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 “de fato não há, mesmo para a mais ingênua experiência, 

nenhuma similitude, nenhuma distinção que não resulte de uma 

operação precisa e da aplicação de um critério prévio 

(FOUCAULT, 1987, p. 9). 

 

Pulverização, dispersão, e a aparente falta da referência basilar… Tenho 

impressão de que esses aspectos descrevem certa condição contemporânea incômoda 

relacionada a colonização tecnológica do nosso mundo cultural. Afinal, a ideia de que as 

palavras e as coisas possam ser reduzidas a informação (um conjunto fechado de dados) 

não é hegemônica tanto nos processos de saber como cada vez mais também na produção 

da vida material? A ascensão de técnicas que objetivam solucionar problemas da 

existência, os programas com os quais construímos nosso saber, e a proliferação de 

tecnologias que, mediando nossa vida política ou nossas relações pessoais, imprimem sua 

lógica sobre novos territórios da cultura não parece um aspecto marcante da existência 

contemporânea? Ainda assim, mesmo com todo o investimento e prestígio, as técnicas de 

processamento de informação e as ferramentas de interação, ainda não domina uma 

                                                           

1  Doutorando na linha de História Cultura do PPGHIS da Universidade Federal de Mato Grosso. E-mail: 

luis.bonfim@lrv.ifmt.edu.br 
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insuficiência da técnica em preencher os sentidos de existência que nossa cultura exige. 

Para historicizar o processo e procurar entender os aspectos dessa contradição, propomos 

uma incursão pela ficção científica e algumas das obras de divulgação científica de Isaac 

Asimov (1919-1992).   

*** 

Em As Palavras e as Coisas Foucault demarcou uma ruptura epistêmica que 

entre o XVIII e o XIX, realocou o sistema das positividades retirando da linguagem sua 

áurea clássica onisciente em função de uma historicidade profunda. De Aristóteles à 

Descarte a racionalidade havia assimilado-se com o próprio ato da linguagem, 

condensando um axioma que suportava o fenômeno do conhecimento e pelo qual era 

definido o homem e seu projeto objetivo nos programas das ciências naturais, o que até 

finais do século XIX formatou a coerência epistêmica que o autor francês denominou de 

clássica. 

Segundo Francis Woff a definição Aristotélica do homem como animal racional 

atravessou o tempo e desde Aristóteles: 

está vinculada, com efeito [...] ao método das Ciências Naturais. 

Reciprocamente, o homem é o modelo de todos os seres naturais. Toda 

a concepção aristotélica da natureza depende, portanto da essência do 

homem e do lugar eminente por ele no centro do mundo (WOFF, 2012, 

p, 21).   

 

Em Descartes a dualidade de substâncias que dividia mundo material e a vontade 

racional funcionou como um artifício que permitia a crítica metodológica da razão sobre 

o mundo material.  O método mediando a relação dos opostos permitia encontrar a razão 

no mundo material através do conceito, da palavra. Neste sentido, a ordem natural 

chegava a corresponder a vontade racional. E a ideia do homem como animal racional 

passava a ser determinada no método que mediava a natureza do homem, seus sentidos, 

instintos e vontade racional. Depois disso:   

a teoria da representação desaparece como fundamento geral de todas 

as ordens possíveis; a linguagem, por sua vez, como quadro espontâneo 

e quadriculado primeiro das coisas, como suplemento indispensável 

entre a representação e os seres, desvanece-se; uma historicidade 

profunda penetra no coração das coisas, isola-as e as define na sua 

coerência própria, impõe-lhes formas de ordem que são implicadas pela 

continuidade do tempo (FOUCAULT, 1987, p. 13). 
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Um outro aspecto dessa episteme historicizante, ainda segundo Foucault, teria 

sido a entrada da figura humana, o sujeito, ao mundo da ordenação científica através da 

disciplinarização das chamadas ciências humanas. No avesso da interpretação clássica do 

homem como ser racional, coisa diversa no mundo e assim acima dos condicionantes da 

ordem material, impõem-se a imagem de um homem, particularizado em contingências 

sociológicas, históricas e/ou psicológicas, cuja amarração causal mira no horizonte um 

sistema integrado que sintetiza o homem como animal entre os outros ao mesmo tempo 

que legitima o aspecto particular da história humana, formando um mosaico entre os 

determinantes evolutivos e a criatividade da sua cultura. 

