
1 

00:01:03,041 --> 00:01:08,917 

Quando escolhemos o que estudar, 

a escolha é, em geral, casual. 

 

2 

00:01:08,208 --> 00:01:13,917 

Eu escolhi filosofia porque tive 

um professor de filosofia no colégio 

 

3 

00:01:13,000 --> 00:01:16,708 

que me incentivava muito. 

 

4 

00:01:16,250 --> 00:01:20,250 

Ele sempre me dava dez. 

Foi aí que escolhi filosofia. 

 

5 

00:01:23,834 --> 00:01:24,041 

É. 

 

6 

00:01:24,375 --> 00:01:27,542 

Fiquei muito feliz 

por ter escolhido filosofia 

 

7 

00:01:27,625 --> 00:01:30,083 

pois tive grandes professores, 

 

8 

00:01:30,417 --> 00:01:32,375 

o que hoje já não existe, 

 

9 

00:01:32,417 --> 00:01:36,333 

porque a filosofia está morrendo 

aos poucos. 

 

10 

00:01:36,792 --> 00:01:42,875 

Isso acontece pois a filosofia 

ficou restrita às universidades, 

 

11 

00:01:42,166 --> 00:01:45,583 

e não entre as pessoas. 

 

12 

00:01:45,208 --> 00:01:51,875 

Por isso, os filósofos universitários 

conversam entre si 

 

13 

00:01:52,875 --> 00:01:56,625 

e não se envolvem 



com os problemas do mundo. 

 

14 

00:01:57,250 --> 00:02:00,834 

O que acontece 

é que nas universidades 

 

15 

00:02:00,917 --> 00:02:04,875 

cada vez menos estudantes 

se matriculam em filosofia. 

 

16 

00:02:04,917 --> 00:02:09,750 

No entanto, quando há 

o Festival de Filosofia em Modena, 

 

17 

00:02:09,834 --> 00:02:14,708 

que dura três dias, 

comparecem 250 ou 300 mil pessoas. 

 

18 

00:02:16,875 --> 00:02:22,875 

No último mês de setembro, fiz uma 

apresentação sobre a adolescência 

 

19 

00:02:22,917 --> 00:02:26,500 

e tive um público 

de cinco mil pessoas. 

 

20 

00:02:26,792 --> 00:02:29,625 

Então, existe uma 

demanda por filosofia, 

 

21 

00:02:29,625 --> 00:02:32,917 

mas a universidade não é capaz 

de atendê-la. 

 

22 

00:02:33,583 --> 00:02:37,417 

Para ser capaz, deveria se interessar 

pelos problemas do mundo. 

 

23 

00:02:38,583 --> 00:02:42,041 

Em vez disso, ela se interessa 

por jogos de lógica 

 

24 

00:02:42,375 --> 00:02:47,500 

e análises matemáticas. 

 

25 

00:02:48,125 --> 00:02:53,291 



Neste nível, é claro que as pessoas 

não se interessam e não entendem. 

 

26 

00:02:54,583 --> 00:02:57,834 

Então, não se 

matriculam em filosofia. 

 

27 

00:02:57,208 --> 00:03:02,625 

Lembremos que, na Europa, a filosofia 

é ensinada em colégios apenas na Itália. 

 

28 

00:03:03,041 --> 00:03:06,834 

A Espanha aboliu a filosofia 

em 2015, 

 

29 

00:03:07,208 --> 00:03:09,000 

a Alemanha a aboliu há 20 anos 

 

30 

00:03:10,125 --> 00:03:11,875 

e a França também, 

 

31 

00:03:12,250 --> 00:03:16,291 

pois consideram que a filosofia, 

no fim das contas, não serve para nada. 

 

32 

00:03:17,750 --> 00:03:21,041 

Ainda que Aristóteles, 

quando questionado para que ela servia, 

 

33 

00:03:21,083 --> 00:03:26,375 

respondia que a filosofia não serve 

para nada, porque não é uma serva. 

 

34 

00:03:30,250 --> 00:03:34,708 

Eu me lembro de quando Gorbachev 

se encontrou com Reagan 

 

35 

00:03:34,750 --> 00:03:39,583 

para pedir que não usasse 

a Iniciativa Estratégica de Defesa, 

 

36 

00:03:39,875 --> 00:03:43,291 

porque a Rússia não tinha instrumentos 

suficientes para se opor. 

 

37 

00:03:44,125 --> 00:03:46,250 



Isso nos explica uma coisa: 

 

38 

00:03:46,291 --> 00:03:51,291 

por que a União Soviética 

não caiu em 1960, 

 

39 

00:03:52,125 --> 00:03:55,500 

mas em 1989? 

 

40 

00:03:55,542 --> 00:04:01,000 

Porque em 1960 a técnica soviética 

era mais poderosa e avançada 

 

41 

00:04:01,041 --> 00:04:03,750 

do que a americana. 

 

42 

00:04:03,291 --> 00:04:07,375 

Aliás, em 1960, 

os soviéticos foram os primeiros 

 

43 

00:04:07,458 --> 00:04:10,083 

a mandar um satélite, 

o Sputnik, ao espaço. 

