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Para Oli, sob a macieira
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Uma pessoa não pode adivinhar nem prever as circunstâncias 
que a farão feliz; só tropeça nelas ao acaso, num 

momento de sorte, no mais inesperado fim de mundo, 
e se mantém agarrada, como à riqueza ou à fama.

Willa Cather, “Le Lavandou”, 1902
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Prefácio

As presas de uma víbora não doem mais
Que a ingratidão de um filho.

William Shakespeare, Rei Lear, Ato i, cena 4

O que você faria neste exato momento se soubesse que iria morrer em dez 
minutos? Sairia correndo atrás daquele cigarro escondido na gaveta de meias 
há mais de quatro décadas? Invadiria a sala de seu chefe rodopiando e lhe 
apresentaria uma descrição detalhada de todos os seus defeitos? Dirigiria até 
aquela churrascaria perto do novo shopping e pediria uma picanha malpassada 
com uma camada extra de colesterol ruim? Claro que é difícil dizer, mas, dentre 
todas as coisas que você poderia fazer em seus derradeiros dez minutos de 
vida, é um palpite bastante seguro afirmar que quase nenhuma delas foi algo 
que você realmente fez hoje.

Bem, algumas pessoas lamentarão esse fato, apontando o dedo na sua dire-
ção para lhe dizer, em tom severo, que você deve viver cada minuto de sua vida 
como se fosse o último, o que só serve para mostrar que algumas pessoas pas-
sariam os últimos dez minutos de sua vida dando conselhos idiotas aos outros. 
As coisas que fazemos quando achamos que nossa vida vai seguir em frente 
são natural e adequadamente diferentes das que faríamos se nossa expectativa 
fosse a de que a vida terminaria de modo abrupto. Pegamos leve na gordura e 
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no tabaco, rimos com diligência de mais uma piada sem graça do nosso chefe, 
lemos livros como este quando poderíamos estar usando chapéus de papel 
numa banheira de espuma e comendo macarons de pistache, e fazemos cada 
uma dessas coisas como um ato de caridade em favor das pessoas que em breve 
nos tornaremos. Cada um de nós trata seu futuro eu como se fosse um filho, 
dedicando boa parte das horas de boa parte dos nossos dias para construir um 
amanhã que, esperamos, resulte em sua felicidade. Em vez de cedermos ao que 
quer que surja em nossa fantasia momentânea, assumimos a responsabilidade 
pelo bem-estar do nosso futuro eu, reservando todo mês parte de nosso salá-
rio para que ele possa desfrutar de sua aposentadoria em um campo de golfe, 
fazendo exercícios e passando fio dental com certa regularidade para que ele 
possa evitar doenças cardíacas e enxertos gengivais, enfrentando fraldas sujas 
e entediantes reprises de Frozen e O rei leão para que um dia ele tenha netos 
de bochechas rechonchudas saltando em seu colo. Até mesmo gastar um dólar 
na loja de conveniência é um ato de caridade que visa garantir que a pessoa 
que estamos prestes a nos tornar desfrutará do cupcake pelo qual pagamos 
agora. Na verdade, toda vez que queremos alguma coisa — uma promoção, 
um casamento, um automóvel, um cheesbúrguer —, nossa expectativa é que, 
se conseguirmos, a pessoa que tem nossas impressões digitais — daqui a um 
segundo, um minuto, um dia ou uma década — desfrutará do mundo que her-
dou de nós, honrando nossos sacrifícios ao colher os frutos de nossas sensatas 
decisões em termos de investimentos e renúncias alimentares.

Sim, sim. Espere sentado. Como todos os frutos de nossas entranhas, a 
nossa prole futura é muitas vezes ingrata. Suamos a camisa para dar aos nos-
sos rebentos simplesmente aquilo que achamos que eles vão querer, e eles 
se demitem do emprego, deixam o cabelo crescer, mudam-se de cidade e se 
perguntam como fomos tão burros de pensar que gostariam daquilo que lhes 
demos. Não conseguimos fornecer os elogios e recompensas que consideramos 
fundamentais para o bem-estar deles, e eles acabam agradecendo a Deus pelo 
fato de que as coisas não funcionaram de acordo com nosso plano míope e 
equivocado. Mesmo a pessoa que dá uma mordida no cupcake que compramos 
alguns minutos antes pode acabar apresentando uma careta e nos acusando de 
ter comprado a guloseima errada. É claro que ninguém gosta de ser criticado, 
mas se as coisas pelas quais nos esforçamos com grande êxito não conseguem 
causar a felicidade de nossos futuros eus, ao passo que as coisas que sem 

Felicidade_Por_Acaso.indd   12 30/07/21   17:26



13

sucesso evitamos fazer geram felicidade, então parece razoável (ainda que um 
tanto indelicado) da parte deles lançar um desdenhoso olhar retrospectivo, 
depreciando o passado enquanto tentam saber que diabos tínhamos em mente. 
Talvez reconheçam nossas boas intenções e, a contragosto, pode até ser que 
admitam que fizemos o melhor que podíamos, mas inevitavelmente lamentarão 
para seus terapeutas que o nosso melhor não era bom o suficiente para eles.