Conforme crescia a necessidade de dar substância causal ao que fosse a 

racionalidade humana – aliás condição do próprio princípio da modernidade técnica2 onde 

‘tudo tem uma causa’3 -  a nova epistemé historicizante dissolvia o cosmo integrador dos 

objetos científicos e palavras como a razão passava a carecer de sentido geral. Até então, 

nem Aristóteles nem Descartes tinham conseguido dizer exatamente em que consistia a 

racionalidade humana, e a causa material do aspecto diferenciador entre homens e animais 

era especulada mais nunca definida com propriedade. Assim o projeto racional mantinha-

se argumentado na própria grandeza da obra humana, que funcionava como prova da 

diferença da razão humana. 

Nesta indefinição do aspecto diferenciador humano, o sucesso do paradigma 

mecanicista a exemplo de Newton e a revolução técnica que a seguiu alcançou crédito 

suficiente para projetar-se como imagem universal para razão e ponto de contato entre o 

homem e a lógica da natureza. No Discurso sobre o método (1637) de Descartes a união 

entre mecânica e filosofia já aparecia como um dos grandes exemplos da metafísica do 

conhecimento (DONATELLI, 2008) e os desdobramentos dessa ideia levaram-no a 

propor uma interpretação da circulação do sangue a partir do conhecimento mecânico, 

onde o coração seria a caldeira de aquecimento que ferve o sangue e o faz pulsar. Um 

século depois, Julien la Metrie propunha uma radicalização empirista para interpretação 

do corpo humano, pondo fim ao dualismo cartesiano. No seu Tratado da Alma (1750) 

defendeu a ideia de que a mecânica do corpo deveria servir de modelo para interpretar 

                                                           
2  Modernidade técnica é situada como o momento histórico a partir de onde os princípios de uma 

realidade técnica foram estabelecidos. Situam-se aí o início do cálculo e a ideia de sistemas causais 

tecnicamente determinados. 

3  O princípio do fundamento, assim descreveu Leibniz a ideia segundo a qual nada é sem uma causa. 
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também a mente. Sobre a necessidade de excluir do pensamento elucubrações 

espiritualistas, a mente deveria também ser observada em seus mecanismos, que mesmo 

complexo, deviam seguir uma lógica similar a natureza. Uma dificuldade latente na 

cultura ocidental nascia nesta projeção de que o homem, a vida e a razão pudessem ser 

planificados pela imagem mecânica. 

Nos limites do racionalismo clássico o imperativo evolucionista, que no século 

XIX dispunha o homem como um animal entre os outros implicou a necessidade de 

elucidar empiricamente o atributo racional, que entre outras características evolutivas, 

devia ser observada processualmente e justificada dentro da história evolutiva. O 

mecanicismo nunca fora capaz de abarcar o sentido do orgânico e nem do homem. E a 

argumento evolucionista baixava a obra humana ao mundo natural de forma que a tarefa 

racionalista complexificava-se enormemente. Era preciso adicionar a obra humana ao 

mundo natural e disso novos campos abriram-se. Uma retomada da epistemologia 

conduzem daí projetos em busca do mecanismo lógico que formata uma continuidade do 

conhecimento e que justifique uma ideia de continuidade racionalista. Tal como a 

proposta popperiana de uma ciência à base da lógica dedutiva. No campo analítico e 

experimental a busca dos códigos que operam o pensamento desenvolvidas nas 

neurociências e nas ciências cognitivas objetivavam descrever sistematicamente as 

complexidades humanas, permitindo elucidar analiticamente os aspectos da mente.   