 

44 

00:04:11,792 --> 00:04:13,834 

Quando, em 1989, 

 

45 

00:04:13,875 --> 00:04:18,834 

a técnica soviética era infinitamente 

inferior à dos americanos, 

 

46 

00:04:19,125 --> 00:04:21,041 

o império soviético caiu. 

 

47 

00:04:26,583 --> 00:04:30,667 

A técnica? 

O que é a técnica exatamente? 

 

48 

00:04:30,875 --> 00:04:34,667 

Acredito que a técnica faça parte 

da essência do homem 

 

49 

00:04:35,375 --> 00:04:40,250 

por uma razão muito simples: 

o homem não tem instinto. 

 



50 

00:04:40,917 --> 00:04:47,250 

Não tem instinto porque o instinto é 

uma resposta rígida a um estímulo. 

 

51 

00:04:47,458 --> 00:04:51,083 

Se eu mostrar um filé 

a uma vaca, ela não reage. 

 

52 

00:04:51,125 --> 00:04:55,000 

Mas, se eu mostrar um monte de feno, 

ela reage. 

 

53 

00:04:55,583 --> 00:05:02,917 

Bem, o homem não tem instinto, 

não tem respostas rígidas a estímulos. 

 

54 

00:05:02,625 --> 00:05:09,250 

Nem mesmo o famosíssimo instinto sexual 

é uma resposta instintiva... 

 

55 

00:05:09,542 --> 00:05:11,166 

Quer dizer, de instinto sexual. 

 

56 

00:05:12,542 --> 00:05:14,917 

Porque, frente a uma pulsão sexual, 

 

57 

00:05:14,000 --> 00:05:17,917 

posso me entregar 

a todo tipo de perversão, 

 

58 

00:05:17,000 --> 00:05:21,834 

coisa que não acontece 

com os animais. 

 

59 

00:05:21,291 --> 00:05:27,333 

Também posso vincular à pulsão sexual, 

um objetivo não sexual, 

 

60 

00:05:27,375 --> 00:05:29,250 

como uma obra de arte. 

 

61 

00:05:29,750 --> 00:05:34,333 

Então temos pulsões 

sem objetivos determinados, 

 

62 



00:05:34,375 --> 00:05:37,792 

não instintos rígidos 

que nos codificam. 

 

63 

00:05:37,291 --> 00:05:40,917 

É por isso que os animais 

não evoluem. 

 

64 

00:05:40,917 --> 00:05:43,875 

Logo que nascem, 

já sabem o que fazer. 

 

65 

00:05:44,250 --> 00:05:49,291 

Enquanto o ser humano, 

que não está em harmonia com a natureza, 

 

66 

00:05:49,333 --> 00:05:54,542 

porque não é codificado pela natureza 

segundo a rigidez dos instintos, 

 

67 

00:05:54,792 --> 00:05:57,708 

conseguiu sobreviver, 

 

68 

00:05:57,125 --> 00:06:02,834 

sendo o ser vivo mais carente, 

o menos adaptado, 

 

69 

00:06:03,458 --> 00:06:05,834 

porque inventou a técnica, 

 

70 

00:06:05,083 --> 00:06:10,500 

que começa no momento em que o homem, 

não conseguindo pegar uma banana, 

 

71 

00:06:10,583 --> 00:06:12,333 

pega um bastão e o joga. 

 

72 

00:06:12,333 --> 00:06:14,625 

Aí já há técnica. 

 

73 

00:06:16,792 --> 00:06:19,583 

Pela palavra "técnica", 

quero dizer 

 

74 

00:06:19,041 --> 00:06:24,667 

a forma mais alta de racionalidade 



já atingida pelo homem. 

 

75 

00:06:25,834 --> 00:06:28,750 

Em que consiste essa racionalidade? 

 

76 

00:06:28,083 --> 00:06:34,792 

Atingir o máximo de objetivos 

com o mínimo de meios. 

 

77 

00:06:34,750 --> 00:06:38,333 

Por exemplo, o telefone celular 

era um aparelho grande 

 

78 

00:06:38,375 --> 00:06:41,708 

que fazia apenas uma operação, 

isto é, telefonar. 

 

79 

00:06:41,750 --> 00:06:44,875 

Hoje, é um aparelho pequenininho 

que faz milhares de operações. 

 

80 

00:06:44,917 --> 00:06:48,458 

É o máximo de objetivos 

com o mínimo de meios. 

 

81 

00:06:48,500 --> 00:06:50,417 

Essa é a lógica racional 

da técnica. 

 

82 

00:06:51,792 --> 00:06:55,166 

Tudo que está fora 

desta racionalidade rigorosa 

 

83 

00:06:55,333 --> 00:06:57,625 

é insignificante para a técnica. 

 

84 

00:06:59,875 --> 00:07:01,917 

Mas o homem não é apenas 

a racionalidade técnica. 

 

85 

00:07:02,041 --> 00:07:05,834 

Da perspectiva técnica, 

quando eu digo "eu te amo", 

 

86 

00:07:05,875 --> 00:07:07,375 

eu disse tudo. 



 

87 

00:07:08,250 --> 00:07:12,500 

Sujeito, predicado, complemento. 

Perfeito. 