Como é que isso pode acontecer? Não seria nossa obrigação conhecer os 
gostos, as preferências, as necessidades e os desejos das pessoas que seremos 
no ano que vem — ou pelo menos hoje à tarde? Não nos caberia entender 
nossos eus futuros suficientemente bem para moldar a vida deles — encontrar 
carreiras e amantes a quem valorizarão, comprar as capas de sofá que estimarão 
como a um tesouro por muitos anos vindouros? Então por que acabam com 
sótãos e vidas atulhados de coisas que consideramos indispensáveis e que 
consideram dolorosas, constrangedoras ou inúteis? Por que criticam nossas 
escolhas de parceiros amorosos, questionam nossas estratégias de promoção 
profissional e pagam uma boa grana para remover as tatuagens que pagamos 
uma grana para fazer? Por que, quando pensam em nós, sentem arrependimento 
e alívio em vez de orgulho e gratidão? Até poderíamos entender tudo isso se os 
tivéssemos negligenciado, ignorado, maltratado de modo fundamental — mas, 
caramba, nós lhes demos os melhores anos de nossa vida! Como podem ter 
ficado desapontados se alcançamos os nossos cobiçados objetivos e por que 
são tão inconstantes, acabando exatamente no lugar do qual demos um duro 
danado para mantê-los longe? Há algo de errado com eles?

Ou há algo de errado conosco?

Quanto eu tinha dez anos, o objeto mais mágico da minha casa era um 
livro de ilusões de ótica. Suas páginas me apresentaram ao cubo de Necker, 
em que ora percebemos a face da esquerda em primeiro plano como estando 
na frente e no momento seguinte ficamos na dúvida sobre qual vértice está na 
frente e qual está atrás; os segmentos de reta de Müller-Lyer, cujas extremi-
dades em setas pareciam ter comprimentos diferentes, mesmo que uma régua 
demonstrasse que eram idênticos; o desenho de um cálice que de repente se 
tornava um par de rostos em silhueta antes de, num piscar de olhos, voltar 
a ser um cálice (ver figura 1). Eu me sentava no chão do escritório do meu 
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pai e analisava aquele livro durante horas, hipnotizado pelo fato de que os 
desenhos simples poderiam forçar meu cérebro a acreditar em coisas que ele 
sabia com absoluta certeza serem percepções errôneas. Foi quando aprendi 
que erros são interessantes e comecei a planejar uma vida que continha vários 
deles. Mas uma ilusão de ótica não é interessante simplesmente porque faz 
com que todos cometam um erro; antes, é interessante porque leva todos a 
cometerem o mesmo erro. Se eu visse um cálice, você visse Elvis e um amigo 
nosso visse uma caixa de comida chinesa, então o objeto que estávamos ob-
servando seria um belo borrão de tinta, mas uma péssima ilusão de ótica. O 
que instiga nas ilusões de ótica é que todo mundo vê o cálice primeiro, depois 
os rostos e em seguida — num piscar de olhos — eis o cálice de novo. Os erros 
que as ilusões de ótica induzem em nossas percepções são legítimos, regulares 
e sistemáticos. Não são erros estúpidos, mas erros inteligentes — erros que 
permitem às pessoas que os compreendem vislumbrar a elegante concepção 
e os mecanismos de funcionamento interno do sistema visual.

Figura 1.

Os erros que cometemos quando tentamos imaginar nosso futuro pessoal 
são também legítimos, regulares e sistemáticos. Também têm um padrão que 
nos diz muito sobre os poderes e limites da previsão, da mesma forma que 
as ilusões nos dizem muito sobre os poderes e limites da visão. É disso que 
trata o livro que você tem em mãos. Apesar do título, este não é um manual 
de instruções que lhe dirá algo útil sobre como ser feliz. Os livros desse tipo 
estão na seção de autoajuda, dois corredores adiante, e depois que você com-
prar um deles, fizer absolutamente tudo o que ele disser para você fazer, e 
mesmo assim continuar se sentindo infeliz, você sempre pode voltar aqui para 
entender o motivo. Ao contrário, este livro descreve o que a ciência tem a nos 
dizer sobre como e até que ponto o cérebro humano é capaz de imaginar o 

Felicidade_Por_Acaso.indd   14 30/07/21   17:26



15

próprio futuro, e sobre como e com que exatidão o cérebro tem a capacidade 
de prever de qual desses futuros ele gostará mais. Este livro gira em torno de 
um quebra-cabeça sobre o qual muitos pensadores refletiram ao longo dos 
dois últimos milênios e usa as ideias desses filósofos (e algumas minhas) para 
explicar por que aparentemente sabemos tão pouco sobre os corações e as 
mentes das pessoas que estamos prestes a nos tornar. A história é mais ou 
menos parecida com um rio que cruza fronteiras sem precisar de passaporte, 
porque nenhuma ciência sozinha produziu uma solução convincente para 
o quebra-cabeça. Mesclando fatos e teorias da psicologia, da neurociência 
cognitiva, da filosofia e da economia comportamental, este livro permite que 
venha à tona uma explicação que pessoalmente considero convincente, mas 
cujos méritos você terá que julgar por si mesmo.

