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Prefácio

Este livro resume, para o público geral, décadas de pesquisa sobre os aspec-
tos positivos da experiência humana — alegria, criatividade, o processo de 
envolvimento pleno com a vida que chamo de flow. É um passo um pouco 
arriscado, pois, ao se afastar das restrições estilizadas da prosa acadêmica, é 
fácil a pessoa se descuidar ou se deixar levar pelo entusiasmo com o tema. 
O que segue, porém, não é um livro popular com dicas do especialista sobre 
como ser feliz. Fazer isso seria impossível, de todo modo, pois uma vida bem 
vivida é uma criação individual que não pode ser passada como uma receita. 
Em vez disso, o livro procura apresentar princípios gerais, com exemplos 
concretos de como alguns os usaram para transformar uma existência vazia e 
entediante numa vida repleta de fruição. Não há promessa de atalhos fáceis 
nestas páginas. Mas espero que haja informações suficientes para possibilitar 
aos leitores que se interessam pelo tema a transição da teoria à prática.

A fim de tornar o livro o mais direto e compreensível possível, evitei notas 
de rodapé, referências e outras ferramentas normalmente empregadas pelos 
acadêmicos em trabalhos técnicos. Tentei apresentar os resultados da pesquisa 
psicológica, e as ideias derivadas da interpretação dessa pesquisa, de modo 
que qualquer leitor instruído consiga avaliá-los e aplicá-los a sua vida, tendo 
ou não formação especializada.

Aos leitores suficientemente curiosos para consultar as fontes autorizadas 
em que baseio minhas conclusões, incluí extensas notas ao final do livro. Elas 
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não remetem a referências específicas, mas ao número da página no texto 
onde dado tópico é discutido. Por exemplo, a felicidade é mencionada logo 
na primeira página. O leitor interessado em saber em que obra baseio minhas 
afirmações pode ir ao início da seção de notas e, olhando sob a referência, 
encontrar indicações para a visão de Aristóteles sobre a felicidade, bem como 
a pesquisa contemporânea sobre esse tema, com as devidas citações. As notas 
podem ser lidas como uma versão espelhada, sintetizada e técnica do texto 
original.

No começo de um livro, nada mais justo do que mencionar aqueles que 
influenciaram sua criação. No presente caso, isso é impossível, uma vez que a 
lista de nomes teria de ser quase tão longa quanto o livro. Entretanto, tenho 
uma dívida especial com algumas pessoas e aproveito para agradecer aqui. 
Em primeiro lugar, Isabella, esposa e amiga que enriquece minha vida há 25 
anos e cujo discernimento editorial me ajudou a dar forma a esta obra. Mark 
e Christopher, nossos filhos, com quem devo ter aprendido tanto quanto eles 
comigo. Jacob Getzels, meu antigo e futuro mentor. Entre amigos e colegas, 
gostaria de destacar Donald Campbell, Howard Gardner, Jean Hamilton, Philip 
Hefner, Hiroaki Imamura, David Kipper, Doug Kleiber, George Klein, Fausto 
Massimini, Elisabeth Noelle-Neumann, Jerome Singer, James Stigler e Brian 
Sutton-Smith — todos foram generosos de um modo ou de outro, ajudando, 
inspirando e encorajando.

Dentre meus antigos alunos e colaboradores, Ronald Graef, Robert Kubey, 
Reed Larson, Jean Nakamura, Kevin Rathunde, Rick Robinson, Ikuya Sato, 
Sam Whalen e Maria Wong trouxeram as maiores contribuições para a pesquisa 
usada nas ideias desenvolvidas nestas páginas. John Brockman e Richard P. Kot 
forneceram seu hábil apoio profissional a este projeto e o ajudaram do início 
ao fim. Por último, mas não menos importante, o generoso financiamento da 
Fundação Spencer me foi indispensável ao longo da década passada para a 
coleta e análise dos dados. Sou particularmente grato ao antigo presidente, 
H. Thomas James, ao atual, Lawrence A. Cremin, e a Marion Faldet, vice-
-presidente da fundação. Claro, nenhum dos supramencionados é responsável 
por supostas incoerências, que cabem exclusivamente a mim.

