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“U

m tempo atrás comecei a fazer uma pesquisa sobre a
estupidez. Os primeiros resultados foram bastante
promissores. Além do mais, voluntários para serem
estudados não faltavam. O problema foi a época em que a fiz. Então,
tive esperança de que um dos meus alunos se apropriasse da minha
ideia, do meu projeto. Era um bom tema para tese! Mas não era! Minha proposição os colocaria em situação desconfortável... Faltava respeitabilidade ao assunto... E a noção em questão, como objeto
científico, viam-na com maus olhos. Há uma porção de problemas
como esse, que vagam pelas ruas da existência, e os psicólogos simplesmente ignoram.”
— René Zazzo, “Qu’est-ce que la connerie, Madame?”
in Où en est la psychologie de l’enfant?, Denoël, 1983.
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ADVERTÊNCIA
Vós que aqui entrais, abandonai toda a esperança

“O bom senso é o que há de mais universal no mundo”, escreveu
Descartes. Mas e a estupidez?
Quer transpire, quer borbulhe; quer goteje, quer se alastre; ela
está em toda parte. Sem fronteiras, sem limites. Por vezes, doces ondulações quase suportáveis; eventualmente, águas paradas imundas
e repugnantes; de quando em quando, sismos, ventanias e inundações
que consomem tudo que cruza o seu caminho, despedaçando, ridicularizando, desonrando, a estupidez mancha a reputação de qualquer
um. Pior, sussurram pelos cantos que nós somos a sua origem. Eu já
nem me sinto tão bem.

A insustentável lerdeza do ser
Cada um de nós vê, entende e lê estupidez, todos os dias, sem
exceção. Ao mesmo tempo, cada um de nós faz, pensa, rumina e fala
coisas estúpidas. Todos somos estúpidos ocasionais, que, de tempos
em tempos, regurgitamos estupidez sem ligarmos para as consequências. A questão é conscientizar-se e arrepender-se, já que errar é
humano e admitir o erro é meio caminho andado para o perdão. Somos sempre o estúpido de alguém, mas muito raramente de nós mesmos... Salvo pela estupidez que ronrona aqui e ali, infelizmente
temos que conviver com os rugidos dos estúpidos profissionais,

9
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estúpidos majestosos, maiúsculos. Esses estúpidos, com os quais deparamos no trabalho ou nas nossas famílias, não são nada divertidos.
Eles nos consternam e martirizam com a sua obstinação pela idiotia
medíocre e arrogância injustificada. Perseguem, aprovam e reprovam
a seu bel-prazer a nossa opinião, as nossas emoções, a nossa dignidade, tudo com uma simples canetada. Eles contaminam o nosso ânimo
e nos impõem o desafio de crer numa justiça que existe nas trevas.
Mesmo com toda a tolerância do mundo, recusamo-nos a reconhecê-los como iguais.
A estupidez é uma promessa não cumprida, promessa de inteligência e confiança traída pelo estúpido, traidor da humanidade. O estúpido é uma “besta”, um animal! Adoraríamos respeitá-lo, fazer dele
um amigo, mas o estúpido não está à altura — ou melhor, à nossa altura. Ele sofre de uma doença sem cura. E como recusaria receber tratamento, convencido de ser o único caolho num mundo de cegos, a
tragicomédia está completa. Não admira que seja fascinado por zumbis, com os seus simulacros de existência, a sua carência intelectual e
a sua necessidade básica e imperiosa de rebaixar os vivos, os heróis, os
mocinhos à sua condição. Afinal de contas, o estúpido também quer
arrancar o seu cérebro: os fracassados não querem ser superados. O
cúmulo do estúpido é que, às vezes, ele é inteligente, culto, à sua maneira: ele queimará muitos livros e os seus autores em nome de outro
livro, outra ideologia ou do que ele aprendeu com grandes mestres (estúpidos ou não), tamanho é o seu talento para transformar a sua grade
de leitura em barras de prisão.