No limite do projeto racionalista, a hipótese de que seria impossível estabelecer 

tal princípio, a incapacidade de explicar a razão como atributo evolutivo, abria no solo do 

conhecimento a possibilidade de interpretar o homem, talvez toda a vida orgânica e a 

matéria como sucessão de contingenciamentos momentâneos, o avesso da cosmogonia 

essencialista e das leis universais, no outro extremo do projeto da ordem, um movimento 

mais ou menos caótico. Resistir a essa hipótese, defendeu Foucault, teria sido o projeto 

do discurso médico moderno: um olhar da ordem sobre a doença e a alteridade, essas 

diversificações que preenchem o próprio cerne da vida, tomados então como perigos a 

serem catalogados e planificados. O entendimento do orgânico a partir da diversificação 

e alteridade, um tencionamento da epistemologia da ordem a partir das ciências sobre o 

patológico é o princípio motivador da tese de Georges Canguilhe em O Normal e o 

Patológico (1943).   

*** 
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Uma ficção científica de Isaac Asimov, na verdade sua obra de maior folego e 

tiragem, a trilogia Fundação, apresenta uma ciência ficcional cujo projeto central é 

construir uma matemática do destino humano. Trata-se da ciência ficcional denominada 

Psico-história. Um campo de conhecimento que intercede a história, a psicologia e a 

matemática. E que se propõe capaz de fazer estatísticas dos dados do passado de modo a 

sintetizar algebricamente o comportamento de grandes aglomerados humanos, 

descrevendo o sentido das ações humanas do passado e também do futuro. Essa pequena 

álgebra humana (Asimov, Vol I. p. 103) sintetizaria a lógica dos comportamentos 

biológicos e pisco-sociais em funções regulares, permitindo: explicar o curso da história 

humana; fazer alterações técnicas do percurso através da manipulação das variáveis; e 

prever o desenrolar comportamental humano no processo histórico. 

A proposição de equalização da vida e do homem, ou mesmo do pensamento, 

numa ordenação mecânica produziu muitos sentidos negativos durante a modernidade. O 

prometeu moderno, Frankestein (1818) de Mary Selley, revela o pavor diante de uma 

criatura humana cuja vida propõe-se resumível a uma montagem técnica. Frankestein é 

uma declaração de falência da projeção homem-máquina, tal como em J. la Metrie, já que 

a vontade transborda os limites do controle técnico. Essa insuficiência do projeto 

mecanista, sua incapacidade de descrever a vida e a vontade humana, não significou um 

abandono radical do projeto de ler tecnicamente o homem. A modernidade técnica 

avança, na virada do século XIX para o XX, incorporando as novidades do paradigma 

historicizante, revisando unidades como o universo, o átomo e a mente. Novos objetos, 

surgidos na dissolução dos antigos, são disciplinados em campos de afinidade. E a 

proposta de ordenação do espírito passa a ser meta conjunta das ciências humanas, das 

cognitivas e evolutivas. 

Por ai parece situar-se a disciplina sintética da ficção de Asimov. A psico-

história “Sem fingir prever as ações de indivíduos, formulou leis definitivas capazes de 

análise e extrapolação matemática para governar e prever a ação em massa de grupos 

humanos” (ASIMOV, Vol II. p. 34). Reúne os arquivos da história quantitativa, faz uma 

leitura desses dados a partir dos arquétipos da psicologia social e da psicologia evolutiva, 

equaciona as informações em funções de ação e reação e com isso pode estabelecer 

prognósticos e promover alterações do curso. Esse limite frente as ações individuais 

coloca uma contradição no cerne dessa ciência. Pois como se pode, desde o princípio de 

que tudo tem uma causa, compreender uma ordenação que surge na aglomeração de uma 
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unidade, mas que não existe na unidade. Como indivíduos, cuja ação seja as causas da 

vontade e razão particular, originar um padrão comportamental ordenado ao serem 

aglomerados em massas. 

O desenrolar do enredo insiste sobre a insuficiência da psico-história frente ao 

comportamento individual. Exige-se a causa primária dos comportamento instintivos da 

espécie, já que o padrão que se revela pela aglomeração das massas deve ter uma 

ocorrência material nos indivíduos que são a unidade material da massa. Um 

comprovação causal da psico-história exige a definição do fato físico que condiciona as 

experiências humanas. E a definição desse princípio deve passar pela elucidação da 

própria vontade racional e do arbítrio que a bloqueia. O questionando da validade da 

psico-história intensificam-se no enredo. Os personagens no ato da sua vontade e razão 

questionam a força dos condicionantes: 

[Riose falando a Barr] Você quer dizer que essa arte dele [psico-

história] prevê que eu atacaria [...] e perderia tal e tal batalha por tal e 

tal motivo? Você está tentando dizer que sou um tolo robotizado, 

seguindo um curso predeterminado para a destruição? [Barr responde] 

Eu já disse que a ciência nada tem a ver com ações individuais. É o pano 

de fundo maior que foi previsto. [Riose responde] Então continuamos 

presos a mão da Deusa da Necessidade Histórica. (ASIMOV, Vol II. p. 