 

88 

00:07:12,542 --> 00:07:15,083 

Mas os apaixonados não se contentam 

com uma frase. 

 

89 

00:07:15,083 --> 00:07:18,625 

São exagerados, eles insistem. 

 

90 

00:07:19,750 --> 00:07:23,083 

Porque o homem tem 

dimensões irracionais 

 

91 

00:07:23,125 --> 00:07:28,458 

que também devem ser persuadidas. 

Não só o enunciado lógico. 

 

92 

00:07:28,667 --> 00:07:33,667 

O que acontece é que, como 

o homem também é irracionalidade... 

 

93 

00:07:33,708 --> 00:07:35,000 

Palavra que não é negativa, 

 

94 

00:07:35,041 --> 00:07:38,834 

pois irracionalidade se refere 

 

95 

00:07:38,875 --> 00:07:42,083 

a tudo o que não entra 

na lógica racional da técnica, 

 

96 

00:07:42,166 --> 00:07:44,500 

e é por isso que o homem 

é como é, 

 

97 

00:07:44,625 --> 00:07:47,417 

é por isso que o homem 

é interessante, 

 

98 

00:07:47,458 --> 00:07:52,458 

porque um é diferente do outro, 

porque há sentimento no homem. 

 



99 

00:07:52,500 --> 00:07:55,917 

Ele experimenta emoções, 

experimenta sentimentos. 

 

100 

00:07:55,000 --> 00:07:58,125 

Mas, para a técnica, 

tudo isso é um problema. 

 

101 

00:07:58,166 --> 00:08:02,333 

Para a técnica, você deve ser 

como o computador à sua frente, 

 

102 

00:08:04,708 --> 00:08:06,041 

que tem mais memória 

do que você, 

 

103 

00:08:07,125 --> 00:08:09,083 

que não fica grávido, 

 

104 

00:08:09,291 --> 00:08:13,542 

que não entra em depressão, 

que não falta ao trabalho. 

 

105 

00:08:14,834 --> 00:08:17,917 

Essa é a lógica da técnica. 

 

106 

00:08:20,291 --> 00:08:22,750 

Agora, com base nesta racionalidade, 

 

107 

00:08:22,750 --> 00:08:26,000 

todo o mundo humano 

desaparece. 

 

108 

00:08:26,417 --> 00:08:28,542 

O humanismo já acabou. 

 

109 

00:08:29,000 --> 00:08:32,125 

No começo do século, 

isso foi dito por Spengler, 

 

110 

00:08:32,125 --> 00:08:37,208 

além de Heidegger, 

Jaspers, Günther Anders, 

 

111 

00:08:37,250 --> 00:08:40,125 



que escreveu o lindo livro 

"A obsolescência do homem". 

 

112 

00:08:41,417 --> 00:08:44,041 

Obsoleto em relação à máquina, 

que é mais potente. 

 

113 

00:08:45,125 --> 00:08:49,500 

Isso implica mudanças absurdas 

 

114 

00:08:49,542 --> 00:08:53,333 

do ponto de vista político, 

ético, 

 

115 

00:08:54,667 --> 00:08:56,708 

na relação com a natureza. 

 

116 

00:08:57,750 --> 00:08:59,625 

É preciso perceber isso. 

 

117 

00:09:00,750 --> 00:09:02,000 

Quanto à relação com a natureza, 

 

118 

00:09:02,041 --> 00:09:05,041 

para a técnica, 

a natureza é matéria-prima 

 

119 

00:09:05,125 --> 00:09:11,000 

e nós a vemos somente 

do ponto de vista de sua utilidade. 

 

120 

00:09:12,166 --> 00:09:14,750 

Heidegger já dizia que, 

 

121 

00:09:14,792 --> 00:09:17,583 

hoje, quando vemos uma floresta, 

pensamos na lenha. 

 

122 

00:09:17,625 --> 00:09:21,166 

Quando vemos um rio, 

pensamos na energia elétrica. 

 

123 

00:09:21,208 --> 00:09:24,333 

Quando vemos um solo, 

pensamos no subsolo. 

 



124 

00:09:24,625 --> 00:09:28,917 

Mesmo a nossa percepção 

da natureza mudou 

 

125 

00:09:29,875 --> 00:09:31,792 

devido à técnica. 

 

126 

00:09:32,583 --> 00:09:35,750 

A moral está numa condição 

desastrosa, 

 

127 

00:09:36,792 --> 00:09:38,583 

porque a moral... 

 

128 

00:09:40,291 --> 00:09:44,750 

Podemos dizer que, no Ocidente, 

desenvolveram-se três morais. 

 

129 

00:09:44,792 --> 00:09:46,625 

A moral cristã, 

 

130 

00:09:47,125 --> 00:09:49,542 

que é uma moral de intenções, 

 

131 

00:09:49,583 --> 00:09:55,041 

ou seja, você é culpado 

segundo a intenção da sua ação. 

 

132 

00:09:56,125 --> 00:09:58,375 

Sobre essa moral da intenção, 

 

133 

00:09:58,417 --> 00:10:02,458 

organizou-se toda 

a ordem jurídica ocidental, 

 

134 

00:10:03,125 --> 00:10:07,333 

segundo a qual, se eu tinha intenção 

de matar, sou culpado, 

 

135 

00:10:07,500 --> 00:10:11,583 

se eu não tinha intenção, 

é um homicídio culposo. 

