmula 

os movimentos dos maiores corpos do universo e dos menores 

átomos. Para essa inteligência, nada seria incerto, e o futuro, 

tanto quanto o passado, se faria presente de seus olhos. 

 (Pierre-Simon de Laplace) 

 

Nenhum vencedor acredita no acaso. (Friederich Nietzsche)                                                

 

Algumas ideias: 

1. O mote 

2. Lidamos mal com o acaso? 

3. A busca por padrões 

4. Todas as nuvens são relógios. E vice-versa. 

5. Determinismo x livre-arbítrio x acaso 

 

1. O mote 

 O título deste seminário inspirou-se em dois textos que, adotando 

diferentes abordagens, discutem o par acaso x determinismo: Entre cristais e 
fumaça, de Henri Atlan, e o artigo De nuvens e relógios, de Karl Popper, presente 

no livro Conhecimento Objetivo.  

 Entre a imprevisibilidade, a desordem e a irregularidade das nuvens (ou da 

fumaça) e a precisão, exatidão e regularidade dos relógios (ou do cristal), residem 

os seres vivos, fluidos e móveis, ao mesmo tempo organizados e complexos.  
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 Curiosamente, vários lançamentos literários recentes abordam a presença 

do aleatório em nossas vidas, como Iludido pelo acaso – a influência oculta da sorte 
nos mercados e na vida  (2004) e A lógica do cisne negro (2008), ambos de Nassim 

Nicholas Taleb , Aleatoriedade (2003), de Deborah J. Bennett ou O andar do 
bêbado – Como o acaso determina nossas vidas (2009), de Leonard Mlodinov. 

 O que há em comum nesses livros? A intenção explícita de convencer o 

leitor da total impossibilidade do controle e determinismo expressos no primeiro 

texto em epígrafe. Os autores se esforçam em nos conscientizar do quanto 

estamos expostos ao acaso, do quanto nosso sucesso e nossas realizações talvez se 

devam, afinal, ao incerto, à mera sorte – algo que nosso ego torna difícil de aceitar, 

como bem resumiu Nietzsche, na frase em segunda epígrafe. 

 Mais do que isso, parece que os textos pretendem destacar o quanto somos 

mal preparados (ou mal “aparelhados”) para lidar com o conhecimento estatístico. 

Buscamos padrões, precisamos deles para nos sentir seguros, e nos iludimos 

facilmente na certeza de tê-los encontrado. Somente acreditando deter algum 

(pelo menos algum!) controle sobre nossas ações e decisões, podemos nos arriscar a 

dar o próximo passo, a projetar, a prever minimamente o que nos aguarda, e nos 

preparar para isso. 

 Não só de padrões - precisamos das causas... determinar a causa por trás de 

cada fenômeno observado parece prestar significado ao mundo. É consoladora a 

constatação: Ah... então foi por isso! 

 

2. Lidamos mal com o acaso? 

 

Já se disse que com estatística, pode-se provar qualquer coisa. Ou que há 

três tipos de mentiras: as pequenas, as grandes e as estatísticas. Ou ainda, como 

afirma Atlan (2003),  “os cálculos das probabilidades „domesticam‟ o acaso, mas não 

o suprimem”.  E Taleb (2004) chega a afirmar que “somos cegos para a 

probabilidade”. 

 

 Ao contrário do jargão “os dados falam”, devemos dar ouvidos ao que nos 

alerta Nílson Machado (2004): “os dados NÃO falam” – eles carecem de uma 

interpretação adequada para fornecerem alguma informação; é preciso que se faça 

uma pergunta para obter-se uma resposta a partir dos dados. Essa advertência é 

ainda mais preciosa quando nos deparamos com dados estatísticos. Muitas 

conclusões desastrosas se deveram a uma interpretação equivocada ou, no mínimo, 

precipitada, desses dados. Ou, como alertaria Machado, a uma pergunta mal feita. 

Um caso famoso, também relatado em (Taleb, 2004), foi o julgamento de O. 

J. Simpson. Um advogado da defesa usou o argumento de que apenas 10% dos 

homens que maltratam suas esposas chegam a matá-las. Ora, a pergunta que 

deveria ter sido feita era: qual a porcentagem de mulheres que são assassinadas 
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por seus companheiros foram, anteriormente, espancadas por eles? A resposta é 

50%. 

