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“O problema do nosso tempo é que o futuro não é o que costumava ser.” 

Paul Valéry (1871-1945) 
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1. Livro 1: Gambiarra funcional 

• Gary Marcus (New York University) 

• Kluge: A construção desordenada da mente humana, Editora da Unicamp, 2010. 

 

• Kluge se refere a uma solução desajeitada e deselegante, ainda que genericamente 

eficaz, para um problema. 
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• Nossa coluna vertebral é um kluge. 

• O cérebro é um kluge. 

• Uma possível explicação está no fato de se construir / criar em cima do que veio 

antes. 

• A otimização não é um resultado inevitável da evolução, mas um de seus 

resultados possíveis. 

 

• Dancoff’s Law: 

“The most effective solution occurs when the greatest number of mistakes are made 

consistent with survival”. 

 

• Dancoff, S.M. & Quastler, H. “The Information Content and Error Rate of Living 

Things”, Quastler, H (Ed.). Essays on the Use of Information Theory in Biology, 

Urbana: University of Illinois Press, 1953. 
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2. Livro 2: Mind personal trainer 

• Como obter a eterna juventude (ao menos para o cérebro)? 

• Michael Merzenich (University of California) 

• Soft-Wired: How the New Science of Brain Plasticity Can Change Your Life, 

Parnassus Publishing, 2013. 

     

• BrainHQ (Posit Science Company) 
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3. Livro 3: Um ser social 

• Como ser mais inteligente / mais capaz / saber mais coisas? 

• Harari, Y.N. “Sapiens: Uma breve história da humanidade”, L&PM Editores, 

2012. 

• Há 100 mil anos, pelo menos 6 espécies de humanos habitavam a Terra, incluindo 

o Homo sapiens. 

• Há 70 mil anos atrás surgiu a linguagem ficcional, marcando o começo da história 

e a revolução cognitiva. Esse evento foi restrito ao Homo sapiens. 

• A linguagem do Homo sapiens se tornou incrivelmente versátil, permitindo 

consumir, armazenar e comunicar uma quantidade extraordinária de informação 

sobre o mundo à nossa volta. O Homo sapiens se tornou, então, um animal social. 

• Há 30 mil anos atrás ocorreu a extinção dos neandertais. 

• Há 13 mil anos atrás o Homo sapiens se tornou a única espécie humana 

sobrevivente. 
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• A humanidade está deixando a era da informática e adentrando a era do 

relacionamento. 
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• Cérebros conectados entre si e com máquinas formam uma super-inteligência. 

 

http://www.spring.org.uk/2015/09/next.php 

 

http://www.spring.org.uk/2015/09/next.php
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https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-mente-conectada-image25007329 

 

https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-mente-conectada-image25007329
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https://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-royalty-free-mente-conectada-image24741816 

https://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-royalty-free-mente-conectada-image24741816
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http://jpnicols.com/2014/03/31/bank-innovation-collaboration/ 

http://jpnicols.com/2014/03/31/bank-innovation-collaboration/
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http://www.genengnews.com/the-lists/the-10-most-well-connected-people-in-biotech/77899712 

http://www.genengnews.com/the-lists/the-10-most-well-connected-people-in-biotech/77899712
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https://innovateuk.blog.gov.uk/tag/internet-of-things/ 

 

• É evidente que tratar separadamente o relacionamento entre pessoas e o 

relacionamento entre coisas não contempla todas as possibilidades, pois o que 

estamos produzindo de fato é a internet of everything. 

https://innovateuk.blog.gov.uk/tag/internet-of-things/
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4. Livro 4: A busca da imortalidade 

• Harari, Y.N. “Homo Deus: Uma breve história do amanhã”, Companhia das 

Letras, 2015. 

• A humanidade (O Homo sapiens) praticamente superou três grandes temores que a 

afligiram por milênios: 

1) O medo de morrer de fome 

2) O medo de morrer numa guerra 

3) O medo de morrer numa peste 

• Não foram completamente resolvidos, obviamente, mas de forças 

incompreensíveis e/ou incontroláveis, foram transformadas em desafios que 

podem ser enfrentados. 

• Pela primeira vez na história da humanidade, mais pessoas morrem por terem 

comido demais do que de menos; mais pessoas morrem de velhice do que de 

doenças infecciosas; e mais pessoas cometem suicídio do que todas as que, 

somadas, são mortas por soldados, terroristas e criminosos. 
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• A humanidade tem uma nova agenda: a busca da imortalidade. 
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5. Vídeo: Qual é o segredo da felicidade? 

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=pt-br 

 

 

 

Robert Waldinger (Professor 

at Harvard Medical School) 

 
 