 

136 

00:10:12,375 --> 00:10:16,500 

Erro intencional, 



preterintencional... 

 

137 

00:10:16,542 --> 00:10:19,917 

Tudo vem dessa moral 

da intenção. 

 

138 

00:10:20,625 --> 00:10:23,291 

Na era da técnica, 

essa moral não é interessante, 

 

139 

00:10:23,333 --> 00:10:29,875 

porque não é de nenhum interesse 

saber qual era a intenção 

 

140 

00:10:30,250 --> 00:10:35,166 

de Fermi ou de Oppenheimer 

quando inventaram a bomba atômica. 

 

141 

00:10:35,291 --> 00:10:38,708 

É muito interessante saber 

a sua consequência, 

 

142 

00:10:38,708 --> 00:10:42,625 

não as intenções 

de sua produção. 

 

143 

00:10:42,291 --> 00:10:46,166 

Então, a moral cristã fica 

fora do jogo na era da técnica. 

 

144 

00:10:47,500 --> 00:10:51,458 

Também fica de fora 

a moral laica de Kant, 

 

145 

00:10:52,083 --> 00:10:56,208 

que podemos resumir 

com aquela bela frase, que diz: 

 

146 

00:10:56,500 --> 00:10:59,000 

"O homem deve ser tratado como um fim, 

nunca como um meio". 

 

147 

00:11:00,458 --> 00:11:05,625 

À parte não ter se realizado - 

mas Kant talvez soubesse disso -, 

 

148 



00:11:05,750 --> 00:11:07,708 

quando temos um imigrante, 

 

149 

00:11:07,750 --> 00:11:10,917 

ele é um homem, 

mas não é tratado como fim. 

 

150 

00:11:10,000 --> 00:11:13,166 

Ele é acolhido 

e se torna um meio de lucrar. 

 

151 

00:11:14,625 --> 00:11:20,333 

Fora isso, o que quer dizer 

tratar o homem como um fim? 

 

152 

00:11:20,375 --> 00:11:25,208 

É concebê-lo como o vértice da criação, 

como diz a tradição judaico-cristã. 

 

153 

00:11:26,208 --> 00:11:33,792 

Mas, hoje, o ar é um meio 

ou um fim a ser protegido, 

 

154 

00:11:33,250 --> 00:11:35,250 

na era da técnica? 

 

155 

00:11:35,291 --> 00:11:37,667 

A água é um meio ou um fim? 

 

156 

00:11:38,375 --> 00:11:42,834 

As florestas, os animais, 

a atmosfera, a biosfera 

 

157 

00:11:42,875 --> 00:11:48,166 

são meios ou fins 

que devem ser protegidos? 

 

158 

00:11:48,875 --> 00:11:53,500 

Nós não concebemos nenhuma ética 

 

159 

00:11:53,125 --> 00:11:56,458 

que se responsabilize 

pelos entes da natureza. 

 

160 

00:11:57,083 --> 00:12:02,417 

Então, se eu estupro uma mulher, 



há uma reprovação geral, 

 

161 

00:12:03,917 --> 00:12:04,583 

mas se poluo... 

 

162 

00:12:06,041 --> 00:12:08,792 

Se não faço coleta seletiva... 

 

163 

00:12:09,250 --> 00:12:11,125 

Não sou considerado 

tão culpado. 

 

164 

00:12:12,625 --> 00:12:16,542 

Uma ética funciona apenas 

 

165 

00:12:16,917 --> 00:12:19,875 

quando se torna 

psicologia coletiva. 

 

166 

00:12:20,667 --> 00:12:24,500 

Estuprar é considerado reprovável 

na psicologia coletiva. 

 

167 

00:12:24,542 --> 00:12:29,375 

Poluir ainda não chegou 

na psicologia coletiva. 

 

168 

00:12:29,708 --> 00:12:33,750 

Muito menos temos uma moral 

que se responsabilize pela natureza. 

 

169 

00:12:36,291 --> 00:12:39,250 

A terceira ética, a mais importante, 

inventada por Max Weber, 

 

170 

00:12:39,333 --> 00:12:41,417 

é a ética da responsabilidade. 

 

171 

00:12:42,166 --> 00:12:45,708 

Mas ele diz... 

 

172 

00:12:45,917 --> 00:12:49,208 

Na era da técnica, disse Weber 

nos anos 1910, 

 

173 



00:12:50,083 --> 00:12:53,208 

a ética deve ser regida 

não pela intenção, 

 

174 

00:12:53,291 --> 00:12:55,542 

mas pela consequência da ação. 

 

175 

00:12:57,333 --> 00:13:02,500 

Depois, ele abre um parêntese e diz: 

"Desde que as ações sejam previsíveis". 

 

176 

00:13:03,208 --> 00:13:07,166 

Mas é típico da ciência 

e da técnica 

 

177 

00:13:08,291 --> 00:13:11,542 

avançar de maneira imprevisível. 

 

178 

00:13:13,792 --> 00:13:14,291 

Por exemplo... 