87). 

 

Existe uma espécie de fratura da compreensão onde a unidade particular origina, 

dada uma certa quantidade, forças ordenadoras gerais. Esse aspecto do conhecimento, 

parece condição racional do processo de dissolução dos objetos. Um exemplo é dado na 

própria narrativa pela comparação entre mente e matéria: 

[Hardin falando a Verisof] Porque mesmo a psicologia avançada de 

Seldon era limitada. Ele não podia lidar com muitas variáveis 

independentes. Ele não podia trabalhar com indivíduos em nenhum 

período de tempo; assim como você não conseguiria aplicar a teoria 

cinética dos gases a moléculas individuais. Ele trabalhava com 

multidões, populações de planetas inteiros, e somente multidões cegas 

que não têm conhecimento prévio dos resultados de suas próprias ações. 

(Idem, Vol II, p. 104). 

 

O efeito da historicidade no solo do conhecimento dissolve as essências em 

formas condicionais. A matéria pode assumir características diferentes a depender da 

condição: o macro e microcosmo, a velocidade, a organicidade ou quantidade. A relação 

entre o mundo e a vontade racional é agora mediada pelo condicionante histórico: o 

cérebro e sua evolução fisiológica. Pelo menos para o projeto da ordem que continuou 
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fixado sobre o axioma da razão humana como chave da objetividade sobre o mundo 

natural. 

Se a vontade racional não tem um acesso direto sobre a ordem do mundo, se a 

ordem é mediada por uma condição particular, o cérebro, o funcionamento neuronal e 

suas condições moleculares, então aquilo que resulta da mente como ciência, os sistemas 

simbólicos que descobrem a natureza também são indiretos. Desta forma o instrumento 

de acesso ao mundo, o cérebro e a linguagem, devem ser objetivados como etapa 

fundamental do conhecimento.   

Ao início do terceiro volume da série o autor nos apresenta então o projeto de 

aprimoramento da psico-história em direção a uma ciência plenamente estabelecida. O 

caminho da investigação sugere um aprofundamento nos limites do conhecimento, qual 

seja, do sistema de funcionamento da psicologia individual: 

Por meio do desenvolvimento da matemática necessária para entender 

os fatos da fisiologia neural e da eletroquímica do sistema nervoso, que 

em si mesmas tinham de ser rastreadas até as forças nucleares, tornou-

se, pela primeira vez, possível desenvolver verdadeiramente a 

psicologia. E por meio da generalização do conhecimento psicológico 

do indivíduo para o grupo, a sociologia também foi matematizada 

(ASIMOV, Vol III. p.107). 

 

Como no paradigma clássico o destacamento do homem como ser racional havia 

sustentado o projeto de objetificação da natureza, diferenciação que apartava o homem 

do comportamento mecânico e determinado dos animais, uma leitura do homem como 

animal entre os outros exigia então uma fundamentação causal da própria razão e da 

linguagem que a expressa. Daí que a mente e/ou espírito tenha sido matéria para as 

filosofias metafísicas mas não das ciências experimentais até o século XIX. Na metade 

do século XX, quando Asimov desenvolve essa proposta psico histórica, a redução da 

ação humana a comportamentos adestrados e a redução da mente a processos 

programados dentro da fisiologia formatava um paradigma de abordagem cujo 

desenvolvimento prometia sistematizar a lógica da ação humana, tanto inconsciente 

quanto consciente. 

