
 

 

A grande estagnação mental 
Ana Paula Arendt * 
 
“A Companhia de Jesus foi essencial para a constituição de uma nação cujos fundamentos são a tolerância e o amor ao 

próximo. O papel desempenhado se faz presente até hoje, pois essa participação jesuíta auxiliou na construção do que 

conhecemos atualmente como identidade brasileira.”. 

Paulo Roberto Pereira, doutor em Letras pela UFRJ, Anchietanum 

 
Eu estava preparando com muito carinho uma revista nova, voltada para o público jovem, sobre 
ciências. Explico: além de poemas sobre a matéria, luz e a energia, prometi à Sociedade Brasileira 
de Física trabalhar pela difusão do pensamento científico junto ao público de crianças e jovens. 
 
Pois então animada com a ideia, pois como nos diz São Paulo, na carta aos Romanos, todos nós 
vivemos nao para si, mas para alguém; e tendo obtido êxito em me fazer acompanhar por grandes 
cientistas que admiro em um Corpo Editorial, rapidamente me pus a divulgar a Revista Jovem de 
Medicina e Ciências, em português, inglês, francês e espanhol, a jovens de sua idade. Pronta a 
página eletrônica, muito animada, falei da revista junto às escolas brasileiras mais respeitadas, e a 
outras escolas no mundo. Seria uma forma, também, de retribuir à sociedade pelo privilégio que tive: 
pois também perto dos 17 anos, me foi dado conhecer grandes cientistas, ao apresentar um trabalho 
e ganhar uma viagem Prêmio pela pesquisa que preparei, sem que pudesse esperar por tudo isso. 
 
Mas nesta singela homenagem a meus professores, ninguém mais enviou, contudo, um trabalho de 
ciências, simples que fosse, ainda que preparado para uma feira de ciências de ano anterior. Tive de 
mudar a estratégia de divulgação. Estendi o prazo. Passei a divulgar junto a jovens com interesse 
em ciência, por meio de mecanismo de impulsionamento das redes sociais; contudo nem assim, 
ninguém enviou um trabalho de ciências, ainda que tivesse menos de dez páginas. Finalmente, 
pensei comigo: é preciso um prêmio. Pois então acrescentei um iPhone de prêmio, o que não me 
custa. Deixar de substituir o meu telefone para oferecer um espaço a outras crianças para 
desenvolver a curiosidade científica é muito mais importante. Afinal, a despeito de eu ter seguido 
carreira numa área menor, menos prestigiada, de Ciências Humanas, nunca se sabe quando uma 
criança que recebeu um prêmio modesto poderá, no futuro, seguir num bom caminho de buscar 
grandes conclusões sobre a vida. Certifiquei-me de anunciar um iPhone de menor geração, para 
atrair estudantes de mais baixa renda: afinal, os jovens de hoje tendem a se sensibilizar apenas com 
o mais recente, e a ciência não é lugar para pessoas de grandes exigências materiais de luxo… E 
finalmente, encontrei dois interessados… Mas foram mais de 10 mil pessoas de 15 a 18 anos com 
acesso on-line que visualizaram essa oportunidade.  
 
Isso me deixou assustada: afinal, por que as crianças parecem ter perdido o interesse espontâneo 
em participar de atividades científicas? O que será do nosso futuro, com isso?  
 