 

179 

00:13:15,375 --> 00:13:17,792 

Estamos pesquisando o câncer. 

 

180 

00:13:18,041 --> 00:13:22,041 

Isso quer dizer 

que um deve estudar uma proteína, 

 

181 

00:13:22,041 --> 00:13:24,834 

talvez por dez anos. 

 

182 

00:13:24,875 --> 00:13:26,083 

Se lhe perguntar 

qual é seu escopo, 

 

183 

00:13:26,125 --> 00:13:28,417 

o cientista responde: "Não sei. 

 

184 

00:13:29,208 --> 00:13:34,875 

Minha ética consiste em conhecer 

tudo o que é possível conhecer. 

 

185 

00:13:34,917 --> 00:13:36,750 

Então, não há escopo". 

 

186 



00:13:37,875 --> 00:13:40,333 

Um outro deve estudar 

um ácido nucleico. 

 

187 

00:13:41,000 --> 00:13:43,125 

Outro, um neurotransmissor. 

 

188 

00:13:43,166 --> 00:13:49,417 

Se, ao final, essas coisas 

se combinam em um resultado, 

 

189 

00:13:50,625 --> 00:13:53,166 

nós o chamamos 

de "fim da pesquisa". 

 

190 

00:13:53,291 --> 00:13:57,583 

Na verdade, é o êxito de  

procedimentos sem finalidade. 

 

191 

00:13:59,041 --> 00:14:01,583 

Como Pasteur descobriu 

a penicilina? 

 

192 

00:14:01,625 --> 00:14:02,667 

Por acaso. 

 

193 

00:14:03,542 --> 00:14:08,708 

Ele deixou algo sem ser conservado 

por uma noite 

 

194 

00:14:08,792 --> 00:14:10,625 

e aquilo ficou mofado. 

 

195 

00:14:10,708 --> 00:14:14,291 

Em geral, todo processo científico 

é sem finalidade. 

 

196 

00:14:15,542 --> 00:14:18,834 

Ninguém programou a clonagem 

do homem, 

 

197 

00:14:19,792 --> 00:14:23,125 

agora vimos que é possível, 

seguindo certos procedimentos. 

 

198 

00:14:23,208 --> 00:14:28,750 



Quando Weber diz: 

"Precisamos elaborar uma ética 

 

199 

00:14:28,792 --> 00:14:31,583 

que se responsabilize 

pela natureza" 

 

200 

00:14:31,667 --> 00:14:32,083 

e, entre parênteses, 

 

201 

00:14:32,125 --> 00:14:38,917 

"desde que seja possível 

prever". 

 

202 

00:14:38,000 --> 00:14:43,250 

No âmbito da ciência e da técnica, 

não é possível prever. 

 

203 

00:14:43,291 --> 00:14:46,667 

Hoje, chegamos a um ponto 

 

204 

00:14:46,708 --> 00:14:50,166 

em que a nossa capacidade 

de execução 

 

205 

00:14:50,834 --> 00:14:55,250 

é muito superior 

à nossa capacidade de previsão. 

 

206 

00:14:56,250 --> 00:15:00,333 

Fazemos organismos 

geneticamente modificados. 

 

207 

00:15:00,375 --> 00:15:03,708 

Temos capacidade de prever 

o que acontecerá? 

 

208 

00:15:03,750 --> 00:15:05,625 

Não. Ninguém tem. 

 

209 

00:15:33,208 --> 00:15:36,667 

A técnica nos apresenta problemas 

 

210 

00:15:36,834 --> 00:15:42,166 

que ultrapassam a competência média 

da população. 



 

211 

00:15:42,667 --> 00:15:45,583 

Se me perguntam, 

num referendo, 

 

212 

00:15:45,625 --> 00:15:50,625 

se devemos abrir ou fechar 

as centrais nucleares, 

 

213 

00:15:50,667 --> 00:15:54,542 

para dar um parecer competente, 

eu teria que ser um físico nuclear. 

 

214 

00:15:55,708 --> 00:15:58,458 

Se quero organismos modificados? 

 

215 

00:15:58,542 --> 00:16:02,125 

Para decidir, eu teria que ser 

um geneticista, 

 

216 

00:16:02,542 --> 00:16:04,583 

ou um biólogo molecular. 

 

217 

00:16:04,625 --> 00:16:07,083 

Como a grande massa 

não é uma coisa nem outra, 

 

218 

00:16:07,166 --> 00:16:10,000 

como pode votar sim ou não? 

 

219 

00:16:10,083 --> 00:16:15,750 

Se vota por fascinação, 

se vota por fé, 

 

220 

00:16:15,917 --> 00:16:17,291 

se vota de maneira sofística. 

 

221 

00:16:18,250 --> 00:16:21,583 

Consequentemente, quando o 

discurso não é argumentativo, 

 

222 

00:16:23,083 --> 00:16:25,250 

a democracia entra em colapso. 

 

223 

00:16:25,333 --> 00:16:28,000 



A democracia pode viver apenas 

se as suas escolhas 

 

224 

00:16:28,041 --> 00:16:31,041 

forem argumentativas 

e racionais, 

 

225 

00:16:31,125 --> 00:16:35,166 

ou seja, se você é competente 

para fazer a escolha. 

