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Muitas pessoas levam a vida presumindo 

que estão certas o tempo todo, sobre pratica-

mente tudo: convicções políticas e intelectuais, 

crenças morais e religiosas, avaliação das outras 

pessoas, lembranças, entendimento dos fatos. 

Por mais absurdo que soe quando paramos para 

pensar a respeito, nosso estado habitual parece 

ser o de presumirmos inconscientemente que 

estamos bem perto da onisciência. 

Para sermos exatos, essa fé serena nos leva 

à impressão de que não estamos apenas certos 

de forma rotineira, mas especulativa: no que diz 

respeito à existência dos átomos (pressuposta 

pelos pensadores da Antiguidade milhares de 

anos antes do surgimento da química moder-

na) e às propriedades de cura da aspirina (re-

conhecidas desde pelo menos 3000 a.C.), por 

exemplo. Reunidos, esses momentos de certeza 

representam as marcas do apogeu humano e 

são fonte de inúmeras pequenas alegrias. Eles 

af i rmam nosso senso de sermos espertos, 

competentes, dignos de confiança e de estarmos 

em sintonia com o ambiente. Mais importante: 

mantêm-nos vivos. Individual e coletivamente, 

nossa existência depende de nossa habilidade de 

chegar a conclusões precisas sobre o mundo à 

nossa volta. Em suma, a experiência de estarmos 

com a razão é imperativa para a sobrevivência, 

gratificante para o ego e, acima de tudo, é uma 

das satisfações mais baratas e intensas da vida. 

Mas há o outro lado de tudo isso: se nos 

alegramos por estarmos certos e considera-

mos isso nosso estado natural, como nos 

sentimos quando nossas convicções desmo-

ronam? Curiosamente, tendemos a encarar 

como algo raro e bizarro - uma aberração 

inexplicável na ordem natural das coisas. Em 

segundo lugar, errar faz com que nos sinta-

mos tolos e envergonhados - e, não raro, 

um único equívoco nos leva a uma série de 

autorrecriminações e dúvidas sobre nossa 

capacidade nas mais diversas áreas. Não 

importa a idade, sentimo-nos como a criança 

que recebe seu trabalho escolar coberto de 

tinta vermelha. O fato de estarmos errados 

faz com que nos encolhamos e afundemos 

na cadeira; identificamos um peso no peito 

e surgem justificativas e a raiva. Na melhor 

das circunstâncias, consideramos a situação 

um incômodo; na pior, um pesadelo, mas em 

ambos os casos vivenciamos nossos erros 

como desanimadores e embaraçosos. 

E isso é apenas o começo. Na fantasia 

coletiva, o erro está vinculado à ignorância, 

indolência, psicopatologia e até degeneração 

moral. Esse conjunto de associações foi sinte-

tizado pelo cientista cognitivo italiano Massimo 

Piattelli Palmarini. Ele observou que erramos 

devido a (entre outras coisas) "desatenção, dis-

tração, falta de interesse, despreparo, genuína 
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estupidez, t imidez, desequilíbrio emocional, 

preconceitos ideológicos, raciais, sociais ou 

chauvinistas, assim como em razão de instintos 

agressivos ou de prevaricação". 

Nossas falhas seriam prova dos mais graves 

"defeitos". Mas o curioso é que, entre todas as 

coisas sobre as quais estamos equivocados, 

essa ideia poderia mui to bem encabeçar a lista. 

É nosso metaerro: estamos enganados acerca 

do que significa estar errado. Longe de ser um 

sinal de inferioridade intelectual, essa capaci-

dade é crucial para a cognição humana. Longe 

de ser um defeito moral, ela é indissociável de 

algumas das qualidades mais honradas: em-

patia, ot imismo, imaginação, 

convicção e coragem. E longe 

de ser sinal de indiferença ou 

intolerância, o erro é parte 

vital da aprendizagem e da 

possibi l idade de mudança. 

Graças ao erro, podemos re-

visar nosso entendimento de 

nós mesmos e corrigir nossas 

ideias a respeito do mundo. 