Escrever um livro é a própria recompensa, mas ler um livro é um compro-
metimento de tempo e dinheiro que deve render dividendos inequívocos. Se 
você não se sentir informado e entretido, merece que sua idade e patrimônio 
líquido originais lhe sejam devolvidos. É claro que isso não é possível, então 
escrevi um livro que, espero, será uma leitura interessante e divertida para 
você, contanto que você não se leve muito a sério e ainda tenha pelo menos 
dez minutos de vida. Ninguém pode dizer como você se sentirá quando chegar 
ao final deste livro, e isso inclui a versão de você que está prestes a iniciar a 
leitura. Mas se o seu futuro eu não estiver satisfeito quando chegar à última 
página, pelo menos entenderá por que você erroneamente pensou que estaria.1
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Parte i

Antecipação

antecipação: o ato de antever o tempo futuro; ponderar sobre o porvir; visão 
adiantada de acontecimentos e situações.
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1. Viagem a outros tempos

Soubesse um pobre humano
O fim do dia, antes que o dia acabe!

William Shakespeare, Júlio César, Ato v, cena 1

Padres fazem voto de celibato, médicos fazem o juramento de não causar dano, 
e carteiros prometem concluir rapidamente as entregas que lhes cabem, apesar 
da neve, do granizo ou do calor. Pouca gente se dá conta de que os psicólogos 
também fazem votos, de que em algum momento da vida profissional publica-
rão um livro, um capítulo ou pelo menos um artigo que contenha a seguinte 
frase: “O ser humano é o único animal que…” Temos liberdade para terminar 
a frase do jeito que bem quisermos, mas ela tem que começar com essas pa-
lavras. A maioria de nós espera até algum momento relativamente tardio na 
carreira para cumprir essa obrigação solene, porque sabemos que sucessivas 
gerações de psicólogos ignorarão todas as outras palavras que conseguimos 
enfiar em livros e artigos ao longo de uma vida inteira de pesquisas acadêmicas 
bem-intencionadas e farão questão de se lembrar de nós principalmente pela 
maneira como terminarmos A Frase. Sabemos também que, quanto pior a 
frase, mais seremos lembrados. Por exemplo, os psicólogos que completaram 
a frase com “é capaz de usar a linguagem” foram exaustivamente trazidos à 
memória pública quando chimpanzés aprenderam a se comunicar com sinais 
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das mãos. E quando pesquisadores descobriram que os chimpanzés na na-
tureza usam gravetos para extrair saborosos cupins de cupinzeiros e pedras 
para quebrar sementes e frutos duros (e para dar pancadas na cabeça uns dos 
outros de vez em quando), o mundo de repente se lembrou do nome e do 
endereço completos de cada psicólogo que já havia arrematado A Frase com 
“é capaz de usar ferramentas”. Portanto, é por um bom motivo que de modo 
geral os psicólogos adiam o máximo que podem a tarefa de concluir a frase, 
na esperança de que, se aguardarem o suficiente, talvez morram a tempo de 
evitar serem humilhados publicamente por um macaco.

Jamais escrevi A Frase, mas gostaria de fazer isso agora, tendo você, leitor, 
como testemunha. O ser humano é o único animal que pensa no futuro. Agora, 
permita-me dizer logo de cara que já tive gatos, cachorros, esquilo-da-mongólia, 
camundongos, peixes-dourados e caranguejos, e reconheço que animais não 
humanos muitas vezes agem como se tivessem a capacidade de pensar sobre o 
futuro. Contudo, fato de que os homens carecas com perucas baratas sempre 
parecem esquecer, agir como se você tivesse algo e realmente ter algo não são 
a mesma coisa, e qualquer um que olhe de perto poderá notar a diferença. Por 
exemplo, eu moro em um bairro urbano, e todo ano, no outono, os esquilos 
no meu quintal (que tem aproximadamente o tamanho de dois esquilos) agem 
como se soubessem que não terão o que comer mais tarde a menos que enterrem 
um pouco de comida agora. Minha cidade tem cidadãos relativamente bem-
-educados, mas até onde se sabe os esquilos não se notabilizam por seu intelecto 
excepcional. Em vez disso, têm um cérebro de esquilo normal que coloca em 
prática o programa de enterrar alimentos assim que a quantidade de luz solar 
que entra em seus olhos normais de esquilo diminui a um nível crítico. Dias 
mais curtos desencadeiam o comportamento de enterrar comida sem qualquer 
expectativa sobre o amanhã, e o esquilo que esconde uma noz no meu quintal 
“sabe” acerca do futuro aproximadamente da forma que uma pedra em queda 
“sabe” sobre a lei da gravidade — o que equivale a dizer: na verdade não sabe 
nada. Até que um chimpanzé chore ao pensar que vai envelhecer sozinho, ou 
sorria ao contemplar a ideia de férias de verão, ou recuse uma maçã do amor 
porque está parecendo meio gordo quando usa short, vou me manter firme na 
minha versão da Frase. Pensamos sobre o futuro de uma maneira que nenhum 
outro animal é capaz de fazer, faz ou jamais fez, e esse ato simples, onipresente 
e trivial é uma característica definidora de nossa humanidade.1
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A ALEGRIA DO DEPOIS