A dúvida enlouquece, a certeza estupidifica
O estúpido por excelência condena sem dar direito a resposta, imediatamente, sem circunstâncias atenuantes, na mera crença das aparências que, além de tudo, não passa de um entrever com os olhos tapados.
Ele sabe mostrar-se zeloso para convencer os seus semelhantes, fazer incitações a linchamentos, em nome da virtude, das conveniências, do respeito. O estúpido caça em bando e pensa em manada. “A pluralidade não
vale de nada ao homem, é assim que somos/ Mais de quatro, somos um
10
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bando de estúpidos”, cantava Georges Brassens. Que também proclamou:
“Glória àqueles desprovidos de ideal sacrossanto/ Limitam-se a não chatear demais os seus vizinhos”. Ai de mim! Vizinhos nunca se privam de
nos chatear!
Não contente em gerar a infelicidade alheia, o estúpido inoportuno ficará contente consigo mesmo. Inabalável. Imune à hesitação. Certo de estar no seu direito. O imbecil feliz não se importa em perturbar
os outros. O estúpido considera as suas crenças como verdades gravadas no mármore, embora todo o saber esteja alicerçado na areia. A dúvida enlouquece, a certeza estupidifica, é preciso escolher um lado. O
estúpido sabe mais que todo o mundo, inclusive o que se deve pensar,
sentir, expressar e como se deve votar. Ele sabe melhor que você quem
você é, e aquilo que é bom para você. Se você não concordar com a
opinião dele, o estúpido irá menosprezá-lo, insultá-lo e magoá-lo, literal ou figurativamente, para o seu próprio bem. E já que ele pode se arriscar impunemente em nome de um ideal superior, talvez atente
contra essa escória a que, na visão dele, se resume à sua existência.
Amarga constatação: a legítima defesa é uma armadilha. Se tentar
argumentar com o estúpido, ou tentar mudá-lo, você estará perdido!
Portanto, se acha que é seu dever lapidá-lo, então você também julga saber como ele deveria pensar ou se comportar... no caso, como você.
Pronto! Você virou um estúpido. Além de ser um ingênuo, pois considera-se apto a enfrentar tal desafio. Pior ainda, quanto mais tenta regenerar um estúpido, mais você reforça as convicções dele: ele ficará mais
que contente por considerar-se uma vítima que incomoda e, portanto,
tem razão. Assim, você lhe proporciona o reconhecimento para que
acredite de boa-fé que é um herói do anticonformismo, digno de pena
e admiração. Um resistente... Temeremos a amplitude da maldição: tente melhorar um estúpido e não só irá fracassar como o deixará revigorado... e se transformará nele. Não haveria apenas um cabeça-oca, mas
dois. Lutar contra a estupidez tende a reforçá-la. Quanto maior o ataque
contra o ogro, mais ele se torna um canibal.