Dada essa central idade 

para nosso desenvolvimento 

inte lectual e emoc iona l , o 

equ ívoco não dever ia ser 

mot ivo de constrangimento 

ou visto como aberração. Ao 

con t rá r io . C o m o escreveu 

Benjamin Franklin, o erro é 

uma janela para a natureza 

h u m a n a n o r m a l - para a 

mente imag ina t i va , as fa-

culdades i l imitadas, a alma 

extravagante. Afinal, por mais 

desorientadores, difíceis ou 

humilhantes que nossos er-

ros possam ser, é, em últ ima 

instância, o erro - e não o 

acerto - que nos pode ensinar 

sobre quem somos. 

Essa ideia não é nova. 

Vivemos numa cultura para-

doxal, que despreza qualquer t ipo de engano e, 

ao mesmo tempo, insiste que ele é fundamental 

em nossa vida. Reconhecemos esse caráter 

essencial na exata maneira como falamos sobre 

nós mesmos - é por isso que, quando come-

temos erros, damos de ombros e dizemos que 

somos humanos. Cerca de 1.200 anos antes de 

René Descartes ter escrito seu famoso "penso, 

logo existo", o filósofo Santo Agostinho afirmou 

"fallor ergo sum": "erro, logo existo". Segundo 

essa ideia, a capacidade de errar não apenas faz 

parte de estar vivo mas, de certo modo, é prova 

disso. Tanto para o teólogo católico como para 

Franklin, o erro não se refere somente ao que 

fazemos. N u m sentido mais profundo, é quem 

somos. Afalibi l idade seria como a mortalidade, 

outra característica implícita na palavra "huma-

no": todos erramos - mesmo sem querer. O 

mesmo acontece com a experiência da morte. 

Consequen temente , quando erros são 

come t i dos , é t íp i co reagir-

mos como se não o tivessem 

sido: nós os negamos, nos 

mantemos na defensiva, os 

ignoramos, os abrandamos ou 

colocamos a culpa nos outros. 

A relutância em admit i r que 

estamos errados não é apenas 

uma falha individual. Com ex-

ceção das iniciativas de preven-

ção contra erros empregadas 

em áreas de alto risco, como 

a aviação e a medicina, nossa 

cul tura desenvolveu poucas 

ferramentas para abordarmos 

nossa propensão ao equívoco. 

NÃO É MINHA CULPA! 
Praticamente todas as tradi-

ções religiosas inc luem um 

ritual para penitência e puri-

ficação, como a confissão no 

cato l ic ismo e o Yom Kippur 

no judaísmo. Programas de 12 

etapas aconselham seus par-

ticipantes a admit ir "a Deus, 

a nós mesmos e a outro ser 

humano a natureza exata de 

nossos erros". Até mesmo o 

sistema de just iça cr iminal , 

com todas as suas falhas, tem 

algumas raízes na valorização do arrependi-

mento e da transformação. Em contrapartida, 

se você cometer um erro - seja pequeno, como 

perceber no f im de uma discussão que está 

enganado, seja um grande, como se dar conta, 

na metade da vida, de que estava enganado a 
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respeito de sua fé, crenças políticas, sobre si 

mesmo, a pessoa amada ou o trabalho -, não 

encontrará recursos óbvios, prontamente dispo-

níveis para ajudá-lo a lidar com essa situação. 

E como poderia? Nossa cultura nem sequer 

dominou a habilidade básica de dizer "eu esta-

va errado". Aliás, uma deficiência espantosa, 

considerando a simplicidade da frase, a onipre-

sença do erro e o tremendo serviço público que 

reconhecê-lo poderia propiciar. 

Em vez disso, o que dominamos são duas 

alternativas para admitir nossos erros, que ser-

vem para destacar como somos péssimos em 

fazê-lo. A primeira engloba um pequeno, porém 

estratégico, adendo: "Eu estava errado, mas.. ."-

uma lacuna que preenchemos com justificativas 

de por que, no fim das contas, não estávamos 

tão errados assim. A segunda (usada de maneira 

infame com freqeência por políticos envolvidos 

em escândalos) é ainda mais reveladora: "Erros 

foram cometidos". Como essa locução perene 

demonstra de maneira tão concisa, tudo o que 

realmente sabemos fazer com nossos erros é 

não reconhecê-los como nossos. 