Chicago, março de 1990*

* Por ser de 1990, algumas informações do prefácio encontram-se bastante datadas. (N. E.)
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1. A felicidade revisitada

INTRODUÇÃO

Há 2300 anos, Aristóteles concluiu que, mais do que qualquer outra coisa, 
homens e mulheres querem a felicidade. Mas, enquanto ela é buscada como 
um fim em si, qualquer outra meta — saúde, beleza, dinheiro, poder — é va-
lorizada apenas porque esperamos que nos faça felizes. Muita coisa mudou 
desde os tempos de Aristóteles. Nossa compreensão das estrelas e dos átomos 
se expandiu a um ponto inacreditável. Os deuses gregos eram como crianças 
desamparadas comparados à humanidade atual e aos poderes que controlamos 
hoje. Contudo, nessa questão de suma importância, muito pouco mudou nos 
séculos decorridos desde então. Nossa percepção da felicidade não é muito 
diferente daquela de Aristóteles, e, quanto a aprender a alcançar essa bem-
-aventurada condição, muitos afirmam que não fizemos progresso algum.

A despeito de gozar de mais saúde e viver mais, de até os menos abastados 
dentre nós viverem cercados de luxos materiais com os quais a humanidade 
era incapaz de sonhar poucas décadas atrás (o Rei Sol dispunha de poucos 
banheiros em seu palácio, cadeiras eram raras até nas residências medievais mais 
ricas e não havia tv a que o imperador romano pudesse assistir quando ficava 
entediado) e de todo o estupendo conhecimento científico à nossa disposição, 
as pessoas com frequência acabam sentindo que desperdiçaram sua vida, que, 
em lugar da felicidade, seus anos foram passados em meio a ansiedade e tédio.
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Será a sina da humanidade permanecer insatisfeita, com homens e mulheres 
querendo sempre mais do que podem ter? Ou esse mal-estar onipresente 
que com frequência estraga até nossos momentos mais preciosos deriva de 
procurar a felicidade nos lugares errados? A intenção deste livro é usar as 
ferramentas da psicologia moderna para explorar essa antiga questão: em que 
momento estamos mais felizes? Se começarmos a encontrar uma resposta 
para isso, talvez por fim consigamos ordenar a vida de modo que a felicidade 
desempenhe um papel maior nela.

Vinte e cinco anos antes de começar a escrever estas linhas, fiz uma 
descoberta de que só me dei conta depois de todo esse tempo. Chamar de 
“descoberta” talvez seja equivocado, pois se tem conhecimento disso desde a 
aurora dos tempos. A palavra é apropriada, no entanto, porque, embora o que 
descobri seja bem conhecido, não havia sido descrito nem explicado teorica-
mente no ramo acadêmico relevante — no caso, a psicologia. Assim, passei o 
quarto de século seguinte investigando esse elusivo fenômeno.

“Descobri” que a felicidade não é algo que acontece. Não é o resultado da 
boa sorte nem do acaso aleatório. Não é algo que o dinheiro pode comprar ou 
o poder consegue controlar. Não depende de eventos externos, mas, antes, de 
como os interpretamos. A felicidade, na verdade, é uma condição para a qual 
devemos nos preparar, que deve ser cultivada e defendida particularmente 
por cada um. Quem aprende a controlar sua experiência interior é capaz de 
determinar a qualidade de sua existência, que é o mais perto que podemos 
chegar de ser felizes.

Contudo, não alcançamos a felicidade indo deliberadamente atrás dela. 
“Assim que você se pergunta se é feliz”, disse J. S. Mill, “deixa de sê-lo.” É 
no pleno envolvimento com cada detalhe de nossa vida, bom ou ruim, que 
encontramos a felicidade, e não tentando ir diretamente a sua procura. O 
psicólogo austríaco Viktor Frankl resumiu isso lindamente no prefácio de 
seu livro O homem em busca de um sentido: “Não almeje o sucesso — quan-
to mais visá-lo e fizer dele um alvo, mais vai errar. Pois o sucesso, como a 
felicidade, não pode ser perseguido; ele deve acontecer […] como um efeito 
colateral não intencional da dedicação pessoal a um curso de ação maior 
do que você”.

Então como chegar a essa meta elusiva que não pode ser atingida por via 
direta? Meus estudos no último quarto de século me convenceram de que 
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existe um modo. É um circuito tortuoso que começa conquistando o controle 
do conteúdo de nossa consciência.