11
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Os imbecis do Apocalipse
Desse modo, a estupidez não se poderá enfraquecer. Ela é exponencial. Portanto, será que — hoje mais do que ontem e bem menos
que amanhã — estamos vivendo a sua época de maior destaque? Desde tempos que remontam aos primeiros vestígios da escrita, as maiores mentes de cada época sempre pensaram no assunto. Talvez,
naquele momento, tivessem os seus motivos. Ou então, como todos os
outros, tornaram-se velhos estúpidos... Apesar de tudo, a novidade da
contemporaneidade é que basta um estúpido e um botão vermelho
para erradicar a estupidez — e, com ela, o resto do mundo. Desde um
estúpido eleito até os novilhos demasiado orgulhosos que escolheram
o seu açougueiro.
Outra grande característica dos nossos tempos é que, mesmo admitindo que a estupidez ainda não atingiu o seu paroxismo generalizado, ela nunca foi tão visível, desinibida, gregária e categórica. Não
adianta entrar em desespero pelos nossos irmãos desviados, mas também não adianta, quem sabe, adotar tal filosofia pela força das circunstâncias, porquanto está cada vez mais difícil negar a vaidade do mundo
e o narcisismo de todos, bem como a futilidade das aparências e os julgamentos cáusticos. Possa um segundo Erasmo nos oferecer um novo
Elogio da loucura (mas com no máximo 140 caracteres por vez, por favor, para evitar dores de cabeça)! Possa um novo Lucrécio retratar o
alívio profundo — e talvez a satisfação — que vivenciamos ao estar
numa praia enquanto o Navio dos Loucos naufraga no mar turbulento,
interrompido pelos gritos de socorro dos passageiros que querem salvar-se do afogamento... O néctar, enfim, é saboreado no desfecho do
combate entre os estúpidos, erguendo-se sobre as suas cristas e os
seus egos: porque enquanto grandes espíritos se encontram, estúpidos
colidem entre si. Quando se esforça por permanecer mais espectador
que ator você se arrisca a crer ser menos afetado pela estupidez que os
seus contemporâneos baderneiros, ressentidos, tristes e agitados, mas,
se por acaso der certo, que triunfo! Afinal, vale mais ser modesto: não
o perdoaríamos se entrasse nessa confusão. Junte-se à manada, e ela
própria o levará ao abatedouro. Uive com os lobos, solte balidos com as
ovelhas, mas não exagere em dar uma de cavaleiro solitário, pois eles
12
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farão de você um bode expiatório. Não é preciso dizer que se você
acredita verdadeiramente ser mais inteligente e exemplar que a média
das pessoas, o diagnóstico fatídico é claro: talvez você seja um portador assintomático de estupidez disfarçada...
Diante dessa imensa empreitada — e dessa calamidade —, pretendo explorar a estupidez para que este livro não seja, nem de longe, mais
uma estupidez. Talvez a obra se apresente bastante presunçosa, carinhosamente ingênua ou como um verdadeiro atraso de vida por querer
tratar de tal assunto. Tenho quase certeza de que um estúpido corajoso
virá embarcar nessa jornada. Com um pouco de sorte, a empreitada
será simplesmente ridícula. Mas, para ele, ridículo não mata. No entanto, a estupidez mata! E ela viverá mais que nós. Na verdade, ela enterrará todos nós. Tomara que ela não nos acompanhe até a tumba...
Último esclarecimento: as observações feitas aos estúpidos são
igualmente pertinentes para as estúpidas. Podem ficar tranquilas! Infelizmente, nenhum sexo pode se travestir do outro... Então eu proclamo, ó estúpidos de todos os tipos e imbecis de todas as espécies,
cretinos de todo o mundo, estúpidas de toda laia, brava gentalha, tristes bobocas, parvalhões de uma figa, grandes estúpidas, pobres imbecis atolados na bandidagem, aparvalhados e tolas, trapalhões e obtusas,
patetas e insensíveis, ineptos e miolos moles, mentecaptos e tontas, jecas e cafonas, vira-latas, malandras, paspalhos, simplórias, idiotas, cabeçudos, ignorantes, cabeças-ocas, cabeças de bagre, charlatonas,
projetos de vermes, broncos e grosseiros estúpidos e metidos, presunçosos e fedorentos com cara de bunda, futriqueiras, cadelas, fofoqueiras, cabeças de vento, comedores de moscas, come-merdas e sirigaitas,
eis o seu momento de glória: vocês são o único assunto por aqui. Mas
dificilmente vocês se reconhecerão nestas páginas...
Do seu leal estúpido,
Jean-François Marmion
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O estudo científico
dos estúpidos
serge ciccotti
Psicólogo e pesquisador associado da
Université de Bretagne-Sud.
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“O estúpido afirma... o cientista duvida... o sábio medita.”
— Aristóteles e... Serge Ciccotti