Em contraste, nos superamos em reconhe-

cer as falhas alheias. Na verdade, se é doce estar 

certo, então - não vamos negar - é delicioso 

apontar que outra pessoa está errada. Veja, por 

exemplo, a dificuldade de reprimir a vontade 

de falar "Eu te disse...". O brilhantismo dessa 

frase (ou seu caráter odioso) deriva do desejo 

de deixar claro que não só eu estava certo, mas 

também estava certo quanto a estar certo. 

É claro que nos vangloriarmos de nosso pró-

prio brilhantismo e ficarmos exultantes diante 

dos erros dos outros não é muito simpático, 

embora certamente seja bastante humano. É 

nesse ponto que nosso relacionamento com 

o erro começa a mostrar o que está em jogo. 

Em todo t ipo de d iscórdia-desde a discussão 

por causa da última fatia de bolo até o conflito 

no Oriente Médio - há forte certeza a respeito 

da própria opinião. Obviamente o apetite por 

estarmos certos dificulta os relacionamentos 

- entre conhecidos, colegas, amigos, 

parentes, cônjuges e nações. Essa di-

ficuldade de lidar com o erro se reflete 

também de modo precário em nosso 

entendimento sobre probabilidades. 

Considere, por exemplo, a área da 

ciência. A história desse campo está 

recheada de teorias descartadas, estan-

do algumas delas entre os erros mais 

dramáticos da humanidade: a crença 

na Terra plana, a teoria do Universo 

geocêntrico, a constante cosmológica, 

a fusão a frio. A ciência progride com 

a percepção e a correção desses equí-

vocos, mas, ao longo do tempo, as 

próprias correções se mostram, com 

frequência, erradas também. Como con-

sequência, alguns filósofos chegaram à 

conclusão conhecida como metaindu-

ção pessimista da história da ciência. O 

ponto principal é: pelo fato de até mes-

mo as teorias científicas aparentemente 

irrefutáveis de tempos passados terem depois 

se mostrado equivocadas, temos de presumir 

que as hipóteses de hoje se revelarão também 

erradas algum dia. 

E isso se aplica a quase tudo - política, eco-

nomia, tecnologia, direito, religião, medicina, 

criação dos filhos, educação... As verdades de 

uma geração se tornam com tanta frequência 

as inverdades da geração seguinte que pode-

ríamos ter uma metaindução pessimista da 

história de todas as coisas. O que é verdade 

sobre buscas coletivas é verdade também 

sobre a vida individual. Todos nós superamos 

muitas de nossas crenças, adotamos teorias 
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num m o m e n t o e descobr imos que 

devemos abandoná-las no momento 

seguinte. Os sent idos enganosos, 

o intelecto l imi tado, as lembranças 

falhas, o véu das emoções, a pressão 

dos compromissos e a complexidade 

do mundo conspiram para assegurar 

que erraremos repetidamente. 

Fato é que podemos estar engana-

dos sobre quase tudo: a integridade 

do gerente de nossa conta bancária, 

a identidade do suspeito de assassinato ou 

o nome de um jogador de futebol em de-

te rminado campeonato; sobre a estrutura 

da molécula de h idrogênio, o lugar onde 

deixamos as chaves do carro ou a localização 

de um depósito de armas nucleares. E essas 

são apenas coisas objetivas. Existem aquelas 

sobre as quais nunca será possível provar que 

temos razão, mas tendemos a acreditar que as 

pessoas que discordam de nós estão erradas: 

o que acontece após a morte, a ética do aborto, 

se foi você ou seu namorado quem deixou o 

laptop perto da janela antes da tempestade. 