Nossas percepções sobre nossa própria vida são resultado das muitas forças 
que moldam a experiência, cada uma com seu impacto emocionalmente positivo 
ou negativo. A maioria dessas forças escapa ao nosso controle. Não podemos 
fazer muita coisa sobre nossa aparência, nosso temperamento ou nossa cons-
tituição. Não podemos decidir — pelo menos por enquanto — que altura ou 
inteligência teremos. Não podemos escolher nossos pais nem o momento do 
nascimento, e não está em nosso poder decidir se haverá guerra ou depressão. 
As instruções contidas em nossos genes, a força da gravidade, o pólen no ar, 
o período histórico em que nascemos — isso e incontáveis outras condições 
determinam o que vemos, como nos sentimos, o que fazemos. Não admira 
acreditarmos que nosso destino seja predeterminado por causas externas.

Mas todo mundo já viveu algum momento em que, em vez de chacoalhado 
por forças anônimas, na verdade se sentiu no controle das próprias ações, 
senhor do próprio destino. Nas raras ocasiões em que isso acontece, há uma 
sensação de júbilo, um senso profundo de fruição longamente acalentado 
que se torna em nossa memória um ponto de referência sobre como a vida 
deveria ser.

É isso que queremos dizer com experiência ótima. É o que o marinheiro 
mantendo o curso firme sente quando o vento sopra seus cabelos, quando 
o barco corcoveia pelas ondas como um potro — as velas, o casco e o mar 
ressoando numa harmonia que vibra em suas veias. É o que o pintor sente 
quando uma tensão magnética entre as cores na tela começa a ser criada, e 
algo novo, uma coisa viva, ganha forma diante do criador atônito. Ou o que 
sentem pais e mães quando um filho reage pela primeira vez a seu sorriso. 
Mas esses eventos não ocorrem apenas em condições externas favoráveis: so-
breviventes de campos de concentração e pessoas que correram risco de vida 
muitas vezes se recordam de que em meio a sua provação tiveram epifanias 
extraordinariamente ricas diante de acontecimentos tão simples, como escutar 
o canto de um pássaro na floresta, terminar uma tarefa difícil ou compartilhar 
um pedaço de pão.

Ao contrário do que normalmente se acredita, momentos como esses, 
os melhores em nossa vida, não são ocasiões passivas, receptivas, relaxantes 
— embora também possamos desfrutar de tais experiências se trabalhamos 
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duro por elas. Os melhores momentos em geral ocorrem quando o corpo ou a 
mente foi levado ao limite, numa tentativa voluntária de conseguir realizar algo 
difícil que valha a pena. A experiência ótima é desse modo algo que fazemos 
acontecer. Para a criança, podem ser seus dedos trêmulos colocando o último 
bloco em cima da torre mais alta que ela já construiu; para um nadador, tentar 
bater o próprio recorde; para um violinista, dominar uma passagem musical 
intrincada. Para cada um há milhares de oportunidades, desafios capazes de 
nos expandir como pessoas.

Essas experiências não são necessariamente agradáveis quando ocorrem. 
Os músculos do nadador provavelmente ficaram doloridos em sua prova mais 
memorável, seus pulmões talvez parecessem que iam explodir, e ele pode ter 
sentido tontura de tanto cansaço — no entanto, possivelmente foram os me-
lhores momentos de sua vida. Conquistar o controle da própria vida nunca é 
simples e às vezes pode ser até penoso. Mas, no longo prazo, o somatório das 
experiências ideais se traduz numa sensação de domínio — ou, melhor ainda, 
de participação em determinar o conteúdo da vida —, o mais perto do que 
em geral entendemos por felicidade do que qualquer outra coisa que sejamos 
capazes de imaginar.

Durante meus estudos, tentei compreender, com a maior precisão possível, 
como as pessoas se sentiam quando extraíam máximo proveito da vida e por 
quê. Meus estudos envolveram algumas centenas de “especialistas” — artistas, 
atletas, músicos, mestres enxadristas e cirurgiões; em outras palavras, pessoas 
que pareciam passar seu tempo nas atividades de sua preferência. A partir de 
seus depoimentos sobre como era a sensação de fazer o que faziam, desenvolvi 
uma teoria da experiência ótima com base no conceito de flow — estado em 
que a pessoa fica tão envolvida numa atividade que nada mais parece importar, 
em que a experiência em si é tão apreciada que nos entregamos a ela mesmo 
a um alto preço, pela mera satisfação de vivê-la.