S

erá que podemos estudar cientificamente os estúpidos? Pergunta provocante! Conhecemos estudos eivados de estupidez (por exemplo, “As flatulências podem servir de defesa
contra o pavor?”1), sobre profissões estúpidas que não têm a menor
utilidade social e só trazem consigo um pouco de satisfação pessoal,2
mas estudos sobre estúpidos, será que existem?
Na verdade, quando nos interessamos pela literatura científica no
domínio da psicologia, a estupidez é, de modo geral, bastante estudada.
Nesse sentido, pode-se responder que sim, somos capazes de analisar os
estúpidos, mas é preciso ter em mente que os estudos sobre a estupidez
são, nada mais nada menos, somente a respeito do Homem. Podemos
traçar um perfil típico do estúpido quando selecionamos certas variáveis estudadas em diferentes pesquisas. Assim, teremos uma ideia relativamente precisa do estúpido (o sem noção, um pouco burro, com
atenção e intelecto bastante limitados), e até de algumas de suas variantes, como o bom e velho babaca brutamontes, ao qual se acrescenta uma
dimensão narcisista tóxica, ou até uma ausência total de empatia.

Estupidez e falta de atenção
Mas em vez de estudar o estúpido como um objeto, a pesquisa na
psicologia permite, sobretudo, compreender por que, por vezes, as
pessoas se comportam de maneira estúpida.
Dessa forma, os estudos sobre os roteiros3 indicam que, na maior
parte das vezes, as pessoas não foram submetidas a uma análise muito aprofundada de seus entornos antes de agir. Utilizaram rotinas de
ação bem estabelecidas e habituais, executadas de forma automática a
17
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partir de indicativos internalizados ou do ambiente ao redor. Por essa
razão é que se pode observar que: “Quando você está chorando, sempre tem um estúpido para lhe perguntar: ‘Tudo bem com você?’”. Estúpido também é aquele que olha pela segunda vez o relógio, sendo
que acabou de fazê-lo.
Quando se quer saber a hora, deve-se olhar para o relógio — é um
roteiro que se desencadeia de forma mecânica. Esse tipo de mecanismo permite que se esteja pouco atento, pois o roteiro tem justamente
a utilidade de dedicar pouca atenção à tarefa a ser realizada. Por isso,
como não estamos atentos e pensamos em outra coisa, olhamos sem
enxergar, então a informação não é captada e somos obrigados a ver a
hora uma segunda vez. Isso é uma estupidez, não acha?
No campo da pesquisa sobre os recursos da atenção, os psicólogos demonstraram que frequentemente somos vítimas da cegueira às
mudanças,4 e que mesmo uma modificação importante não é percebida pelo indivíduo. Talvez por isso seja possível entender: “Quando
você perde 10 kg depois de uma dieta, sempre tem de lidar com um
estúpido que não enxerga a diferença...”. As pesquisas sobre “a ilusão
do controle”5 possibilitam nossa compreensão sobre “Por que há
sempre um estúpido que, como um maluco, fica pressionando o botão do elevador quando está com pressa?”. Em virtude dessa influência social, quando um motorista pega uma rua obstruída sempre há
um estúpido que o segue, e quando lhe perguntam num programa de
televisão se é a Lua ou o Sol que gira em torno da Terra esse mesmo
estúpido pede ajuda à plateia.
O homem, muitas vezes, parece tomar distância da racionalidade pura e dos valores fundamentais. E, por fim, o mais estúpido de
todos é aquele que apresentará as divergências mais tangíveis à média dos efeitos estudados. Geralmente, sua visão de mundo é simplista: ele tem problemas com grandes números, raízes quadradas,
complexidade, ver com a curva de Gauss, da qual ele só consegue notar os extremos. O próprio Stalin disse a esse respeito: “A morte de
mil soldados é uma estatística, a morte de um soldado é uma tragédia”. Todo o mundo é um pouco mais sensível a histórias do que a relatórios científicos abarrotados de estatísticas. Mas para o estúpido
as histórias são uma grande paixão. Ele é o cara que conhece alguém
18
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que caiu do quadragésimo andar e não morreu; inclusive, ele deu seu
testemunho para os jornais das grandes mídias.