O problema colocado no projeto da psico-história, a possibilidade de equacionar 

a ação e através dela o destino humano, desdobra-se ao longo dos três volumes da série 

Fundação expondo as questões que surgem no embate entre uma epistemológica clássica 

e uma histórica na primeira metade do século XX. A salvação da perspectiva racionalista, 
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a manutenção do axioma da objetividade da vontade racional requeria não só uma 

definição causal da razão, mas também que essa definição pudesse ser situada dentro do 

processo histórico, da evolução biológica e da história. Ao ponto em que a psico-história 

ganha poder de análise sobre ações individuais, em que a própria linguagem está 

objetivada, Asimov apresenta então uma imagem da evolução psicológica do homem: 

Todo ser humano vive por trás de uma parede impenetrável de névoa 

asfixiante dentro da qual só ele existe. Ocasionalmente, surgiram os 

vagos sinais de dentro da caverna onde localizava-se outro homem – 

para que cada um pudesse caminhar, tateando, na direção do outro, e 

sentiam desde a infância os terrores e insegurança daquele isolamento 

completo… havia o medo de um homem contra o outro, a avidez 

selvagem de um homem contra o outro. Os pés, por dezenas de milhares 

de anos, patinavam e se arrastavam na lama – retendo as mentes que, 

durante este tempo, já estavam prontas para as estrelas. […] De forma 

implacável, o Homem instintivamente procurou superar as barras da 

prisão do discurso comum. Semântica, lógica simbólica, psicanálise – 

todos tinham sido instrumentos através dos quais o discurso poderia ser 

tanto refinado quanto evitado (Idem, vol III, p. 106). 

 

A concretização do projeto na Fundação se faz por meio dessa positivação 

matemática da linguagem e da razão. A medida que se pode equacionar a fisiologia do 

sistema nervoso será possível distinguir os diversos mecanismos que atuam na produção 

da ação e assim depurar o cerne racional do pensamento do arsenal comportamental que 

a espécie herdou ou desenvolveu durante a história evolutiva. O controle da ação e por 

extensão da sociedade, estivera segundo o cenário da Fundação, deixados ao acaso 

evolutivo que conduziu sistemas intuitivos, baseados em inspiração ou emoção, fato que 

explica a ausência de estabilidade na história humana. A proposta de higienização da ação 

seria possível a medida que o conhecimento positivo da lógica simbólica, da psicologia e 

da linguística pudesse então objetivar todo o mundo cultural. 

A vontade racional, como definidora da característica causal que fez o homem 

(diferente do restante dos animais) é um entre outros aspectos psicológicos que a dinâmica 

evolutiva construiu. Embora todos esses aspectos tenham uma função de sobrevivência, 

a razão, a medida em que é depurada em si e por si através do progresso do conhecimento 

humanizará o homem, purificando sua racionalidade. O processo prático dessa 

racionalização do homem pela sua essência racional significa codificar logicamente sua 

linguagem, logo, seu pensamento de forma a objetivar o espírito. A matematização é o 

instrumento supremo de construção lógica. A ordenação dos aspectos psíquicos através 

de uma lógica numérica possibilita a ação objetiva do homem sobre sua natureza e nisso 
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consiste a comprovação de que o conhecimento segue sua essência racionalizante. A 

aceitação da condição evolutiva, da condição histórica, significa que a tarefa humana de 

objetivação deve passar também pelo próprio homem e sua mente.  

A imagem evolutiva que Asimov ficcionou na Fundação tornou-se depois o 

projeto de reflexão que deu origem a um conjunto de obras de divulgação de ciências com 

a pretensão de argumentar suas concepções da evolução humana a partir de conhecimento 

da medicina e da biologia evolutiva. Após escrever os três volumes da série Fundação 

entre 1942 e 1951, o autor trabalhou um conjunto de obras que tangenciam as questões 

da psico-história. Podemos destacar The Living River (1960), Life and Energy (1962) 

The Genetic Code (1963) e The Human Brain (1964). Neles procurou dar corpo as 

posições que apresentou na narrativa. Queria situar, usando informações dos campos 

disciplinares da biologia e da medicina, essa diferenciação racional do homem. Tarefa 

que requeria situar o homem dentro da evolução da vida, o cérebro humano dentro da 

evolução do sistema nervoso e finalmente marcar aquilo que sustenta a particularidade 

racional humana. 