Por mais arbitrária que seja essa lista, ela 

suscita algumas questões. A primeira diz res-

peito àquilo que nossos erros colocam 

em jogo. A diferença entre estar enga-

nado a respeito das chaves do carro 

e das armas de destruição em massa 

é a diferença entre um "Oh, puxa!" 

e uma crise mil i tar global - conse-

quências tão drasticamente díspares 

que poderíamos nos perguntar se os 

equívocos que levaram até elas teriam 

algo em comum. 

Segundo ponto: podemos estar 

errados, em qualquer sentido, sobre crenças 

pessoais. Afinal, há um longo caminho desde 

o jogador de futebol até a condição moral 

do aborto. Talvez algumas discussões sejam 

mesmo intransponíveis. E nunca possamos 

ter absoluta certeza de algumas verdades 

e, po r tan to , não tenhamos cond ição de 

descrevê-las legit imamente como certas ou 

erradas. Em suma, tentar formular uma teoria 

unificada de nossas ideias sobre o erro não 

é tarefa fácil. Tampouco o é a abordagem 

oposta, a de dividir o erro em categorias. 

Ainda assim, ambas as táticas já foram 

tentadas. A primeira é um projeto da filosofia 

ocidental que tem tentado definir a natureza 
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essencial do erro. Durante pelo menos os 

pr imeiros 2 mi l anos de sua existência, a fi lo-

sofia entendeu a si mesma como a busca do 

conhecimento e da verdade - função que for-

çava seus praticantes a ser quase igualmente 

obcecados em relação ao erro e à falsidade. 

(Não se pode definir erro, observa Sócrates, 

sem também definir conhecimento; qualquer 

hipótese sobre um se apoia inteiramente na 

teoria sobre o outro.) Conforme a f i losof ia 

se diversi f icou e fo rmal izou suas áreas de 

investigação - ética, metafísica, lógica etc. -, 

o ramo que diz respeito ao estudo do conhe-

cimento tornou-se conhecido como epistemo-

logia. Especialistas discordaram entre si sobre 

mui tos aspectos do erro, mas de Platão em 

diante passaram a parti lhar uma espécie de 

consenso sobre como defini-lo: estar errado 

é acreditar que algo é verdadeiro quando é 

falso - ou, de modo inverso, acreditar que é 

falso quando é verdadeiro. 

NEM TUDO É VISÍVEL 
Com certeza você já percebeu que nós, huma-

nos, temos a tendência a tratar nossas próprias 

predileções como verdades absolutas. E saber 

que esse comportamento é pouco lógico rara-

mente nos impede de adotá-lo. O romancista 

John Updike uma vez observou que o problema 

de escrever críticas literárias é que "é quase im-

possível evitar o tom de estar maravilhosamente 

certo". O mesmo se aplica às nossas críticas 

informais sobre quase tudo. 

O mais curioso é que as questões inso-

lúveis são, muitas vezes, as que despertam 

nossa mais passional certeza de que estamos 

certos e de que nossos adversários estão er-

rados. Logo, qualquer definição de erro que 

escolhermos deve ser flexível o bastante para 

acomodar a maneira como conversamos sobre 

erro quando não há um marco óbvio para estar 

com a razão. 

Há, porém, algo importante a ser considera-

do: não existe a experiência de errar. Podemos 

nos dar conta de que erramos, é claro. Na 

verdade, há uma espantosa diferença entre as 

duas vivências. O reconhecimento de nossos 

erros pode ser chocante, confuso, engraçado, 

embaraçoso, traumático, agradável, esclarece-

dor e transformador - às vezes para o bem, às 

vezes para o mal. Mas, por definição, não pode 

haver nenhum sentimento particular associado 

simplesmente ao ato de errar. Na realidade, só é 

possível errar quando estamos alheios ao erro. 

Esse é o problema da cegueira em relação ao 

engano - só nos damos conta dele a posteriori. 

Quaisquer inverdades em que cada um acredite 

neste momento são, agora, necessariamente 

invisíveis para nós. 