Estupidez e crenças
Os estudos sobre as crenças colocaram em evidência a crença na
justiça mundial (“Belief in a Just World”6), talvez a mais universal de
todas, e que o estúpido ilustra perfeitamente, com riqueza de detalhes:
“Ela foi estuprada, mas também, você viu como ela estava vestida?”.
Quanto mais estúpido, mais a vítima mereceu aquilo que lhe aconteceu... A propósito, o bom e velho babaca despreza os desdentados,
aqueles “pobres desgraçados”.
O estúpido se supera na capacidade de crer em tudo e mais um pouco, desde teorias da conspiração à influência da lua sobre o comportamento, passando por homeopatia que funciona até para cachorros, pois
ele é prova de que é verdade! Em 28 de maio de 2017, uma moto foi filmada na estrada A4 por vários quilômetros sem condutor, para ver quanto tempo ela levaria para cair.7 Para os mais estúpidos, o responsável não
é outro além do “Gasparzinho”; para os razoavelmente inteligentes, é o
efeito do giroscópio... Na verdade, parece haver uma correlação negativa
entre as crenças místicas e a capacidade de obter um Prêmio Nobel.8
Ainda na área das crenças, os estudos9 revelam uma diferença entre “os pouco estúpidos da tempestade recente” e “os velhos estúpidos
das neves de outrora”.10 Demonstrou-se que as lembranças negativas
desaparecem com o tempo, e que só persistem as lembranças positivas... Assim, quanto mais envelhecemos maior se torna nossa tendência de ver os ocorridos de forma positiva, o que faz os velhos estúpidos
dizerem: “Antes era melhor...”.
Toda uma área da nossa irracionalidade é examinada com a ajuda
de três famosos estudos, e explicada pelos pesquisadores como a expressão da nossa necessidade de controlar o ambiente ao nosso redor.
Todo organismo vivo exprime tal necessidade (repare como o seu cão,
quando tocam a campainha, corre até a porta, embora a visita nunca
seja para ele...). Mesmo entre humanos, é possível que haja comportamentos absurdos, como quando uma pessoa vai consultar um vidente.
19

A psicologia da estupidez - OGF - 04.indd 19

26/01/2021 10:36

Existem por volta de 100 mil pessoas que se declaram “videntes” na
França, cujo faturamento gira em torno de 3 bilhões de euros por ano.
Apesar de nenhum pesquisador jamais ter encontrado provas de dons
reais nos videntes declarados, isso não impediu que tivessem grandes
lucros. Estima-se que 20% das mulheres e 10% dos homens recorreram ao menos uma vez aos serviços de um vidente. Normalmente, os
videntes não se arrependem de ter escolhido um embuste como ganha-pão. No fim das contas, os imbecis sustentam seu meio de sobrevivência... A necessidade de controle quase sempre acarreta um
controle ilusório, e o estúpido costuma se iludir mais do que os outros.11 No trânsito, essa ilusão se manifesta como um grande medo de
sofrer um acidente quando viaja como passageiro em vez de ser o motorista. Aliás, o estúpido não consegue dormir quando é passageiro...
Só consegue dormir quando é o motorista!
O estúpido lança os dados com mais força só para conseguir tirar
o 6, ele escolhe os números na loteria, adora pisar em cocô de cachorro (pois traz sorte), mas evita passar por baixo das escadas. O estúpido
domina tudo: se ganhou na loteria é porque sonhou com o número 6
durante 7 noites, e como 6 × 7 é igual a 42, decidiu jogar no número 42;
por isso ele ganhou. Nesse sentido, temos de acreditar que o estúpido
está em boas condições mentais, já que essa ilusão é muito menos intensa em pessoas deprimidas.12