Com ajuda desse modelo teórico, minha equipe de pesquisa na Universidade 
de Chicago e posteriormente colegas no mundo todo entrevistaram milhares de 
indivíduos de diferentes áreas. Nossos estudos sugeriram que as experiências 
eram descritas da mesma maneira por homens e mulheres, jovens ou velhos, 
independentemente de diferenças culturais. A experiência do flow não era 
uma peculiaridade restrita às elites abastadas e industrializadas. Foi relatada, 
em essência nas mesmas palavras, por coreanas idosas, tailandeses, indianos, 
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adolescentes japoneses, pastores navajos, camponeses dos Alpes italianos e 
operários de uma linha de montagem em Chicago.

No começo, nossos dados consistiam em entrevistas e questionários. Em 
nome de maior precisão, com o tempo desenvolvemos um novo método de 
medir a qualidade da experiência subjetiva. Chamado de Método de Amos-
tragem da Experiência, ele consistia em pedir à pessoa para usar um pager por 
uma semana e anotar como se sentia e no que estava pensando sempre que ele 
bipava. O sinal era ativado por um radiotransmissor cerca de oito vezes por 
dia, a intervalos aleatórios. No fim da semana, os participantes entregavam 
um registro regular, uma espécie de álbum de recortes de sua vida interior, 
composto por uma seleção de momentos representativos. Até hoje, mais de 
100 mil desses cortes transversais da experiência foram coletados em diferentes 
partes do mundo. As conclusões deste livro baseiam-se nesse corpus de dados.

O estudo do flow que comecei na Universidade de Chicago hoje se espa-
lhou pelo mundo todo. Pesquisadores de Canadá, Alemanha, Itália, Japão e 
Austrália dedicam-se a sua pesquisa. No momento, a mais extensa coleção de 
dados fora de Chicago fica no Instituto de Psicologia da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de Milão, na Itália. O conceito de flow é considerado 
útil por psicólogos, que estudam felicidade, satisfação com a vida e motivação 
intrínseca; por sociólogos, que veem nele o oposto da anomia e da alienação; 
por antropólogos, interessados no fenômeno da efervescência coletiva e dos 
rituais. Alguns estenderam as implicações do flow às tentativas de compreender 
a evolução da humanidade, outros buscam iluminar a experiência religiosa.

Mas o flow não é apenas um assunto acadêmico. Poucos anos depois de 
vir à luz, passou a ser aplicado a uma variedade de questões práticas. Onde 
quer que o objetivo seja melhorar a qualidade de vida, a teoria do flow pode 
indicar o caminho. Ela inspirou a criação de currículos escolares experimen-
tais, o treinamento de executivos, projetos de produtos e serviços de lazer. O 
flow é usado para gerar ideias e práticas na psicoterapia clínica, na reabilitação 
de delinquentes juvenis, na organização de atividades em lares para idosos, 
em projetos de exposições em museus e na terapia ocupacional para pessoas 
com deficiência. Isso aconteceu cerca de doze anos após os primeiros artigos 
sobre o flow serem publicados em periódicos acadêmicos, e tudo indica que 
o impacto da teoria será ainda mais forte em anos vindouros.
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VISÃO GERAL

Embora muitos artigos e livros sobre o flow tenham sido escritos para 
especialistas, esta é a primeira vez que a pesquisa da experiência ótima é 
apresentada ao leitor comum e que suas implicações para a vida individual são 
discutidas. Mas o que trazemos aqui não é um manual de “como fazer”. Há 
literalmente milhares de obras assim encalhadas nas prateleiras das livrarias, 
falando sobre como ser rico, poderoso, amado e magro. À maneira de um livro 
de receitas, elas lhe dizem como conquistar uma meta específica, limitada, 
com conselhos que pouquíssimos de fato seguem. Porém, mesmo que esses 
livros funcionassem, qual seria o resultado na eventualidade improvável de 
que o leitor de fato virasse um milionário magro, amado e poderoso? Em 
geral, acontece de a pessoa se ver de volta à estaca zero, com uma nova lista 
de desejos e tão insatisfeita quanto antes. O que realmente satisfaz alguém 
não é ser esbelto ou rico, mas se sentir bem em relação a si mesmo. Na busca 
da felicidade, soluções parciais não funcionam.