Se lhe pedissem para mencionar a maior de todas as realizações do cérebro 
humano, você poderia pensar primeiro nos impressionantes artefatos que ele 
já produziu — a Grande Pirâmide de Gizé, a Estação Espacial Internacional 
ou talvez a Ponte Golden Gate em San Francisco. São estupendas realizações, 
de fato, e nosso cérebro merece ser homenageado com seu próprio desfile de 
Carnaval e uma chuva de confetes por ter produzido essas maravilhas. Mas não 
são as maiores façanhas. Uma máquina sofisticada poderia projetar e construir 
qualquer uma dessas coisas, porque projetar e construir exige conhecimento, 
lógica e paciência, algo de que as máquinas sofisticadas dispõem em abun-
dância. A bem da verdade, existe apenas uma proeza tão fabulosa que nem 
mesmo a mais sofisticada das máquinas poderia fingir tê-la realizado, e esse 
feito é a experiência da consciência. Ver a Grande Pirâmide ou lembrar-se da 
Golden Gate ou imaginar a Estação Espacial são atos muito mais extraordiná-
rios do que construir qualquer uma dessas obras. Além disso, um desses atos 
extraordinários é ainda mais extraordinário do que os outros. Ver é vivenciar 
a experiência do mundo tal qual ele é; lembrar é ter sentido em primeira mão 
o mundo como ele era; mas imaginar — ah, imaginar é experimentar o mundo 
como ele não é nem nunca foi, mas como poderia ser. A mais formidável rea-
lização do cérebro humano é sua capacidade de imaginar objetos e episódios 
que não existem no reino do real, e é essa habilidade que nos permite pensar 
sobre o futuro. Como observou um filósofo, o cérebro humano é uma “máquina 
de previsão”, e “criar o futuro” é a coisa mais importante que o cérebro faz.2

Mas o que exatamente significa “criar o futuro”? Há pelo menos duas ma-
neiras em que se pode dizer que o cérebro cria o futuro, uma das quais temos 
em comum com muitos outros animais, a outra não compartilhamos com mais 
ninguém. Todos os cérebros — cérebros humanos, cérebros de chimpanzés, até 
mesmo cérebros de esquilos normais que enterram comida — fazem previsões 
acerca do futuro imediato, local, pessoal. Eles fazem isso usando informações 
sobre eventos atuais (“Estou sentindo o cheiro de alguma coisa”) e eventos 
passados (“Da última vez que senti esse cheiro, uma coisa grande tentou me 
comer”) para prever o evento que muito provavelmente ocorrerá com eles 
(“Uma coisa grande está prestes a    ”).3 Mas observe dois aspectos dessa  
chamada previsão. Primeiro, apesar dos gracejos cômicos entre parênteses, 
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supostas previsões desse tipo não requerem que o cérebro que as faz tenha 
algo nem sequer remotamente parecido com um pensamento consciente. Assim 
como um ábaco pode somar dois mais dois para totalizar quatro sem ter pen-
samentos sobre aritmética, o cérebro pode somar passado e futuro sem jamais 
pensar em nenhum dos dois. Na verdade, para fazer esse tipo de previsão não 
é nem necessário ter cérebro. Com apenas um pouco de treinamento prático, a 
lesma-do-mar gigante conhecida como Aplysia parvula pode aprender a prever e 
evitar um choque elétrico em suas guelras, e, como qualquer pessoa munida de 
um bisturi pode facilmente demonstrar, lesmas-do-mar são indiscutivelmente 
desprovidas de cérebro. Computadores também são desprovidos de cérebro, 
mas usam precisamente o mesmo truque da lesma-do-mar quando recusam seu 
cartão de crédito porque você estava tentando pagar o jantar em Paris depois 
de ter comprado o almoço em Los Angeles. Em suma, máquinas e invertebra-
dos são provas de que não é preciso ter um cérebro inteligente, consciente e 
autoconsciente para fazer previsões simples sobre o futuro.

O segundo aspecto a notar é que previsões como essas não são especial-
mente abrangentes. Não são previsões no mesmo sentido em que poderíamos 
prever a taxa anual de inflação, o impacto intelectual do pós-modernismo, a 
morte térmica do universo ou a próxima cor de cabelo da cantora Madonna. 
Em vez disso, são previsões sobre o que vai acontecer precisamente neste local, 
precisamente a seguir, precisamente comigo, e as chamamos de previsões apenas 
porque não há palavra melhor para elas. Todavia, o uso desse termo — com suas 
inescapáveis conotações de reflexão calculada e ponderada sobre eventos que 
podem ocorrer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer momento 
— corre o risco de obscurecer o fato de que os cérebros estão continuamente 
fazendo previsões sobre o futuro imediato, local e pessoal de seus proprietá-
rios, sem que seus proprietários tenham consciência disso. Em vez de dizer 
que esses cérebros estão prevendo, digamos que eles estão pensando no depois.