Estudos sobre os estúpidos que explicam
a sua função
Em outra área igualmente estudada à exaustão, o estúpido utiliza,
com mais frequência do que se imagina, estratégias para preservar a
autoestima. Os estudos sobre o viés do falso consenso13 demonstram
que há um exagero no número de pessoas que partilham dos nossos
defeitos, o que leva o estúpido que você observa a ultrapassar um farol
vermelho e dizer: “Mas ninguém para no sinal vermelho!”.
O estúpido é vítima constante do viés retrospectivo. Na maternidade, ele dirá: “Tenho certeza de que vai ser um garoto”; diante da TV, afirmará: “Garanto que Macron será presidente”; e por vezes até comentará
20
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com você: “Eu sabia que você ia falar isso!”. O estúpido está agindo de má-fé?
O estúpido é um vidente? Não, o estúpido utiliza a frase “eu já sabia” com
fins estratégicos, especialmente para parecer mais bem informado do que
realmente é: “Eu sei, eu sei...”. Sem dúvida, não adianta falar desses estudos com o estúpido, pois ele negará que funciona dessa forma...
Para proteger a autoestima, muitos superestimam as suas capacidades. Esse viés foi colocado em evidência pelas experiências da psicologia que mostraram que, mesmo em várias áreas do conhecimento,
um grande número de participantes se considera melhor do que a média, por exemplo, no que diz respeito à inteligência. Por um lado, temos os “estúpidos dos estúpidos”, os quais acusamos de falta de
autoconfiança. Fato é que aquele que na psicologia do senso comum
agrega qualidades humanas como simplicidade, humildade e discrição
é frequentemente visto como “muito estúpido”, ou estúpido dos estúpidos, ou seja, um estúpido do qual os outros se aproveitam. Do outro
lado da moeda, encontramos aqueles que obtêm as notas mais importantes, ou seja, imbecis com excesso desmedido de confiança. O imbecil pode custar muito caro à sociedade quando perde o controle, seja
no mar, seja na montanha depois de escapar da pista de esqui, mesmo
que se contente, na maior parte do tempo, em superestimar suas capacidades de dominar um veículo em velocidade.
Por fim, o viés egocêntrico14 nos permite discernir entre o cretininho e o grandessíssimo imbecil, que não se identifica com a origem
de sua estupidez. O imbecil se divorciou três vezes, pois trombou com
outras três estúpidas; não teve sucesso porque só anda com uma cambada de fracassados. Ainda adolescente, notou que não eram os seus
pés que fediam, mas as suas meias. Um dia, foi parado por um guarda
de trânsito por estar correndo demais; realmente, sorte é uma coisa
que passou longe dele. Para ele é difícil compreender que sorte é apenas a interpretação que os imbecis atribuem às probabilidades.