O espírito investigativo existe, independentemente de minha experiência ínfima de tentativa-e-erro, 
pois temos no Brasil pesquisadores respeitáveis. Mas reflito: será suficiente uma bolsa Capes, CNPq 
ou Fapesp para que o jovem cientista se ponha a pesquisar e trabalhar em temas que lhe apetecem? 
Eu fui bolsista; sem dúvida esse financiamento é indispensável para realizar a pesquisa básica em 
cima da qual poderemos ter ideias novas. Mas como incentivar o empenho necessário a desbravar 
um caminho de descoberta, e evitar a rotina que colocará o pesquisador em uma posição subalterna 
à tradicional aprovação do orientador? A atividade científica é despertada pela curiosidade científica 
e talvez pela necessidade de superar a escassez de recursos, mas não pela burocracia ou hierarquia; 
sem dúvida pela disciplina diária, mas certamente não por um apelo do automatismo operário. 
Sabemos disso: a descoberta científica depende de um tino, de um interesse e iniciativa própria, de 
uma paixão pessoal pelo conhecimento e disponibilidade a abraçar algo novo. Porque assim nos 
disseram e se expressaram os grandes cientistas, que tinham recursos modestos, mas para os quais 
foram se abrindo novas portas.  
 
A isso se soma outro fato paralelo que me deixou simultaneamente perplexa: a notícia transmitida 
por um colega de que o Copacabana Palace e outras instituições de renome teriam retirado todos os 
quadros de Debret em seus recintos, sob a reclamação de uma cliente que se sentiu ofendida pelas 
cenas escravagistas. Ora, qual o próximo passo, iremos então retirar os livros de Hannah Arendt das 



 

 

bibliotecas, porque sua obra expõe as nervuras do totalitarismo? A arte, a história e a reflexão 
ofendem a que tipo de pessoa?  Pertenceria a pessoa ofendida à espécie homo sapiens sapiens? Eu 

sou da opiniao de que nao se trata de doença, nem de subespécie, a pessoa movida pela motivaçao 
de classificar o ser humano e seus comportamentos, em uma espécie de tentativa absurda de 
domínio absoluto sobre o outro. Mas apenas a uma falta de atividade cerebral e de completa ausência 
de espírito, que normalmente nos enseja a se comprazer com a presença de outra pessoa. Pois é 
isso uma obra de arte de valor histórico, um livro: nada mais que a presença de outra pessoa, se bem 
tenha vivido em outro tempo e em outra época, a qual contribuiu se fazendo presente na nossa vida, 
trazendo um relato do passado, do que fomos, ou de como as pessoas pensavam. Por que esconder 
Debret, mas ostentar, diante de uma multidão alfabetizada, a ignorância desmedida? 
 
Hoje mesmo tive acesso a um estudo recente conduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações este ano, elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE). Observo ao leitor ter reportado aquele estudo um aumento do ceticismo dos brasileiros em 
relação à ciência, em relação a anos anteriores. Dos entrevistados, 31% disseram ver só benefícios 
nesta modalidade de conhecimento, contra 54% em 2015. O percentual de pessoas ouvidas que 
passaram a ver também malefícios na ciência subiu de 19% em 2015 para 42% em 2019. Apenas 
12% das pessoas consultadas listaram cientistas como fontes mais confiáveis de informação, 
enquanto 15% indicaram líderes religiosos, 26% disseram confiar em médicos e outros 26% 
afirmaram acreditar em jornalistas. Uma mudança substantiva apenas nos últimos quatro anos.  
 
A uma amiga comentei: que aparentemente nossa sociedade vem com efeito dando mostras de um 
certo adoecimento mental coletivo. Há no ar uma inexorável força atuando em prol de um 
conformismo a padrões estabelecidos e a uma lógica amparada no desconhecido, na promessa. Isso 
nada tem a ver com religião: pois lembremos que as freiras inventaram o chocolate; e um frade, a 
champagne. E temos ainda que Bonaventura, Mendel, Copérnico, Bacon, Steno, Lemaître, Castelli, 
Ockham, Triesnecker, Vico, Volta eram todos religiosos em busca da verdade, além das explicações 
que em seu tempo se consideravam suficientes… Sem falar naqueles cientistas que não eram 
clérigos mas tinham motivações religiosas, como Maxwell e Einstein, dentre tantos.  
 