No afã de confirmar uma relação de causa-efeito, que já se acredita válida, 

antes mesmo de o estudo ser realizado, inverte-se o problema, como exemplifica o 

caso citado em (Atlan, 2003): a partir da afirmação “95% dos viciados em heroína 

foram, anteriormente, fumantes de maconha”, precipitadamente pode-se concluir 

que o fumo da maconha seja uma causa do vício em heroína. Mas ninguém aplicaria o 

mesmo raciocínio, em relação ao café, diante da constatação de que “98% dos 

viciados em heroína tinham o hábito de tomar café no desjejum”.  

Por que a maconha seria uma causa do vício em heroína e o café, não? Por 

que o analisador possui uma crença, a priori, na relação de causa-efeito entre a 

maconha e a heroína. Neste caso, a pergunta a ser feita, era: “qual a probabilidade 

de uma pessoa que fuma maconha vir a se viciar em heroína?” Ou seja, partindo de 

uma suposta causa, tentar comprovar a ocorrência do efeito estudado. 

Claro que, para responder a uma pergunta como essa, que se volta para “o 

futuro”, é necessário dispor de uma amostra de pessoas analisadas e de um tempo 

de acompanhamento e observação consideravelmente maiores do que os 

demandados pela pesquisa anterior, que se reporta “ao passado”. 

 Um outro equívoco comum é ignorar a abissal diferença que pode haver 

entre “a probabilidade de um evento A ocorrer, dado que ocorreu o evento B” e “a 

probabilidade de B ocorrer, dado que A ocorreu”. 

Por exemplo, é verdade que “comprar um bilhete de loteria” é uma das 

causas do efeito “ganhar na loteria”, mas todos devem concordar de que passa 

longe de ser uma causa única, suficiente! Ou seja, a probabilidade de uma pessoa 

que ganhou o prêmio na loteria ter comprado um bilhete nessa loteria é de 100%. 

Por outro lado, qual a probabilidade de uma pessoa comprar um bilhete e ser 

premiada? 

 Mlodinow (2009) foi vítima desse tipo de equívoco: em seu livro, relata que 

em 1989, fez um exame de sangue para um seguro de vida e ouviu de seu médico 

que o resultado para HIV dera positivo e que, lamentavelmente, sua morte era 

iminente. Para fazer essa afirmação, o médico se baseara na probabilidade de 

1/1000 de o paciente estar saudável, derivada da seguinte estatística: o exame 

gerava um falso resultado positivo (isto é: acusando resultado positivo para um 

sangue saudável) em apenas 1 a cada 1000 amostras de sangue. E então, o médico 

estava certo? A resposta é não: ele confundiu a probabilidade de o exame dar 

positivo dado que o autor era saudável (1/1000) com a probabilidade de o autor ser 

saudável dado que o exame deu positivo (que é a probabilidade que realmente 

interessava!).1  

                                                           
1
 Levando em consideração todas as variáveis e aplicando a Teoria de Bayes, o autor concluiu que a 

probabilidade  de estar infectado era menos do que 1/11. A propósito: Mlodinow não é HIV positivo. 
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 Por fim, um engano também comum quando se tiram conclusões a partir de 

dados estatísticos:  a confusão entre correlação e causalidade. 

 

 Atlan (2003) relata o seguinte caso: em 1971, uma neurologista observou 

que o nível de serotonina no sangue de vinte e cinco crianças hiperativas era 

consideravelmente menor do que num grupo de crianças não hiperativas. Mas ela 

não concluiu, daí, que a falta de serotonina era uma possível causa da 

hiperatividade!  Ela mudou as condições de existência das duas crianças mais 

hiperativas, mantendo-as no hospital durante várias semanas: a hiperatividade 

diminuiu e o nível de serotonina no sangue tornou-se praticamente normal. Um mês 

mais tarde, quando as crianças voltaram para seu meio normal, as perturbações de 

comportamento reapareceram e os níveis de serotonina voltaram a baixar. Era a 

evidência de que as modificações do metabolismo da serotonina eram um correlato 

biológico das perturbações do comportamento – não a sua causa. 

 

  

3. A busca por padrões 

 

 

 Buscamos por padrões e, nessa busca, podemos ficar cegos a desvios 

inesperados. 

 

 Mlodinow (2009) propõe uma experiência: são apresentados três números 

numa sequência que atende a um certo critério, que somente o autor conhece. Para 

descobrir qual a regra, as pessoas poderão propor sequências de números e o autor 

dirá se elas atendem ou não ao critério oculto. Poderão ser propostas tantas 

sequências quantas as pessoas julgarem necessárias para se sentirem seguras em 

relação ao teor da regra. 