 

226 

00:16:36,792 --> 00:16:40,458 

A técnica nos mostra problemas 

que estão além da competência média. 

 

227 

00:16:41,834 --> 00:16:45,875 

Então, você é incompetente, 

mas deve escolher sim ou não, 

 

228 

00:16:45,041 --> 00:16:47,792 

e o escolhe baseado 

na propaganda. 

 

229 

00:16:49,875 --> 00:16:52,875 

Dessa forma, a democracia, 

 

230 

00:16:53,333 --> 00:16:54,500 

hoje... 

 

231 

00:16:54,542 --> 00:16:57,041 

Na minha opinião, 

a democracia nunca existiu. 

 

232 

00:16:58,250 --> 00:17:00,250 

Platão a inventou, 

 

233 

00:17:01,667 --> 00:17:03,625 

mas depois ele disse: 

 

234 

00:17:03,667 --> 00:17:09,500 

"Como os atenienses são pouco educados... 

Educação como             cultura... 

 

235 

00:17:10,333 --> 00:17:14,625 

É melhor que governem os melhores:  

 



 

236 

00:17:15,667 --> 00:17:18,375 

O Império Romano 

não era democrático. 

 

237 

00:17:18,875 --> 00:17:22,083 

Durante a Idade Média, 

nem se sabia o que era a democracia. 

 

238 

00:17:23,667 --> 00:17:27,458 

Nas senhorias e principados, 

deixamos de lado o termo "democracia", 

 

239 

00:17:27,500 --> 00:17:30,917 

com os senhores, príncipes, reis. 

 

240 

00:17:32,917 --> 00:17:37,250 

No século 20, tivemos o fascismo, 

o nazismo, o comunismo. 

 

241 

00:17:38,125 --> 00:17:43,875 

A democracia não consiste 

em votar nas eleições. 

 

242 

00:17:43,250 --> 00:17:46,000 

Essa é uma forma de eleger 

governantes. 

 

243 

00:17:47,542 --> 00:17:49,417 

Democracia quer dizer criar condições 

 

244 

00:17:49,458 --> 00:17:54,000 

para que todos possam prosperar 

por conta própria, 

 

245 

00:17:54,041 --> 00:17:56,083 

em poucas palavras. 

 

246 

00:17:56,125 --> 00:18:01,583 

Democracia é construir creches 

para que as mães possam trabalhar, 

 

247 

00:18:01,083 --> 00:18:06,625 

criar aulas de integração 

para imigrantes, 

 



248 

00:18:06,917 --> 00:18:10,917 

dar o mínimo de subsistência 

para quem não tem renda. 

 

249 

00:18:10,041 --> 00:18:12,917 

Isso é democracia. 

 

250 

00:18:12,000 --> 00:18:15,625 

Votar é só uma forma 

de eleger governantes. 

 

251 

00:18:15,667 --> 00:18:21,041 

Não é o caso de nos sentirmos democráticos 

só porque votamos de vez em quando. 

 

252 

00:18:22,542 --> 00:18:25,166 

E votamos em quem? 

Nos políticos. 

 

253 

00:18:25,667 --> 00:18:29,208 

Mas os políticos ainda têm competência 

para tomar decisões? 

 

254 

00:18:30,834 --> 00:18:32,375 

A resposta é não. 

 

255 

00:18:33,458 --> 00:18:39,000 

Platão acreditava que a política 

deveria estar acima de toda técnica, 

 

256 

00:18:39,375 --> 00:18:45,333 

porque dizia que as técnicas 

são as maneiras de fazer as coisas, 

 

257 

00:18:46,041 --> 00:18:51,500 

mas a política decide se e por que 

deve-se fazer as coisas. 

 

258 

00:18:51,917 --> 00:18:53,041 

A técnica controla. 

 

259 

00:18:54,125 --> 00:18:58,291 

Hoje, para tomar decisões políticas, 

verifica-se a economia. 

 

260 



00:19:00,875 --> 00:19:05,166 

Para tomar decisões econômicas, 

verificam-se os recursos tecnológicos. 

 

261 

00:19:05,792 --> 00:19:09,875 

Então, a decisão foi da política 

para a técnica. 

 

262 

00:19:10,667 --> 00:19:15,542 

E ninguém elege a técnica, 

ninguém vota nela. 

 

263 

00:19:15,875 --> 00:19:17,667 

Ela funciona sozinha, 

 

264 

00:19:18,750 --> 00:19:23,542 

sem nenhum objetivo que não seja 

seu próprio desenvolvimento. 

 

265 

00:19:23,542 --> 00:19:27,458 

Por isso, como disse 

Günther Anders, 

 

266 

00:19:27,500 --> 00:19:34,166 

o problema, hoje, não é saber 

o que podemos fazer com a técnica, 

 

267 

00:19:34,250 --> 00:19:37,208 

mas o que a técnica 

pode fazer de nós, 

 

268 

00:19:37,625 --> 00:19:39,583 

como ela nos transforma, 

 

269 

00:19:40,875 --> 00:19:43,792 

a partir do 

modo de pensar. 