Há, ainda, contra o bom senso, o cinismo: defendem-se valores tradicionais religiosos irredutíveis e, 
sem nenhum espanto ou traço de culpa, prossegue-se em um comportamento rebelado contra a 
autoridade religiosa, inclinado à violência e ao desprezao ao outro. Nisto o adoecimento coletivo 
parece ter coerência: pois para prosseguir em um comportamento hipócrita, a consciência e a ciência 
de fato atrapalham. 
 
O leitor tenderia a me consolar, recordando que toda religião com seus praticantes nutrem seus 
aspectos a la carte; que dogmas de fé necessariamente ensejam contrassensos. Que a própria fé 

religiosa deve ensejar a tolerância, mesmo para com os intolerantes. Mas entre essa generalização 
condescendente e a cruzada cínica não vejo suave diferença.  
 
Outras inconsistências modernas em paralelo, cito: conservadores na política pregando a renovação 
constitucional. Ora, se faremos mais leis, se a solução é derrubar o que construímos, e reinventar a 
roda com formatos outros, ou em ângulos de noventa graus, eu me pergunto em que residiria a 
diferença entre o conservadorismo e o progressismo, ao nos entregarmos a um intuito 
incessantemente legiferante. Desde quando a fonte de que bebe o conservadorismo virou o 
progresso? Se o problema, argumentam, fosse a falta de limites em letra legal que, digamos, 
proibísse abuso de gastos e punisse a corrupção, bastaria recordar que a Constituição Federal de 
1988 já dispõe no seu artigo 70 os princípios de legalidade e de economicidade. Pois então, se a 
Carta Cidadã já nega a possibilidade de aumento irrefreado do próprio salário, de fundos partidários 
e de gastos perdulários do poder público, por que alterá-la nesse aspecto? O grande problema parece 
surgir, aliás, quando ela é desprezada, desrespeitada; quando ninguém a ergue nem a reivindica.  
 
Onde estará o conservador brasileiro que insistirá no respeito e preservação das liberdades e 
princípios essenciais nos quais galgamos até o momento? Não seria essa a revolução conservadora 
de que precisamos, em tempos voláteis de perene reformulação de tudo? E que lei fará um demagogo 
abrir mão de privilégios, senão aquela que venha a ser coercitivamente implementada, pela velha 
espada da Justiça? Dizem que não é ilegal, mas imoral; contudo a Constituição condena, sim, como 



 

 

ilegais, os gastos perdulários pelo poder público; e talvez ainda existam grandes juristas em silêncio 
observando atentamente tudo. Tenho certeza de que sim, e que de seus lugares observam o joio 
crescendo além do trigo. Temos leis que dispõem princípios concretamente, as quais ensejam que 
maior proporção dos impostos sejam destinados à atividade-fim, a eficiência... Mas de fato muitas 
vezes a realidade parece ser como nos recordou Disraeli, em seu famoso adágio: quando os homens 
são puros, as leis são desnecessárias; quando são corruptos, as leis são inúteis… 
 
Eu poderia seguir reclamando, para que o leitor venha a se solidarizar e a cobrar maior 
conservadorismo dos conservadores, maior progresso dos progressistas, maior inovação dos 
cientistas, maior precisão dos apocalípticos sobre aqueles que propagam a maldade… Talvez para 
que nos sintamos menos isolados meio à estagnação das coisas e do pensamento. Mas prefiro antes 
disso completar o substrato em cima do qual farei o raciocínio antes de terminar este texto em tom 
mais leve, prometo.  
 
Então prossigo, com mais um caso que comento, no qual observamos uma certa estagnação mental 
em fazer uso do que já dispomos. Conto ter recebido com muito alegria o vídeo no qual o Papa 
Francisco pede uma oração para que políticos, cientistas e economistas trabalhem juntos por uma 
solução para proteger os oceanos, em função das enormes quantidades de toneladas de plástico 
que estamos descartando irrefletidamente.  
 
