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PREFÁCIO
Uma obra de ficção implica geralmente
em um pouco mais que saber escrever
bem. O conhecimento científico é
desejável, mas, acima de tudo, o que
importa é imaginação.
Isaac Asimov talvez seja o maior
polígrafo de nossa época, pelo menos e
como registra a 115ª Edição da
Enciclopédia Galáctica, e seus
trabalhos se estendem desde obras de
vulgarização cientifica, como O Corpo
Humano e O Cérebro Humano em que
um estilo leve e vivo estabelece um
estudo completo do animal "Homo

Sapiens", até os altos vôos de
imaginação em que todo um novo
Cosmos é construído, na trilogia que é
atualmente um clássico: Fundação.
Os críticos literários normalmente
afetam um total desconhecimento das
obras de ficção cientifica, pretendendo
com isso afetar uma ausência de
conteúdo artístico neste gênero de
literatura. Talvez tenham cometido aí
mais um engano.
Entre outras coisas, qualquer
manifestação através de qualquer
classe de signos comporta uma
apreensão e decodificação por parte de
quem os recebe. Aí, é evidente, no

processo de decodificação é que reside
a maior ou menor dose de eficiência do
autor, isto ê, se digo "laranja", duas
possíveis interpretações, pelo menos,
podem ser dadas: o fruto ou a cor. E
claro que o sistema de codificação
pode variar, mas sempre é importante e
mesmo indispensável a presença
daquele que se vê frente ao símbolo.
Neste caso, temos aqui um
universo que se sente subitamente
desnudado pelos psicohistoriadores,
que são homens que aplicam a
probabilidade a história. Vários
problemas ligados ao conhecimento
podem ser colocados aí: em que
medida um fenômeno histórico pode ser

alterado por esta ou aquela ação, que
significância pode ter, por exemplo, o
choque de um meteorito em termos da
história de um povo? Alguns dirão que
nenhuma influência poderá ter uma
circunstância tão fortuita, a menos que
chegue a destruir o arsenal, ou mesmo
a sede do governo de um país. Mas que
dizer da pedra negra da Mercaba, a
que acorrem milhões de peregrinos
todo ano?
O universo que aparentemente se
mostra tão concreto e tão familiar ao
homem começa a perder a sua
consistência, e isso já é sobejamente
indicado pelas obras de Charles Fort.
Este último em seu O Livro dos

Danados
indica
acontecimentos
naturais ocorridos' que se assemelham
a impossíveis. Asimov limita-se a
assinalar possibilidades, não para um
mundo distante e diferente do nosso,
apenas para um mundo que é o nosso e
que não se torna distante de si mesmo
com a expansão que sofre. Os seres
humanos continuam tendo suas
veleidades e mesquinharias, tudo
parece muito normal e concreto.
É claro, nem tudo é real e concreto
nesse processo, a probabilidade
sempre lida com uma indução, ou
melhor, serve de fundamento para esta.
Assim, no mundo superordenado de
Hari Seldon e dos psicohistoriadores,

sempre o velho problema da indução se
colocava: que variável não seria
prevista, que problema poderia surgir
que viesse a turvar as previsões de
Seldon e sua equipe? Entre as várias
opções possíveis, Asimov faz a feliz
escolha de um mutante, que tem
características bastante definidas e
que por ser exceção mexe também com
uma exceção no ser humano: as
emoções.
É interessante observar que o lado
emocional do homem parece ter sido
completamente esquecido, nenhum
desenvolvimento
parece
ter
revolucionado nossas sensações e
talvez precisamente disso advenha
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