O seu cérebro está pensando no que vem depois bem agora. Por exemplo, 
neste exato momento pode ser que você esteja pensando conscientemente na 
frase que acabou de ler, ou no chaveiro no bolso da calça que está pressionando 
sua coxa e causando desconforto, ou se a guerra de 1812 merecia que Tchaikóvski 
compusesse uma abertura solene. Seja lá o que estiver passando por sua cabeça, 
seus pensamentos com certeza giram em torno de algo diferente da palavra 
com a qual esta frase vai terminar. Mas, ainda quando você ouve essas mesmas 

Felicidade_Por_Acaso.indd   22 30/07/21   17:26



23

palavras ecoando em sua própria cabeça e forma os pensamentos que elas 
inspiram, sejam quais forem, seu cérebro está usando a palavra que está lendo 
exatamente agora e as palavras que acabou de ler para formular uma suposição 
logicamente plausível sobre a identidade da palavra que será lida a seguir, que 
é o que permite que você leia com tanta fluência.4 Qualquer cérebro que tenha 
sido criado à base de uma dieta constante de filmes policiais noir e romances 
de detetive baratos espera que a frase iniciada com Era uma noite seja seguida 
de termos como sombria e tempestuosa, e assim, quando se depara com esses 
adjetivos, está especialmente bem preparado para digeri-los. Contanto que no 
fim fique claro que a suposição do seu cérebro sobre a palavra seguinte esteja 
certa, você segue adiante numa boa, da esquerda para a direita, da esquerda 
para a direita, transformando rabiscos pretos em ideias, cenas, personagens e 
conceitos, felizmente sem saber que seu cérebro absorto no que vem depois 
está prevendo o futuro da frase a uma velocidade fantástica. É somente quando 
seu cérebro erra no prognóstico que você de súbito se sente abacate.

Quero dizer, surpreso. Viu?
Agora, pare para pensar no significado daquele breve momento de surpresa. 

Surpresa é uma emoção que sentimos quando encontramos o inesperado — por 
exemplo, 34 conhecidos seus usando chapéus de papel e perfilados na sua sala 
de estar gritando “Feliz aniversário!” quando você entra pela porta da frente 
carregando uma sacola de compras de supermercado e morrendo de vontade 
de fazer xixi — e, portanto, a ocorrência de surpresa revela a natureza de nossas 
expectativas. A surpresa que você sentiu no final do último parágrafo revela 
que, enquanto você estava lendo a frase É somente quando seu cérebro erra no 
prognóstico que você de súbito se sente..., seu cérebro estava simultaneamente 
elaborando um prognóstico razoável sobre o que aconteceria a seguir. Ele 
previu que, em algum momento dos milissegundos seguintes, seus olhos se 
deparariam com um conjunto de rabiscos pretos que codificam uma palavra que 
descreve um sentimento, a exemplo de triste ou nauseado ou até surpreso. Em 
vez disso, encontrou uma fruta, o que despertou você de seu sono dogmático 
e revelou para quem estivesse assistindo a natureza de suas expectativas. A 
surpresa nos diz que estávamos esperando algo diferente do que recebemos, 
mesmo quando não sabíamos que estávamos esperando o que quer que fosse.

Uma vez que os sentimentos de surpresa são geralmente acompanhados por 
reações que podem ser observadas e medidas — como arquear a sobrancelha, 
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arregalar os olhos, ficar de queixo caído, e ruídos seguidos por uma série de 
pontos de exclamação —, os psicólogos podem usar a surpresa para dizer quan-
do um cérebro está pensando no que vem depois. Por exemplo, ao verem um 
pesquisador jogar uma bola que sai rolando por uma de várias rampas, macacos 
olham rapidamente para o fundo dessa rampa e esperam que a bola reapareça. 
Quando algum truque experimental faz com que a bola surja de uma rampa 
diferente daquela em que foi depositada, os macacos demonstram surpresa, 
provavelmente porque o cérebro deles estava pensando no que viria depois.5 Os 
bebês humanos apresentam respostas semelhantes diante da física bizarra. Por 
exemplo, quando bebezinhos assistem a um vídeo mostrando uma colisão entre 
um grande bloco vermelho e um pequeno bloco amarelo, reagem com indife-
rença quando o pequeno bloco amarelo imediatamente se inclina e vai caindo 
para fora da tela. Mas quando o pequeno bloco amarelo hesita por uns instantes 
antes de sair da tela, os bebês encaram fixamente a imagem como espectadores 
fitando um desastre de trem — como se o atraso na inclinação do bloco tivesse 
violado algumas previsões feitas por seu cérebro em pleno ato de pensar no que 
vem depois.6 Estudos como esses nos dizem que o cérebro dos macacos “sabe” 
sobre a gravidade (objetos caem em linha reta, não para os lados) e que o cérebro 
de bebês humanos “sabe” sobre cinética (objetos em movimento transferem 
energia para objetos estacionários precisamente no momento em que entram 
em contato com eles, e não segundos depois). O mais importante: dizem-nos 
que o cérebro de macacos e o cérebro de bebês humanos acrescentam o que 
eles já sabem (o passado) ao que veem no momento (o presente) para prever o 
que acontecerá depois (o futuro). Quando a coisa real seguinte é diferente da 
coisa prevista seguinte, macacos e bebês sentem surpresa.