 

 A sequência apresentada é 2, 4, 6. A partir daí, afirma o autor, as pessoas 

passam a propor sequências como 4, 6, 8 ou 10, 12, 14, tentando confirmar uma 

regra pré-concebida por elas - a de que a regra seja: “três números pares 

consecutivos”. Ocorre que a regra não é essa, mas sim: “três números em ordem 

crescente”. Por exemplo, 1, 4, 7 satisfazem a regra, mas uma sequência como essa 

NUNCA é apresentada, porque a tendência geral das pessoas é a de CONFIRMAR 

uma crença, e não a de refutá-la!  

 

Segundo Mlodinow, essa situação é chamada, pelos psicólogos, de “viés da 

confirmação”, e representa um grande impedimento a qualquer tentativa de bem 

interpretarmos a aleatoriedade. “Ninguém ousa verificar a falha, mas todos 

querem confirmar uma idéia prévia”.  
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O viés da confirmação pode se mostrar desastroso na vida real: um 

professor que acredita que um de seus alunos é problemático, irá atentar para 

todos os indícios que confirmem sua hipótese. 

  

  

4. Todas as nuvens são relógios. E vice-versa. 

  

 

 Popper (1975) relembra que, antes de Newton e de seu predecessor, Kepler, 

os movimentos dos planetas não eram compreendidos pelos homens, desnorteando 

os astrônomos com sua aparente irregularidade. A teoria de Newton foi 

revolucionária: não só descrevia (e previa!) com precisão os movimentos de todas as 

estrelas, mas também os dos corpos na terra, como maçãs caindo, projéteis ou 

pêndulos de relógio, marés subindo ou descendo. Era como se fosse permitido 

afirmar: Todas as nuvens são relógios. 
 

 Por outro lado, o matemático e físico Charles Sanders Peirce, já em 1892, 

ponderava que o mundo não era um relógio, perfeito e preciso. Mesmo porque não 

havia conhecimento de um relógio que fosse dessa forma. Ele concluiu que 

“tínhamos liberdade para conjecturar que havia certa frouxidão ou imperfeição em 

todos os relógios e que isto permitia a entrada de um elemento de acaso.” (p.199) 

Segundo Peirce, mesmo o melhor relógio, em sua estrutura molecular, é, em certo 

ponto, anuviado. Só há nuvens, embora de diferentes graus de imprevisibilidade:, o 

que nos leva à afirmação: Todos os relógios são nuvens.  
  

 É claro que qualquer uma das afirmações  “Todas as nuvens são relógios”, 

que equivale ao determinismo físico, ou “Todos os relógios são nuvens”, que delega 

todos os fenômenos ao acaso, por si só, não explica o mundo.  

 

O mundo não é um sistema físico fechado, estritamente determinado por 

condições iniciais. Também não é aceitável que tudo ocorra por conta do acaso, sem 

que possamos interferir ou atuar, trilhando um caminho como um bêbado ao 

caminhar.  

  

E como ficamos? Bem, se somos livres para responder a essa pergunta, 

então não delegamos a resposta ao acaso, nem ela está determinada por algo alheio 

a nós, nem está delegada ao acaso... nem relógio, nem nuvem. 

 

 

5. Determinismo x livre-arbítrio x acaso 

 

Somos produto do acaso ou a realização de um projeto inteligente? O 

caminho é feito à medida que é percorrido, como tão lindamente canta Antonio 

Machado,  ou está previamente traçado?  
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Ortega y Gasset fala que “eu sou eu e minha circunstância”, mas também 

afirma: “se não a salvo, não salvo a mim”.  

 

As cartas que ganhamos ao nascer, se sorte ou predestinação, não contam o 

que somos, pouco ou nada dizem de nós. O que vale é o que realizamos com elas. 

Como mudamos nossa circunstância para realizar o que projetamos ser. 

 

A proposta de Popper é que o mundo seja considerado como um sistema 

aberto, compatível com a evolução da vida, o crescimento do conhecimento humano 

e da liberdade humana. 

 

 Mlodinow afirma ser importante planejar a vida, mas de olhos abertos, 

identificando e reconhecendo os eventos aleatórios, estando preparados para lidar 

com eles e evitando os equívocos nas conclusões precipitadas. 

 

Resta-nos, portanto, tomar ciência do perigo – desenvolver um raciocínio que 

aceita e comporta as incertezas e aprender a escapar das armadilhas que o 

aleatório pode nos preparar. 

 

 Se não há caminhos, igualmente não há respostas, a não ser, talvez, aquela 

dada pelo bom senso e sabedoria popular: 

 

 

Que eu tenha a paciência de aceitar o que não deve ser mudado, 
a coragem de mudar aquilo que deve ser, 

e a sabedoria de distinguir uns dos outros... 
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