A frase "eu estou errado" descreve uma 

impossibi l idade lógica. Tão logo nos damos 

conta de que estamos errados, não estamos mais 

enganados - reconhecer a crença como falsa 

é parar de acreditar nela. Assim, na prática, só 

podemos dizer "Eu estava errado". Chame isso 

de princípio da incerteza de Heisenberg para o 

erro: podemos estar errados, ou podemos saber 

disso, mas não é plausível fazer ambas as coisas 

ao mesmo tempo. 

A cegueira em relação ao erro explica, em 

parte, nossa persistente dificuldade de imaginar 

que podemos estar errados. É fácil atribuir essa 

dificuldade a vários fatores psicológicos - ar-

rogância, insegurança, entre outros -, e estes 

claramente desempenham papel importante. 

Mas outra questão mais estrutural pode estarem 

ação. Se é impossível sentir-se errado, faz sentido 

concluirmos que estamos certos. O pesquisador 

americano Marc Green, doutor em psicologia 

experimental, observou que um erro, do ponto 

de vista da própria pessoa que o comete, é essen-

cialmente um motivo de "força maior". 

A pior parte das tentativas desesperadas de 

acertar que empreendemos ao longo da vida é 
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que terminamos por perder de vista algo funda-

mental: o erro é um serviço interno de extrema 

importância. O mundo pode ser profundamente 

desorientador, e as pessoas, nos confundir. No 

final, porém, ninguém a não ser a própria pes-

soa pode escolher acreditar em suas crenças. 

Isso faz parte do motivo de o reconhecimento 

de nossos enganos ser uma experiência tão es-

tranha: acostumados a discordar dos outros e, 

de repente, vermo-nos em desacordo conosco. 

O erro, nesse momento, é menos um proble-

ma intelectual do que emocional e existencial 

- uma crise não em relação ao que sabemos, 

mas sobre quem somos. Isso surge quando 

nos indagamos: "O que eu estava pensando?", 

"Como pude ter feito isso?". 

DIANTE DO ABISMO 
Essas perguntas particulares ecoam desde o 

princípio dos tempos. Se o erro nos assombra 

e nos escapa da atenção, podemos tirar alento 

do fato de que ele tem feito o mesmo com 

incontáveis gerações de teólogos, filósofos, 

psicólogos, sociólogos e cientistas. Muitos dos 

pensadores religiosos que tentaram entender 

por que erramos encontraram resposta nos 

portões do Jardim do Éden. Santo Tomás de 

Aquino, o escolástico do século 13, sustentou 

que cometemos erros porque, quando fomos 

banidos do paraíso, fomos extirpados para 

sempre do acesso direto à verdade divina. Para 

ele e para outros pensadores, nossos erros se 

originam de nossas limitações mentais. 

Já Platão achava que nossa alma primordial 

estava em comunhão com o universo e que só 

começamos a errar quando assumimos nossa 

atual forma física e esquecemos essas verdades 

cósmicas. O filósofo inglês John Locke pensava 

que o erro penetrava em nossa vida a partir do 

abismo entre a artificialidade das palavras e a 

realidade das coisas que elas nomeiam - da 

distância entre uma essência indescritível e a 

coisa dizível mais próxima. O filósofo alemão 

Mart in Heidegger argumentava que o erro 

poderia ser explicado pelo fato de que vivemos 

no tempo e no espaço; por estarmos ligados 

a um conjunto particular de coordenadas, não 

podemos nos elevar acima delas e ver a reali-

dade como um todo, como a visão de uma ave 

(ou a visão de Deus). 

Embora tais explicações pareçam diferentes, 

todos esses pensadores e muitos outros mais 

consideraram que o erro surge de um abismo 

entre o particular e o geral, entre palavras e 

coisas, entre o presente e o passado - mas, 

em todos os casos, e fundamentalmente, entre 

nossa própria mente e o mundo. E, na maior 

parte, passamos a vida ignorando despreocu-

padamente esse abismo. Talvez seja menos 

assustador encará-lo. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 230, p. 38-45, mar. 2012.