Nosso cérebro foi feito para pensar no que vem depois, e é exatamente o 
que ele faz. Quando saímos para um passeio na praia, nosso cérebro prevê 
qual será o grau de estabilidade da areia quando nosso pé tocar nela no passo 
seguinte, e então ajustamos a tensão em nosso joelho. Quando saltamos para 
agarrar um Frisbee, nosso cérebro prevê a posição no espaço em que o disco 
estará quando cruzarmos sua trajetória de voo, e então colocamos as mãos 
precisamente nesse ponto. Quando avistamos um caranguejo correndo atrás 
de um pedaço de madeira flutuante em seu caminho para a água, nosso cére-
bro prevê quando e onde a criatura reaparecerá, e então direcionamos nossos 
olhos para o ponto exato de seu ressurgimento. Essas previsões são feitas com 
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velocidade e precisão extraordinárias, e é difícil imaginar como seria nossa vida 
se nosso cérebro parasse de fazê-las, deixando-nos completamente “no aqui e 
agora” e incapazes de dar o próximo passo. Contudo, embora essas previsões 
automáticas, contínuas e inconscientes sobre o futuro imediato, local e pessoal 
sejam impressionantes e onipresentes, não são os tipos de previsão que fizeram 
nossa espécie descer das árvores e vestir calças compridas. Na verdade, essas 
são previsões do tipo que os sapos fazem sem nunca sair de seus nenúfares e, 
portanto, não são os tipos de previsões que A Frase foi feita para descrever. 
Não, a variedade de futuro que nós, seres humanos, engendramos — e que 
somente nós engendramos — é uma coisa completamente diferente.

O MACACO QUE OLHA PARA A FRENTE

Os adultos adoram fazer perguntas idiotas às crianças para que possamos rir 
quando elas nos dão respostas idiotas. Uma pergunta especialmente idiota que 
gostamos de fazer a crianças é:“O que você quer ser quando crescer?”. Crianças 
pequenas parecem ficar confusas, o que é compreensível, talvez preocupadas 
que nossa pergunta sugira a ideia de que elas correm o risco de, em vez de 
aumentar de tamanho, acabar diminuindo. Quando as crianças respondem, 
geralmente se saem com coisas como “o homem dos doces” ou “um escalador 
de árvores”. Damos risadas porque as chances de a criança se tornar o homem 
dos doces ou um escalador de árvores são cada vez menores, e são cada vez 
menores porque não são o tipo de coisa que a maioria das crianças vai querer 
ser quando tiver idade suficiente para fazer suas próprias perguntas idiotas. 
Mas observe que, embora sejam as respostas erradas à nossa pergunta, são as 
respostas certas para outra pergunta, a saber: “O que você quer ser agora?”. 
Crianças pequenas não são capazes de dizer o que querem ser mais tarde 
porque na verdade não entendem o que significa mais tarde.7 Então, como 
políticos astutos, ignoram a pergunta que lhes é feita e respondem à pergunta 
que conseguem responder. Os adultos se saem muito melhor, é claro. Quando 
uma moradora de Manhattan de trinta anos de idade é questionada sobre onde 
acha que poderia viver quando se aposentar, ela menciona Miami, Phoenix, 
ou algum outro lugar da moda propício ao descanso social. Pode ser que ado-
re a existência urbana que leva agora, mas pode imaginar que dali a algumas 
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décadas valorizará rodadas de bingo e acesso imediato a atendimento médico 
mais do que museus de arte e sujeitos que limpam o para-brisa do carro nos 
semáforos da cidade grande. Ao contrário da criança que só consegue pensar 
em como as coisas são, o adulto é capaz de pensar em como as coisas serão. 
Em algum ponto entre nossas cadeiras de alimentação e nossas cadeiras de 
balanço, aprendemos a respeito do mais tarde.8

Mais tarde! Que ideia sensacional. Que conceito poderoso. Que descoberta 
fabulosa. Como os seres humanos aprenderam a visualizar em sua imaginação 
cadeias de eventos que ainda não aconteceram? Que gênio pré-histórico per-
cebeu que poderia escapar do dia de hoje fechando os olhos e se transportando 
em silêncio para o amanhã? Infelizmente, nem mesmo as grandes ideias deixam 
fósseis para a datação por carbono, e por isso a história natural do mais tarde 
se perdeu para sempre. Mas paleontólogos e neuroanatomistas nos assegu-
ram de que esse momento decisivo no drama da evolução humana aconteceu 
em algum período dos últimos 3 milhões de anos, e muito de repente. Os 
primeiros cérebros apareceram na Terra cerca de 500 milhões de anos atrás, 
levaram vagarosos 430 milhões de anos ou mais evoluindo para o cérebro dos 
primeiros primatas, e cerca de outros 70 milhões de anos evoluindo para o 
cérebro dos primeiros proto-humanos. Então algo aconteceu — ninguém sabe 
exatamente o quê, mas as especulações vão desde o esfriamento da tempera-
tura à invenção do cozimento —, e o futuro cérebro humano teve um surto de 
crescimento sem precedentes que mais do que dobrou sua massa em pouco 
mais de 2 milhões de anos, transformando-o do cérebro de 567 gramas do 
Homo habilis no cérebro de 1,36 quilo do Homo sapiens.9