De pronto aproveitei o ensejo para responder à oração com uma ideia que já havia registrado ano 
passado: a de incentivar que algum aluno universitário de desenho industrial desenvolva a ideia de 
um eletrodoméstico para reciclar um plástico qualquer e auferir-lhe uma outra finalidade. Ora, por que 
razão, ao invés de descartar uma garrafa plástica no lixo, sob a incerteza de se será ou não reciclada, 
não a transformamos em uma régua para a criança que está iniciando o novo ano escolar? Hoje 
temos impressoras 3D de uso doméstico e acrescentar uma função para obtenção do material 
reciclado, na granulagem adequada, soa algo perfeitamente possível. A maneira mais lógica de evitar 
o descarte do plástico seria conferir-lhe maior valor econômico, de modo que reter o plástico utilizado 
fosse algo mais inteligente. E por que não podemos ainda comprar, no supermercado, plásticos de 
diferentes gramaturas e granulagens, como compramos trigos de diferentes tipos para uso 
doméstico? Alguém descartaria trigo nos rios e oceanos? Se não descartamos trigo no lixo, é porque 
descartar algo para o qual encontramos um uso imediato seria irracional. A indústria de plástico 
certamente se beneficiaria da maior universalização do uso e da valorização do seu produto. 
 
Jovens orientais desenvolveram uma bactéria que dissolve plástico em água, mas será que realmente 
queremos desperdiçar o que pode perfeitamente ter novos usos..? Sem dúvida, do outro lado do 
mundo, as pessoas ao menos estão se dedicando a resolver o problema e encontraram uma solução 
excelente ao plástico descartado, ao invés de simplesmente reclamar do caos e se preocupar com o 
futuro em discursos infindáveis, de pouca implicação prática.  
 
Será que jovens universitários irão atender a essa chamada modesta, a um Prêmio dedicado a 
galardear quem desenhe um eletrodoméstico de reciclagem?  
Consta apresentado na página da Revista Jovem de Medicina e Ciências e aqui divulgo: 
<https://www.revistajovemdemedicinaeciencias.org/>. É uma tentativa de resposta dentro do que 
posso fazer como cidadã, e aqui dou a conhecer aos leitores, para que se por bem desejarem, 
convidem os amigos interessados a participar. Há algum tempo já havia anunciado incentivo a essa 
invenção, pois com meus Filhos, em nossas noitadas de fogueira e malvaviscos, tivemos um bate-
papo de ideias para acabar com o lixo nas praias, de um modo mais inteligente e menos trabalhoso 
do que catá-lo manualmente. Não é uma ideia tão original; e se bem o problema de catar lixo 
recentemente virou atividade nobre, não chegaria a merecer destaque… Mas se é algo tão evidente, 
por que então ainda não temos esse eletrodoméstico? Espero poder trazer ao leitor melhores notícias 
no tempo devido.  
 
E com isso me lembro de que, quando criança, na década de 1980, observávamos sempre uma 
novidade a cada ano: a lavadora de roupas em novo modelo, um aspirador de pó mais eficiente, a 
caneta laser para o professor, o leitor de CD e, depois, o leitor de DVD; a internet, os liquidificadores, 
processadores multiuso, os fornos de precisão elétrica, fibra óptica, o ar condicionado, o computador 
pessoal, o telefone celular, o microondas…Até mesmo os video-games eram lançados em formatos 
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completamente distintos. Nós estávamos evoluindo tecnologicamente como humanidade, poupando 
serviços que nos desviavam do ócio criativo, e pelos quais nos felicitávamos.  
 