 

270 

00:19:44,792 --> 00:19:46,166 

O homem pensa de duas formas. 

 

271 

00:19:46,500 --> 00:19:50,500 

Há um pensamento convergente, 

que consiste no seguinte: 

 

272 

00:19:50,708 --> 00:19:54,375 



eu lhe dou um problema 

e você encontra uma solução, 

 

273 

00:19:55,875 --> 00:19:59,750 

dentro de como o problema 

lhe foi apresentado. 

 

274 

00:20:00,083 --> 00:20:06,667 

No caso da informática, 

o problema é o programa. 

 

275 

00:20:08,291 --> 00:20:11,083 

Há, porém, uma inteligência divergente 

 

276 

00:20:11,125 --> 00:20:16,000 

que resolve um problema, não a partir 

de como ele foi apresentado, 

 

277 

00:20:16,041 --> 00:20:19,125 

mas alterando 

os termos do problema, 

 

278 

00:20:19,500 --> 00:20:21,417 

como Copérnico fez, 

 

279 

00:20:21,875 --> 00:20:25,834 

tentando explicar as coisas 

a partir do fato 

 

280 

00:20:25,917 --> 00:20:31,458 

de que não é a Terra, mas o Sol 

que fica no centro do sistema. 

 

281 

00:20:31,458 --> 00:20:36,417 

A humanidade avança graças 

ao pensamento divergente, 

 

282 

00:20:37,208 --> 00:20:41,291 

mas o uso cotidiano do computador 

nos leva a resolver os problemas 

 

283 

00:20:41,333 --> 00:20:44,625 

a partir da maneira 

como são apresentados. 

 

284 

00:20:44,667 --> 00:20:48,834 



Desse modo, desenvolvemos só 

a inteligência convergente, 

 

285 

00:20:49,291 --> 00:20:52,458 

que é uma inteligência 

cômoda para o poder. 

 

286 

00:20:52,500 --> 00:20:53,375 

Porque o poder 

apresenta um problema 

 

287 

00:20:54,417 --> 00:20:58,708 

e você encontra a solução 

dentro de como ele foi apresentado. 

 

288 

00:20:59,500 --> 00:21:03,125 

Não vamos falar da tragédia 

que são os celulares... 

 

289 

00:21:07,208 --> 00:21:10,041 

Hoje, o mundo está 

a essa distância. 

 

290 

00:21:11,500 --> 00:21:18,583 

Meu oculista me disse que os jovens 

não conseguem perceber mais a distância. 

 

291 

00:21:19,000 --> 00:21:23,542 

E o diretor do 

Liceo de Brera, em Milão, 

 

292 

00:21:24,208 --> 00:21:28,667 

me disse que os alunos 

não entendem perspectiva. 

 

293 

00:21:28,750 --> 00:21:31,375 

Eles não a veem, 

não a percebem. 

 

294 

00:21:31,041 --> 00:21:34,834 

Esse é outro problema 

preocupante. 

 

295 

00:21:36,417 --> 00:21:41,542 

Deixamos de lado as ansiedades, 

porque não há mais tempo. 

 



296 

00:21:41,750 --> 00:21:43,041 

O tempo é acelerado. 

 

297 

00:21:44,542 --> 00:21:49,917 

Alguém lhe manda um e-mail 

e liga no dia seguinte pedindo resposta. 

 

298 

00:21:50,458 --> 00:21:55,375 

Então, não há mais o tempo da reflexão 

de quando recebíamos cartas 

 

299 

00:21:55,417 --> 00:21:57,667 

e tínhamos tempo 

para responder. 

 

300 

00:21:57,708 --> 00:21:58,125 

Agora é... 

 

301 

00:21:59,792 --> 00:22:04,250 

Então, o tempo é tão acelerado, 

que a reflexão é muito lenta 

 

302 

00:22:04,291 --> 00:22:09,667 

para ser acolhida 

na velocidade informática. 

 

303 

00:22:09,125 --> 00:22:13,291 

Até o espaço 

é pouco percebido. 

 

304 

00:22:13,750 --> 00:22:17,125 

Posso falar com alguém 

na Austrália. 

 

305 

00:22:17,166 --> 00:22:19,834 

Não há o que dizer, 

é uma coisa boa, 

 

306 

00:22:19,875 --> 00:22:23,083 

mas nós ultrapassamos 

as bases antropológicas. 

 

307 

00:22:25,458 --> 00:22:30,166 

Kant dizia que o espaço e o tempo 

são as formas            do homem. 

 



308 

00:22:31,083 --> 00:22:36,500 

A nossa psique é lenta 

em relação à velocidade da técnica. 

 

309 

00:22:37,708 --> 00:22:43,291 

Hoje, temos pequenas 

máquinas, que usamos, 

 

310 

00:22:43,667 --> 00:22:48,917 

onde está o concentrado 

de uma inteligência coletiva enorme. 

 

311 

00:22:48,000 --> 00:22:54,834 

O celular, por exemplo, é um concentrado 

de uma inteligência coletiva enorme, 

 

312 

00:22:54,875 --> 00:22:59,667 

certamente superior à inteligência 

de quem o usa. 