Ora, se você fizesse uma dieta à base de calda de chocolate e dobrasse sua 
massa em pouquíssimo tempo, não seria de esperar que as várias partes do seu 
corpo compartilhassem igualmente o ganho de peso. Sua barriga e suas nádegas 
provavelmente seriam os principais receptores da gordura recém-adquirida, ao 
passo que sua língua e os dedos dos pés permaneceriam relativamente esbeltos 
e incólumes. Da mesma forma, o drástico aumento no tamanho do cérebro hu-
mano não dobrou democraticamente a massa de cada uma das partes de modo 
que as pessoas modernas acabassem com novos cérebros que tinham estrutura 
idêntica à dos antigos, só que maiores. Em vez disso, uma parcela despropor-
cional do crescimento centrou-se numa parte específica do cérebro conhecida 
como lobo frontal, que, como o próprio nome indica, se localiza na parte da 
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frente da cabeça, bem acima dos olhos (ver figura 2). A testa baixa e inclinada 
de nossos primeiros ancestrais foi empurrada para a frente de modo a se tornar 
a testa angulosa e vertical que mantém nosso chapéu na cabeça, e a mudança na 
estrutura de nossa cabeça ocorreu principalmente para acomodar essa repentina 
mudança no tamanho do nosso cérebro. O que esse novo pedaço de aparato 
cerebral fez para justificar uma revisão arquitetônica do crânio humano? O 
que há nessa parte específica que tornou a natureza tão ansiosa para que cada 
um de nós tivesse um em tamanho grande? Para que serve um lobo frontal?

Lobo Frontal

Figura 2. O lobo frontal é a adição recente ao cérebro humano que nos permite imaginar 
o futuro.

Até bem recentemente, os cientistas pensavam que o lobo frontal não servia 
para muita coisa, porque pessoas cujo lobo frontal sofria algum dano pareciam 
viver muito bem sem ele. Phineas Gage era um capataz da empresa ferroviária 
norte-americana Rutland Railroad que, em um aprazível dia de outono de 1848, 
manejando um aparelho para compactar o pó explosivo nas rochas onde traba-
lhava, desencadeou uma pequena explosão nas proximidades de seus pés, que 
lançou ao ar seu objeto de trabalho, uma haste de ferro de cerca de 1 metro de 
comprimento, que Phineas habilmente capturou com o próprio rosto. A barra 
entrou bem abaixo de sua bochecha esquerda e irrompeu pelo topo do crânio, 
abrindo um túnel através da caixa craniana e levando consigo um bom pedaço 
do lobo frontal (veja a figura 3). Phineas desabou no chão, onde ficou alguns 
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minutos. Então, para o espanto de todos, ele se levantou e pediu a um colega 
de trabalho que o acompanhasse até o médico, insistindo o tempo todo que 
não precisava de carona e podia ir caminhando, obrigado. O médico limpou 
um pouco da sujeira do ferimento, um colega de trabalho limpou fragmentos 
de massa encefálica da haste de metal e, em um tempo relativamente curto, 
Phineas e seu pé de cabra estavam de volta ao trabalho.10 A personalidade e o 
temperamento de Phineas deram uma evidente guinada para pior — e esse fato 
é a fonte de sua fama até hoje —, porém o mais impressionante em Phineas era 
o quanto ele levou uma vida de resto normal. Se a haste tivesse transformado 
em hambúrguer a outra parte do cérebro — o córtex visual, a área de Broca, o 
tronco encefálico —, então Phineas poderia ter morrido, ficado cego, perdido 
a capacidade de falar, ou passaria o resto da vida fazendo uma convincente 
imitação de um repolho. Em vez disso, ao longo dos doze anos seguintes ele 
viveu, viu, falou, trabalhou e viajou de uma maneira que nada tinha a ver com 
um repolho, o que levou os neurologistas à inevitável conclusão de que o lobo 
frontal fazia tão pouco por uma pessoa que ela poderia viver muito bem sem 
um.11 Como escreveu um neurologista em 1884: “Desde a ocorrência do famoso 
caso do pé cabra nos Estados Unidos, sabe-se que a destruição desses lobos 
não necessariamente origina quaisquer sintomas”.12