Por melhores que sejam suas intenções, um livro é incapaz de fornecer a 
receita para a felicidade. Como a experiência ótima depende da capacidade 
de controlar o que acontece na consciência momento a momento, cada um 
precisa alcançá-la individualmente com base no esforço e na criatividade 
próprios. O que um livro pode fazer, no entanto, e o que este tentará con-
seguir, é apresentar exemplos de como a vida, ordenada na estrutura de uma 
teoria, pode ser mais prazerosa, de modo que o leitor reflita e extraia suas 
conclusões a partir disso.

Em vez de apresentar uma lista do que fazer e do que não fazer, este livro 
pretende ser uma viagem pelos reinos da mente, mapeados com as ferramen-
tas da ciência. Como qualquer aventura que vale a pena ser vivida, não será 
fácil. Sem um pouco de esforço intelectual, sem o compromisso de ponderar 
e refletir profundamente sobre a própria experiência, o leitor não ganhará 
muito com o que segue.

Flow examina o processo de conquistar a felicidade mediante o controle 
da vida interior. Iniciaremos considerando como a consciência funciona e como 
ela é controlada (cap. 2), porque somente compreendendo como os estados 
subjetivos são formados podemos dominá-los. Tudo o que experimentamos — 
júbilo ou dor, interesse ou tédio — é representado na mente como informação. 
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Se formos capazes de controlar essas informações, poderemos decidir como 
nossa vida será.

O estado ótimo da experiência interior é aquele em que há ordem na cons-
ciência. Isso acontece quando a energia psíquica — ou a atenção — é investida 
em metas realistas e quando as habilidades se equiparam às oportunidades de 
ação. A busca de uma meta traz ordem à consciência porque a pessoa deve 
concentrar a atenção na tarefa presente e momentaneamente esquecer tudo 
o mais. São esses momentos de dificuldade em superar um desafio que as 
pessoas mais apreciam na vida (cap. 3). Alguém que obtenha o controle da 
sua energia psíquica e a invista em metas conscientemente escolhidas vai se 
transformar num ser mais complexo. Exercitando suas habilidades, visando 
maiores desafios, o indivíduo se torna cada vez mais extraordinário.

Para compreender por que apreciamos fazer algumas coisas mais do que 
outras, examinaremos as condições da experiência de flow (cap. 4). “Flow” é 
como as pessoas descrevem seu estado mental quando a consciência está har-
moniosamente ordenada e a atividade à qual se entregam é uma recompensa 
em si mesma. Investigando atividades que sistematicamente produzem flow 
— como esportes, jogos, artes e hobbies — fica mais fácil compreender o que 
torna alguém feliz.

Mas não devemos depender apenas de jogos e arte para melhorar nossa 
qualidade de vida. Para controlar o que acontece na mente, podemos recorrer 
a um leque quase infinito de oportunidades de fruição — por exemplo, com o 
uso de habilidades físicas e sensórias que vão de atletismo a música e ioga (cap. 
5), ou mediante o desenvolvimento de habilidades simbólicas, como poesia, 
filosofia ou matemática (cap. 6).

A maioria das pessoas passa grande parte da vida no trabalho e nas intera-
ções sociais, especialmente com membros da família. Logo, é crucial aprender 
a transformar o emprego em uma atividade geradora de flow (cap. 7) e pensar 
em modos de tornar o relacionamento com pais, cônjuges, filhos, amigos mais 
prazeroso (cap. 8).

Muitas vidas são interrompidas por acidentes trágicos e mesmo os mais 
afortunados passam por estresses de tipos variados. Mas tais golpes não ne-
cessariamente reduzem a felicidade. É como a pessoa reage ao estresse que 
determina se extrairá algum proveito do infortúnio ou se apenas se sentirá in-
feliz. O cap. 9 explica como podemos apreciar a vida a despeito das adversidades.
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E, finalmente, o último passo será descrever como as pessoas conseguem 
unir toda a experiência em um padrão que faz sentido (cap. 10). Quando isso é 
conseguido, quando o indivíduo se sente no controle da própria vida e sente 
que ela é significativa, nada resta a desejar. O fato de não sermos esbeltos, 
ricos ou poderosos deixa de ter importância. A maré das expectativas crescen-
tes se acalma; as necessidades não consumadas param de perturbar a mente. 
Passamos a apreciar até mesmo as experiências mais prosaicas.

