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Religiões 

Religião é um conjunto de crenças, valores e mitos por meio dos quais as 

pessoas constroem visões sobre o sentido da vida e da morte, seu código de 

conduta e quase sempre um conjunto de ritos. Qualquer religião confere forte 

identidade coletiva às pessoas que a compartilham, o que, segundo os teóricos 

da evolução, conferiu importante valor adaptativo ao homem religioso pré-

histórico por fortalecer os laços entre membros dos grupos e das tribos 

humanas. Por essa, e ainda por outras razões, Michael Shermer, um 

destacado estudioso da maneira como construímos crenças e as reforçamos, 

afirmou que o cérebro humano é uma máquina de crença (Shermer 2011). 

Segundo o historiador Yuval Noah Harari (2016), a evolução da cultura 

humana foi acompanhada de correspondentes transformações nas estruturas 

das religiões. Examinando os povos indígenas hoje existentes, concluímos que 

as primeiras religiões eram provavelmente animistas, ou seja, os objetos da 

natureza seriam dotados de espíritos, às vezes divinos, e os fenômenos 

naturais – o vento, a chuva, o trovão, os astros celestes etc. – seriam 

manifestações de sentimentos, intenções  ou ações das divindades. Os astros 

determinam nosso destino e por meio deles é possível desvendá-lo. Nos 

últimos milênios, as divindades tornaram-se cada vez mais antropomórficas. 

Por volta de mil anos antes de Cristo, surgiu a primeira religião monoteísta, o 

judaísmo, que deu origem a duas outras, o cristianismo e o islamismo. 

Segundo o monoteísmo, só há um Deus, o criador do mundo, de 

características antropomórficas, e esse Deus teria estabelecido regras de 

comportamento para os humanos por meio de revelações orais e escritas 

detalhadas. 

Em quase todas as religiões, as relações dos humanos comuns com as 

divindades são intermediadas por figuras especiais – profetas, sacerdotes, 

sacerdotisas, rabinos, xamãs, pajés – que recebem revelações diretas das 

divindades, interpretam as revelações escritas e chefiam as cerimônias 

religiosas. A vida das pessoas é muito influenciada pela fé religiosa e antes de 

tomar uma decisão importante o religioso consulta um astrólogo ou sacerdote, 

ou simplesmente examina as escrituras sagradas em busca de orientação. 

Na opinião de Yuval Harari (2016), o Humanismo não é apenas filosofia e 

ideologia, é uma nova religião criada pelo Iluminismo. Na visão de Harari, o 



Humanismo nega a existência de deuses e de vida após a morte. As questões 

sociais e políticas são resolvidas por meios democráticos. As pessoas têm 

direitos natos, que são iguais para todos e devem ser expressos claramente na 

forma de leis formuladas por governos eleitos democraticamente por toda a 

população adulta. É proibido e punível segundo a lei violar os direitos humanos 

das outras pessoas. No espaço deixado em aberto pelas leis – segundo o 

princípio de que o que não é proibido é permitido – cada pessoa tem inteira 

liberdade de pensamento, expressão e ação, e de buscar dentro de si mesmo o 

significado da vida e a orientação para os seus atos.  

 

Algoritmo 

O leitor certamente é familiar com o conceito de algoritmo e com sua prática, 

embora talvez não associe ao termo algoritmo os procedimentos programados 

que realiza. Alguns algoritmos são instruções de caráter matemático para a 

realização de operações numéricas. Para obter a média aritmética c entre os 

dois números a e b, o leitor realiza duas operações programadas: a) soma os 

dois números e b) divide o resultado por dois. Com isso chega à solução 

  
   

 
 . 

Na escola primária, o leitor aprendeu ainda outros algoritmos para realizar 

cálculos tais como a multiplicação entre a e b ou a divisão de a por b. O 

conceito de algoritmo tem origem na matemática, e a palavra algoritmo vem de 

Al-Khwarizmi, sobrenome de um matemático persa do século IX. No seu 

sentido geral, algoritmo é uma sequência de operações programadas sem 

dubiedade para se realizar uma tarefa. Uma receita de bolo é exemplo 

corriqueiro de algoritmo. No paradigma da biologia pós-darwiniana, a vida é um 

fluxo de algoritmos em que as operações realizadas são reações bioquímicas. 

Isso ficou ainda mais patente depois da descoberta da estrutura do DNA e da 

decifração do código genético. Esses algoritmos determinam o processo de 

replicação dos organismos e também sua posterior morfogênese.  Determinam 

ainda os desejos e os instintos inconscientes dos animais.  

A tecnologia desenvolvida pelo homem também é formulada em termos de 

algoritmos. A agricultura, a produção de vinho, a siderurgia, o registro de 

informações pela escrita, a tecelagem, todos estes e ainda uma infinidade de 

outras tarefas humanas são realizadas pela prática de algoritmos que foram 

desenvolvidos ao longo da história. A máquina de Turing é um algoritmo lógico 

universal para a solução de problemas, que se concretizou na forma do 

computador digital programável. Cada programa de computador é um exemplo 

concreto e particular do procedimento lógico universal concebido por Turing em 

1936. Com isso, e o uso cada vez mais intenso dos computadores digitais, o 



leitor leigo quase sempre associa a palavra algoritmo a programas de 

computador. Os algoritmos, tanto os biológicos quanto os tecnológicos, 

evoluem por seleção natural, no sentido darwiniano. Nos últimos milênios, a 

tecnologia tem evoluído muito mais rápido do que a biologia. Resulta disso  

que, como descobriu o cientista da computação e inventor Ray Kurzweil (2006), 

a sequência dos grandes marcos evolucionários passa da era biológica para a 

era tecnológica sem qualquer alteração na lei matemática que define o tempo 

entre os sucessivos marcos, como se vê na figura 1. 