Figura 3. Esboço médico mostrando onde a barra de ferro usada para fixar dormentes 
entrou e saiu do crânio de Phineas.
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Mas o neurologista estava errado. No século xix, o conhecimento acerca das 
funções cerebrais era em larga medida baseado na observação de pessoas que, a 
exemplo de Phineas Gage, foram as infelizes cobaias de algum dos ocasionais e 
inexatos experimentos neurológicos. No século xx, os cirurgiões continuaram 
de onde a natureza havia parado e começaram a realizar experimentos mais 
precisos, cujos resultados pintaram um quadro muito diferente das funções 
do lobo frontal. Na década de 1930, um médico português chamado António 
Egas Moniz procurava uma forma de acalmar seus agitadíssimos pacientes 
psicóticos quando soube de um novo procedimento cirúrgico denominado 
lobotomia frontal, que envolvia a destruição química ou mecânica de partes 
do lobo frontal. Esse procedimento era realizado em macacos, que normalmen-
te ficavam bastante zangados quando sua comida era retida, mas reagiam com 
inabalável paciência a essas indignidades após serem submetidos à operação. 
Egas Moniz realizou o procedimento em seus pacientes humanos e descobriu 
que a lobotomia tinha um efeito calmante semelhante. (Teve também o efeito 
calmante de render a Egas Moniz o prêmio Nobel de Medicina em 1949.) Nas 
décadas seguintes, as técnicas cirúrgicas foram aprimoradas (o procedimento 
pode ser realizado sob anestesia local com um picador de gelo), e os inde-
sejados efeitos colaterais (como diminuição da inteligência e incontinência 
urinária) diminuíram. A destruição de alguma parte do lobo frontal tornou-
-se um tratamento-padrão para casos de ansiedade e depressão resistentes a 
outras formas de terapia.13 Ao contrário da sabedoria médica convencional 
do século anterior, o lobo frontal fez a diferença. A diferença é que algumas 
pessoas pareciam melhores sem ele.

Contudo, enquanto alguns cirurgiões teciam elogios aos benefícios do 
dano no lobo frontal, outros estavam percebendo os custos. Embora pacientes 
com danos no lobo frontal muitas vezes tivessem bom desempenho em testes 
padronizados de inteligência e de memória e em coisas do tipo, mostravam 
deficiências graves em qualquer teste — até mesmo os mais simples — que 
envolvesse planejamento. Por exemplo, diante de um labirinto ou um quebra-
-cabeça cuja solução exigia que levassem em consideração toda uma série de 
movimentos antes de fazer seu primeiro movimento, essas pessoas de modo 
geral inteligentes ficavam aturdidas.14 Seu déficit de planejamento não se 
limitava ao laboratório. Esses pacientes poderiam ser razoavelmente funcio-
nais em situações comuns, como beber chá sem derramar e conversar sobre 
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cortinas, mas descobriam que era praticamente impossível dizer o que fariam 
mais tarde no mesmo dia. Sintetizando o conhecimento científico a respeito 
desse tema, um cientista renomado concluiu: “Nenhum sintoma pré-frontal 
foi verificado de forma mais consistente do que a incapacidade de planejar […] 
o sintoma parece ser exclusivo da disfunção do córtex pré-frontal […] [e] não 
está associado a danos clínicos de qualquer outra estrutura neural”.15

Ora, esse par de observações — que o dano de certas partes do lobo frontal 
pode fazer as pessoas se sentirem calmas, mas também pode deixá-las incapazes 
de planejar — parece convergir para uma única conclusão. Qual é o elo concei-
tual que vincula ansiedade e planejamento? Ambos, é claro, estão intimamente 
relacionados a pensar sobre o futuro. Sentimos ansiedade quando prevemos que 
algo de ruim vai acontecer, e planejamos imaginando de que modo nossas ações 
se desdobrarão no decorrer do tempo. O planejamento exige que olhemos 
atentamente para o nosso futuro, e a ansiedade é uma das reações que podemos 
ter quando fazemos isso.16 O fato de que danos ao lobo frontal prejudicam o 
planejamento e a ansiedade de forma tão singular e tão precisa sugere que o 
lobo frontal é a peça decisiva do maquinário cerebral que permite a humanos 
adultos normais e modernos se projetarem futuro adiante. Sem isso, ficamos 
presos na armadilha do momento presente, incapazes de imaginar o amanhã e, 
portanto, despreocupados com relação ao que o futuro poderá trazer. Como os 
cientistas agora reconhecem, o lobo frontal “dota os humanos adultos saudáveis 
da capacidade de ponderar sobre a sua existência estendida ao longo do tempo”.17 
Assim, as pessoas cujo lobo frontal sofre danos são descritas por aqueles que 
as estudam como “fadadas a estímulos do aqui e agora”18 ou “trancafiadas no 
espaço e tempo imediatos”,19 ou como indivíduos que exibem uma “tendência 
para a concretude temporal”.20 Em outras palavras, como os homens do doce e 
os escaladores de árvores, vivem em um mundo em que o mais tarde não existe.

O triste caso do paciente conhecido como N. N. propicia uma janela para 
esse mundo. N. N. sofreu um traumatismo cranioencefálico em um acidente 
automobilístico em 1981, aos trinta anos de idade. Os testes revelaram severas 
lesões em seu lobo frontal. Um psicólogo entrevistou N. N. alguns anos depois 
do acidente e gravou a seguinte conversa:

psicólogo: O que você vai fazer amanhã?
N. N.: Eu não sei.

Felicidade_Por_Acaso.indd   30 30/07/21   17:26