Mas hoje apenas vemos como novidade celulares que têm absolutamente a mesma função; e que 
apenas se tornam mais caros por causa da melhor qualidade de suas câmeras para “selves”. Esses 
aparelhos e estilo de vida desoneram nosso trabalho e nos dirigem à criatividade para resolver nossos 
problemas? Ou nos viciam em um certo narcisismo? Todo instrumento poderá estar a serviço do 
propósito de quem o usa, é verdade; e sem dúvida para certas atividades, um ego grande é 
fundamental, como na política; talvez nem todo narcisismo seja ruim, quando a serviço de melhor 
causa. A quantidade de interações e a redução das distâncias com a melhoria da comunicação em 
rede tem vantagens evidentes. Mas é preciso nos recordar essa necessidade de reavivar um 
propósito, para o qual os aparelhos e tecnologias sejam instrumentais, e não a  finalidade última… 
De que, na ausência do avanço tecnológico, do desenvolvimento do debate público de ideias, 
incentiva à inércia da estagnação mental, á repetição batida do que já foi dito; e assim é que as trevas 
avançam. E quando nos damos conta, as pessoas, sem ter algo melhor para fazer, estão retirando 
Debret das paredes...  
 
Vide, por exemplo, a excelente iniciativa de finalmente colocar no papel e em prática o projeto do 
SUV voador elétrico pela Embraer, ao mesmo tempo que a Uber trabalha com a Bell, para chegar ao 
resultado de carros voadores e resolver o problema do trânsito nas grandes cidades. Isso não deveria 
ter sido feito já há muito tempo? Pois contávamos desde há muito com tecnologia de voo, se bem os 
drones sejam algo mais recentes. E quanto ao que esperávamos em hologramas tridimensionais, e 
a possibilidade de organizar informações que não ficassem restritas à mecânica de um teclado? 
Tantas invenções imaginamos com a ficção científica, e poucas ainda fora do papel...  
 
Sem dúvida o foco que vemos hoje na consciência ambiental é importante, e também é importante 
deixar de consumirmos o supérfluo; levar uma vida mais saudável. O discurso moral, a cultura moral, 
serão sempre indispensáveis. Voltar-se para práticas mais sãs de um discurso em que o outro exista. 
Mas fico cética quando observo um amigo fazendo belo discurso ambiental na ONU, ou junto ao 
IPCC, e se deslocando de carro até à padaria, ou indo ao trabalho no seu carro, chegando ao mesmo 
tempo que o vizinho, em outro carro. Defendo há alguns anos o uso da bicicleta nos curtos trajetos, 
da caminhada, o retorno à vida terrestre, a um planeta Terra, como o compreendíamos, e penso que 
a maneira mais revolucionária de defender isso seria começando por si mesma, o que tenho feito.  
 
Mas eu vejo que mais importante ainda do que trazer o discurso à prática é que nosso espírito não 
se veja mobilizado por uma mentalidade canhestra, baseada exclusivamente sobre o juízo de valor 
moral infundado… A falta do desenvolvimento da espiritualidade, e por conseguinte de conhecimento 
do que deve ser estritamente indiscutível, tem acirrado ânimos dentro de verdadeiras seitas políticas. 
Nessas seitas, não parece existir uma fundamentação além da estética moralista do discurso, nem 
reflexão substantiva sobre o que é moral, sobre o que é evidente: diferentes caminhos podem levar 
aos resultados almejados. Quem, alguns anos atrás, reabilitaria Malthus? E nós já sabemos a quais 
insanidades conduziu esse comportamento e pensamento circunstancioso, circunscrito a uma 
ideologia, ou a uma proto-ideologia, fôssemos considerar as maiores exigências de Mannheim para 
definir o que é uma ideologia.  
 
Pois os defensores de uníssonos, da transposição direta de suas vontades à realidade, não 
produziram ainda grandes obras do pensamento, nem fundamentaram com argumentos e lógica a 
legitimidade do que defendem. E a ausência de limites do pensamento moralista e antropofágico 
dessas seitas políticas é perigosa: pois o bioterrorismo, o tráfico de influência e o aproveitamento do 
narcotráfico sempre pronuncia suas evidências, muitas vezes divulgada como inofensivas, leves e 
generosas… Revelam, contudo, toda a face da pusilanimidade de quem não pensa argumentos, nem 
busca interlocutores. A violência: o resultado dessas sequências institucionalizadas que visam 
construir a insanidade, de desprezo à segurança que nos inspira, por um lado, a lei; e, por outro, ao 
bom senso dos axiomas que conformam a nossa identidade brasileira. 
 