 

313 

00:23:00,458 --> 00:23:05,291 

Tanto que usamos o celular 

e, quando quebra, jogamos fora, 

 

314 

00:23:05,667 --> 00:23:07,583 

porque somos incompetentes. 

 

315 

00:23:13,625 --> 00:23:17,917 

Gitta Sereny, 

uma jornalista húngara, 

 

316 

00:23:17,041 --> 00:23:21,625 

perguntou a Franz Stangl - 

ela o entrevistou 170 vezes -, 

 

317 

00:23:21,667 --> 00:23:25,542 

que era comandante 

do campo de concentração de Treblinka, 

 

318 

00:23:25,583 --> 00:23:31,417 

o que ele sentia quando cometia 

assassinatos em massa. 

 

319 

00:23:31,917 --> 00:23:33,667 

Ele não respondia. 

 



320 

00:23:33,708 --> 00:23:37,667 

No fim, perguntou: 

"Por que você me pergunta isso? 

 

321 

00:23:37,708 --> 00:23:39,291 

Eu não devia sentir nada. 

 

322 

00:23:40,708 --> 00:23:43,041 

Às 11h da manhã, 

chegavam três mil pessoas 

 

323 

00:23:43,083 --> 00:23:47,166 

que deveriam ser exterminadas 

até as 17h. 

 

324 

00:23:47,542 --> 00:23:51,417 

Às 17h, chegavam mais três mil, 

a serem exterminadas no dia seguinte. 

 

325 

00:23:51,625 --> 00:23:56,083 

Eu cumpria minhas obrigações muito bem. 

Era o meu trabalho". 

 

326 

00:23:57,458 --> 00:24:02,375 

Franz Stangl, do ponto de vista 

da era da técnica, era muito bom, 

 

327 

00:24:03,708 --> 00:24:05,041 

porque era um ótimo executor. 

 

328 

00:24:06,792 --> 00:24:10,291 

A técnica não julga 

o conteúdo da sua tarefa, 

 

329 

00:24:10,333 --> 00:24:14,375 

mas a perfeição 

da sua execução. 

 

330 

00:24:15,166 --> 00:24:20,750 

Isso garante que sua responsabilidade 

seja apenas em relação ao aparato, 

 

331 

00:24:21,291 --> 00:24:26,792 

em relação ao seu superior, 

em relação à descrição do seu cargo. 

 



332 

00:24:26,166 --> 00:24:29,500 

Às vezes, 

vamos a um escritório, 

 

333 

00:24:31,708 --> 00:24:33,834 

pedimos algo 

 

334 

00:24:33,208 --> 00:24:36,417 

e nos respondem: 

"Isso não é minha responsabilidade". 

 

335 

00:24:36,667 --> 00:24:38,041 

Como Franz Stangl: 

 

336 

00:24:38,041 --> 00:24:41,583 

"Não faz parte das minhas 

obrigações sentir alguma coisa, 

 

337 

00:24:42,166 --> 00:24:44,166 

mas executar bem as tarefas". 

 

338 

00:24:44,166 --> 00:24:49,375 

Assim, o bem e mal consistem 

na boa ou má execução 

 

339 

00:24:50,708 --> 00:24:54,750 

de ações descritas 

e prescritas pelo aparato. 

 

340 

00:24:55,166 --> 00:24:57,500 

Quando Günther Anders perguntou 

 

341 

00:24:58,333 --> 00:25:03,834 

ao piloto que bombardeou 

Hiroshima e Nagasaki 

 

342 

00:25:03,875 --> 00:25:07,291 

o que ele sentiu no momento 

em que lançava as bombas, 

 

343 

00:25:07,625 --> 00:25:09,208 

a resposta dele foi: 

 

344 

00:25:11,583 --> 00:25:14,917 

"Nada. Era o meu trabalho". 



 

345 

00:25:15,542 --> 00:25:19,583 

Nesse caso, "trabalho" quer dizer 

ser capaz ou não 

 

346 

00:25:19,625 --> 00:25:21,792 

de acertar as duas cidades. 

 

347 

00:25:22,834 --> 00:25:23,375 

Se for, você é bom. 

 

348 

00:25:24,000 --> 00:25:26,458 

Se errar, você não é bom. 

 

349 

00:25:26,917 --> 00:25:30,583 

Então, a técnica avalia 

a execução perfeita, 

 

350 

00:25:30,667 --> 00:25:32,834 

não o conteúdo do trabalho. 

 

351 

00:25:33,708 --> 00:25:37,458 

A minha responsabilidade 

é sempre em relação aos meus superiores, 

 

352 

00:25:37,500 --> 00:25:40,333 

nunca em relação 

àqueles à minha frente, 

 

353 

00:25:40,333 --> 00:25:45,041 

nem ao que acontece 

como consequência de minhas ações. 

 

354 

00:25:45,041 --> 00:25:46,875 

Isso é horrível... 

 

355 

00:25:47,250 --> 00:25:50,083 

Essa limitação 

da responsabilidade. 

 

356 

00:17:03,667 --> 00:17:09,500 

 

          paideia, 

 

357 

00:17:10,333 --> 00:17:14,625 



 

aristoi". 

 

358 

00:22:25,458 --> 00:22:30,166 

 

    a priori 

 