  

 

Figura 1 – Evolução do tempo decorrido entre sucessivos marcos da evolução biológica ou 

tecnológica.  

Até bem recentemente, os algoritmos tecnológicos e digitais foram criados por 

seres humanos. Com o crescimento exponencial do poder dos computadores, 

entramos na era da inteligência artificial, em que os computadores estão 

ganhando capacidade crescente de criar algoritmos, de aprender com a 

experiência e de emular a inteligência humana na interpretação de padrões 

diversos. Até mesmo a linguagem humana tem sido incluída com eficácia 

crescente na competência dos computadores. Em futuro não longínquo, a 



inteligência artificial muito provavelmente tomará a frente na criação de novas 

tecnologias. Ocorrerá então o que foi previsto por John von Neumann e 

denominado Singularidade Tecnológica, que porá um fim à história humana, 

no sentido que hoje lhe é atribuído. 

A revolução digital, a internet e os megadados 

O crescimento exponencial do poder dos computadores digitais e da 

interconexão das pessoas e das empresas na internet levou a um mundo 

interconectado em que massas crescentes de dados circulam o planeta de 

maneira quase instantânea.  Pelo menos 2,5 bilhões de pessoas acessam a 

internet diariamente, e mais de 300 milhões de fotos são anexadas a 

mensagens. Até recentemente os componentes dessas redes eram apenas 

pessoas humanas. Mas, recentemente, tem-se desenvolvido com velocidade 

crescente a Internet das Coisas (IoT) que inclui, além de pessoas, objetos 

diversos: computadores, robôs, veículos, edifícios, fábricas, bancos, hotéis, 

cidades, a atmosfera, os ecossistemas, tudo isso dotado de inteligência 

artificial. Na internet veiculam megadados, cuja análise ultrapassa de longe a 

capacidade do cérebro humano, mas não a dos computadores e algoritmos 

digitais. Cresce o número de empresas que se baseiam nesses megadados 

para tomada de decisões e também de empresas dedicadas à formulação de 

algoritmos que coletam e digerem os dados de interesse de empresas 

específicas, sob encomenda. 

A nova era dos megadados destruirá muito da distinção entre humano e não 

humano. A inteligência se desvinculará da consciência e das emoções, mas 

será a inteligência, e não estes atributos animais, que determinarão os fatos 

evolutivos. No novo ciberespaço, seremos meros chips, e não é de todo 

improvável que a inteligência artificial, em um futuro não distante, venha a 

superar, não na sua coletividade, mas individualmente, a inteligência e 

capacidade de análise de dados de toda a espécie humana. A história será a 

história das coisas, não apenas dos seres humanos, e cada pessoa entrará na 

história como um objeto, dentre inúmeros outros. 

  

Dataísmo: a nova religião? 

Harari (2016) aponta, com dados e bons argumentos, para o recente 

nascimento de uma nova religião, que ele denomina dataísmo. O dogma 

central do dataísmo é que os dados têm valor intrínseco acima de todos os 

outros e que o papel principal dos humanos e dos objetos inteligentes é 

aumentar e processar a massa de dados no ciberespaço. Os valores no 

dataísmo nada têm a ver com desígnios divinos nem com o coração humano. 

O valor máximo é a informação e seu processamento. Numa viagem de 

turismo, o papel e propósito do viajante não é apreciar a beleza das paisagens 



e das edificações, e sim fotografar essas coisas e fazer um upload na internet 

das fotos e outros registros. Quando um grupo de pessoas vai a um 

restaurante comemorar um aniversário ou a vitória de um time esportivo, é 

dever de cada um colocar no ciberespaço fotos e vídeos das pessoas 

presentes e do que se bebe e se come. Com base em algoritmos natos de 

leitura corporal, ao ver os vídeos Margarida notará que João, sob o comando 

de algoritmos hormonais, esteve mais interessado em Maria do que na comida 

servida pelo chef. 

A informação é muito mais valiosa e útil quando é quantificada. Na ciência, 

uma entidade quantificável é denominada grandeza. Ao quantificar uma 

distância, dizemos quantas vezes ela é maior ou menor do que uma unidade 

preestabelecida de distância, por exemplo, o metro. Presumo que na era do 

dataísmo, quase qualquer dado será quantificável. O cheiro de um objeto será 

quantificado em termos da concentração dos aromáticos que ele emana. Esses 

dados serão incluídos na mensagem via internet e o receptor final seguirá um 

algoritmo para misturar os aromáticos e possibilitar ao receptor a percepção do 

cheiro da fonte. Entidades tais como beleza terão os seus sucedâneos 

quantificáveis. Uma ópera de Mozart ou de Wagner será analisada em termos 

de seus padrões melódicos, harmônicos e dramáticos, e finamente receberá 

uma nota expressa por um ou mais números, com base nos quais sua beleza 

objetiva poderá ser comparada à de uma música axé.  
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