Afinal, na religião, o dogma, o irrefutável, alcança apenas o consenso sobre o que nos é estritamente 
indispensável, do qual não podemos prescindir para evoluir: a pureza, a tolerância, o amor ao 
próximo.   



 

 

 
Essas atitudes dogmáticas das seitas políticas que nos ditam absurdos, sob a ameaça vexatória de 
escândalo público, litigâncias, intoxicações, ou mesmo de retaliação comercial, precisam ser 
convidadas a deixar o hotel e os espaços públicos, já que tanto se incomodam; e não o Debret, o 
valioso registro histórico, ser retirado das paredes… Para que a humanidade não se converta em 
uma massa de gente intolerante e estúpida, pregando soluções únicas que em nada resolvem um 
falso problema, é preciso iluminar as inconsistências de um pensamento falho, até mesmo para que 
as pessoas desenvolvam os seus raciocínios, abram suas perspectivas e expandam a abrangência 
de seus horizontes, para que se engrandeçam. Por que dominar e restringir o outro, negando em 
discurso; ao invés de engrandecê-lo, convidando a um ato? Pensar, hoje, é um ato político. 
Desnecessário entregar-se cegamente à necessidade de conformar ou combater um discurso, ou de 
cumprir regras quais sejam, antes de identificar problemas, desenvolver caminho novo, ou 
simplesmente dialogar com o ser humano. Digo não: os discursos foram feitos para inspirar, e as 
regras foram feitas para amparar;  não para determinar condutas, ou impor prejuízos.   
 
A quem me refiro? Não a quem, mas ao quê me refiro: aos efeitos que a estagnação mental produz 
sobre a pessoa. Por que outra razão, senão pela estagnação mental, chega-se a ser usuário do 
cinismo abundante, endossador do autoritarismo inconsequente; a rir e ignorar a desgraça alheia; a 
não ceder a vez; a despejar recursos públicos em atividades-meio, à falta de decoro com mulheres 
e ao desrespeito aos mais velhos; à paranoia da eterna desconfiança? Se não somos capazes de 
nos responsabilizar pelo cuidado da memória e e do patrimônio conjunto, se defendemos valores 
belos, tradicionais em nossos discursos mas infantilmente os desprezamos na realidade prática, se 
não somos capazes de conviver com arte, com a poesia, com a ciência e com a história, nem buscar 
produzimos algo novo, se não temos ciência dos axiomas da nossa identidade brasileira, tornamo-
nos um risco à humanidade: devemos ser mantidos à distância do poder decisório, até que 
comecemos a desenvolver um maior comprometimento com a humanidade como ela simplesmente 
se apresenta.  
 
E bom, sendo cientista política, seria ingênuo dizer nada, preferir recolher-me, diante do que enseja 
perplexidade, em meu universo próprio, quando eu sei que este universo que cultivo está plenamente 
integrado à cultura e à civilização da qual eu faço parte; cuja porta às novas gerações temos o dever 
de manter sempre aberta. 
 
 

* Ana Paula Arendt é cientista política, poeta e diplomata brasileira. Escreve mensalmente a coluna 
‘Terra à Vista’ no portal do Observatório da Comunicação Institucional. 
 
– 
 
Imagem: “Deus como Geômatra", do frontispício da França Codex Vindobonensis 2554, ca. 1250. 
 
– 
 
Ressalva: os trabalhos sob o pseudônimo Ana Paula Arendt pertencem ao universo literário, refletem 
ideias e iniciativas da autora e não necessariamente posições oficiais do Governo brasileiro. Estes 
trabalhos literários buscam estar em consonância com os valores e princípios da Política Externa 
Brasileira relacionados ao diálogo, à dignidade humana, ao desenvolvimento e aos direitos 
fundamentais do indivíduo. A autora está sempre aberta a sugestões e críticas. 

 
 
 
 
 
 
  
  