*** 

Em Vida e Energia (1965) Asimov sustenta através do conceito de trabalho, uma 

descrição do processo de diferenciação do homem em relação à natureza pela capacidade 

humana de manipular energias tecnicamente para produzir sua existência. Se toda a vida 

produz trabalho, que significa realizar um esforço e dispender uma energia, a vida humana 

é aquela capaz de manipular tecnicamente energias exteriores. Um sentido da evolução 

cultural humana e da história pode ser definido a partir dessa lógica. A narrativa evolutiva 

e histórica, procura situar que “a diferença entre o homem e coisas não-humanas não 

constituí um abismo descontínuo. Há graus de separação.” (ASIMOV, 1965, p. 3). 

Na divisão clássica entre homem e animais, a especificação do homem como 

animal racional, não foi definida. O homem era modelo da ordem natural e supunha-se 

que não era sujeito um ser determinado por uma ordem já dada. Sua razão era aberta e:   

As criaturas não-humanas eram expostas como governadas pelos 

instintos ou por atributos inatos em sua natureza que lhes ditava a 

maneira de agir […]. De certo modo, debaixo de um tal ponto de vista 

os animais são considerados como máquinas, muito complicadas, sem 

dúvida alguma, porém máquinas. […] (Idem,  s/n, p. 301). 
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Se agora, já não existe um fosso entre homens e animais. Se os atributos 

humanos (recordar, imaginar, deduzir, medir) são apenas uma condição de grau. Será 

preciso então expor a condição material que causa essa diferença. 

Em O Cérebro Humano, Asimov sugere que o volume das interações neuronais 

do cérebro humano é a condição tanto da complexidade do pensamento quando da sua 

aparente autonomia. 

ao acompanhar-se a escala das espécies vivas, em direção ao mais 

simples e menos intrincado sistema nervoso, o comportamento inato vai 

representando um papel cada vez mais importante. A habilidade de 

modificar-se o comportamento à luz da experiência (aprendizado) 

torna-se menos importante. A êste respeito, a diferença entre o homem 

e os outros animais já não é um “sim” ou “não”, pórem fica entre “mais” 

ou “menos” (Idem, s/n, p. 302). 

 

O volume das interações neurais no cérebro humano possibilitariam um conjunto 

tão grande de respostas comportamentais aos estímulos do mundo externo, que uma 

apreensão sistemática desse comportamento parece absurda. Isto contudo não esgota o 

projeto da ordem frente a mente humana.   Esse volume e complexidade indicam uma 

limitação da apreensão matemática. Esse limite deve superar-se em um projeto de 

codificação que permita uma objetivação da inteligência e da criatividade. 

Para Asimov a utopia científica que anuncia o modelo computadorizado para o 

conhecimento do cérebro, as inteligências artificiais e a apreensão técnica do 

comportamento sustentam a ponte entre seu discurso ficcional e científico: 

[construir computadores parecidos com a mente] Se conseguírmos 

apenas isso, já poderíamos saber o suficiente para evitar as perturbações 

mentais, as irracionalidades e paixões que, até aqui, tem sido um motivo 

de perpétua frustração para os melhores e mais nobres esforços da 

humanidade. Se conseguíssemos reduzir os fenômenos da imaginação, 

da intuição e da força criadora no campo da análise pelas leis físicas e 

químicas, poderíamos, talvez, ter gênios a curto prazo […] sem 

precisarmos ficar esperando pela sorte avara que fornece gênios à raça 

humana com tão grandes intervalos. […] O homem, pelo seu próprio 

esforço, tornar-se-ia um superhomem. […] a simples ideia de que um 

tal dia chegará, mesmo que eu não esteja vivo para presenciar-lhes as 

maravilhas, é uma coisa que me satisfaz profundamente (Idem, s/n, p. 

321). 

 

A apreensão técnica, a tradução numérica da vida e da mente é anunciada como 

chave da existência humana. Através dela o homem poderá higienizar-se, livrar-se das 

suas condições evolutivas e promover-se segundo seu desejo de ordem e finalmente, 
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ordenar sua história caótica. A maravilha de um tempo onde a espécie humana, sua mente 

e vontade estejam plenamente objetivados, parece, ao contrário do sonho de Asimov, uma 

ilusão totalitária de que a técnica e a ciência possam responder acima da nossa vontade. 
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