Flow desse modo explora o que a conquista dessas metas implica. Como 
a consciência é controlada? Como ordená-la de modo a fazer com que 
apreciemos a experiência? Como a complexidade é atingida? E, por fim, 
como o significado é criado? Teoricamente, o modo como alcançamos essas 
metas é relativamente simples, mas, na prática, é bem mais difícil. As regras 
propriamente ditas são bastante claras e estão ao alcance de todos. Mas 
muitas forças, tanto dentro de nós como a nossa volta, se interpõem. É um 
pouco como tentar perder peso: todo mundo sabe o que precisa ser feito, 
todo mundo quer isso, porém chega a ser uma meta quase impossível para 
muita gente. Só que nesse caso há coisas mais importantes em jogo. Não se 
trata apenas de perder alguns quilinhos extras. Trata-se de levar uma vida 
que valha a pena.

Antes de descrever como a experiência de flow ideal pode ser obtida, 
examinaremos brevemente alguns obstáculos que são intrínsecos à condição 
humana. Em antigas narrativas, antes de viver feliz para sempre o herói tinha 
de enfrentar dragões flamejantes e feiticeiros malignos. A metáfora se aplica 
à exploração da psique. Considero que o principal motivo de ser tão difícil 
alcançar a felicidade gira em torno do fato de que, contrariamente aos mitos 
desenvolvidos pela humanidade para sua própria tranquilização, o universo 
não foi criado para atender a nossas necessidades. A frustração é algo pro-
fundamente entranhado na vida. E toda vez que parte de nossas necessidades 
é temporariamente atendida, de imediato começamos a desejar mais. Essa 
insatisfação crônica é o segundo obstáculo no caminho do contentamento.

Para lidar com esses obstáculos, com o tempo toda cultura desenvolve me-
canismos de proteção — religiões, filosofias, artes e confortos — que ajudam 
a nos proteger do caos. Eles nos levam a crer que estamos no controle do que 
acontece e nos dão motivos para ficar satisfeitos com nossa sorte. Mas tais 
proteções são eficazes apenas temporariamente; após alguns séculos, ou após 
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somente algumas décadas, uma religião ou crença perde força e não oferece 
mais o amparo espiritual de antes.

Quando as pessoas tentam alcançar a felicidade por conta própria, sem a 
ajuda de uma fé, em geral procuram maximizar prazeres que estão biologica-
mente programados em seus genes ou que sejam vistos como atraentes pela 
sociedade em que vivem. Riqueza, poder e sexo se tornam as principais metas 
para as quais direcionar seus esforços. Mas a qualidade de vida não pode ser 
melhorada dessa maneira. Só o controle direto da experiência, a capacidade de 
apreciar momento a momento tudo o que fazemos, pode superar os obstáculos 
para a realização pessoal.

AS RAÍZES DO DESCONTENTAMENTO

O principal motivo de ser tão difícil conquistar a felicidade é que o universo 
não foi projetado levando o conforto dos seres humanos em consideração. Ele 
é grande de maneira quase incomensurável e em sua maior parte inospitamente 
frio e vazio. Também é cenário de grandes violências, como quando uma estrela 
explode e reduz tudo a cinzas num raio de bilhões e bilhões de quilômetros. O 
raro planeta cujo campo gravitacional não esmagaria nossos ossos provavelmente 
é inundado de gases letais. Nem a Terra, tão idílica e pitoresca, nos foi dada de 
bandeja. Para sobreviver aqui, homens e mulheres tiveram de lutar por milhões 
de anos contra gelo, fogo, enchentes, animais selvagens e micro-organismos 
invisíveis que de uma hora para outra davam cabo de sua vida.

Parece que toda vez que um perigo urgente é evitado, uma ameaça nova e 
mais sofisticada surge no horizonte. Nem bem inventamos uma substância, 
seus subprodutos começam a envenenar o ambiente. Ao longo da história, 
armas projetadas para oferecer segurança se voltaram contra nós e ameaçaram 
destruir seus criadores. Enquanto algumas doenças são contidas, outras se 
tornam virulentas; e se a mortalidade é reduzida por algum tempo, a superpo-
pulação começa a nos assombrar. Os funestos Quatro Cavaleiros do Apocalipse 
nunca estão muito longe. A Terra pode ser nosso único lar, mas está cheia de 
armadilhas prontas para entrar em ação a qualquer momento.

Não que o universo seja aleatório em um sentido matemático abstrato. Os 
movimentos das estrelas e as transformações de energia que ocorrem podem 
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