Quando você está chorando, sempre
tem um estúpido para lhe perguntar:
Tudo bem com você?
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Os pesquisadores Dunning e Kruger não poderiam sequer tentar
publicar um estudo com o título “Estudos sobre os estúpidos que explicam a sua função”. Uma apresentação dessas ao trabalho dos dois jamais passaria pelos filtros dos comitês de uma revista científica.
Apesar de tudo, em seus estudos, eles não mostraram nada mais que
isso! Os dois especialistas descobriram que pessoas incompetentes
tendem a superestimar o próprio nível de competência. Sendo assim,
um estúpido que jamais teve um cachorro explicará como se educa o
seu animal... Dunning e Kruger atribuem o viés a uma dificuldade que
as pessoas não qualificadas têm em avaliar as suas reais capacidades,
considerando determinadas situações. Mas isso não é tudo: segundo
os psicólogos,15 se a pessoa incompetente tende a superestimar o seu
nível de competência, ela não chegará sequer a reconhecer a competência de quem a possui.
Graças a esses estudos, compreendemos por que um cliente estúpido gasta o seu tempo explicando a um profissional o trabalho dele,
mas também por que, quando perdemos alguma coisa, sempre há um
estúpido para lhe dizer: “Espere, onde você a viu pela última vez?”; e
ainda por que o estúpido é levado a dizer: “Seja advogado, é fácil essa
história de Direito, é só decorar”; “Parar de fumar? Precisa só de força de vontade”; “Ser piloto de avião? É o mesmo que pilotar um ônibus”; etc. Dessa maneira, ao final de uma conferência sobre física
quântica, da qual não compreendeu nada, o estúpido olhará bem dentro dos olhos do expert e dirá: “Depende...”.
Dunning e Kruger pensam até que a modéstia deveria nos estimular a não votar, pois somos ignorantes em economia, em geopolítica ou na vida das instituições; incompetentes para apreciar
programas eleitorais ou, ainda, para saber o que deveria ser feito para
conduzir a França a um caminho melhor... Entretanto, o estúpido
dirá, sentado num bistrô: “Eu sei exatamente o que fazer para acabar
com a crise!...”. Vários estudos realizados com asiáticos mostram um
efeito Dunning-Kruger inverso...16 E, por conseguinte, uma tendência a subestimar suas capacidades. Assim, parece que na cultura do
Extremo Oriente, como a norma não é ficar se valorizando, não encontramos nas pessoas essa tendência de quererem demonstrar que
dominam todos os assuntos...
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O radar de estupidez
Ainda que existam diversos mecanismos que poderiam definir a
estupidez, concluímos esse breve panorama com a “desconfiança cínica” que o estúpido, quiçá o imbecil, alcançou de maneira muito
mais profunda que os outros.17 O cinismo é definido como uma mistura de crenças negativas sobre a natureza humana e suas motivações.
O imbecil é uma vítima frequente do cinismo sociopolítico; basta interrogá-lo. Algumas frases sem verbos pontuam cotidianamente as
suas reflexões: “tudo podre”; “Psicólogos? Todos charlatães”; “Jornalistas? Esses puxa-sacos”. É o tipo do cara que pensa que as pessoas só
são honestas por medo de serem presas. O imbecil vive num mundo
de incompetência e trapaça. Os estudos demonstram que os estúpidos cínicos são tão pouco cooperativos e notadamente desafiadores
que perdem as oportunidades profissionais, e, por isso, seus rendimentos são inferiores aos dos outros.
In fine, poderíamos afirmar que, desse modo, o estúpido personificaria uma espécie de amplificação das diferentes tendências psicológicas identificadas pelos pesquisadores. E aquele que acumular todas
elas será visto como o “rei dos estúpidos”, talvez até o maior imbecil
com o qual a Terra já deparou.
Mas a questão que é parte integrante de “Podemos estudar os estúpidos?” é provavelmente: “Por que existem tantos estúpidos?”. É
verdade que basta gritar “pobre estúpido” na rua para que todo o mundo vire o rosto! Uma vez mais, a literatura científica nos fornece a resposta, ou várias respostas.
A princípio, somos equipados com um radar de estupidez: o viés
de negatividade18 — uma tendência que temos a dedicar mais ênfase,
mais atenção, mais interesse às coisas negativas do que às positivas. O
viés de negatividade tem sérias consequências nas opiniões dos seres
humanos, em seus preconceitos, seus estereótipos, na discriminação,
nas superstições. Ao limparmos a casa, reparamos, na mesma hora,
nos acabamentos quando não estão bem-feitos, mas jamais quando estão todos bonitos... Portanto, devido ao viés de negatividade, dentro de
um ambiente social complexo, somos capazes de reparar com mais facilidade num estúpido do que num gênio. Além disso, esse viés nos
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impele a perceber melhor a intenção subjacente de um evento negativo do que a de um evento positivo. Se procuramos um objeto dentro
de casa, nossa tendência natural é pensar que não fomos nós que o tiramos do lugar, mas outra pessoa que o perdeu: “Quem foi que pegou
o meu...?”. Por fim, se algo deu errado, nossa tendência é achar que há
uma intenção humana escusa, que é culpa de um grande estúpido, que
acabou estragando tudo.
Enfim, verificamos que os pesquisadores descobriram o erro fundamental de atribuição:19 quando se observa uma pessoa, atribui-se seu
comportamento à sua natureza profunda, mais do que a causas externas.
Em grande parte dos casos, a conclusão é bastante clara: trata-se de um
estúpido. Assim, quando um carro passa rapidamente por nós é porque
o motorista é um cretino, não porque o filho dele se machucou na escola; quando nosso amigo não responde às nossas mensagens dentro de
duas horas é porque ele estava de cara amarrada, não porque a internet
dele caiu; se o nosso colega de trabalho não nos devolveu o relatório é
porque ele é preguiçoso, não porque está sobrecarregado de trabalho; se
o professor me responde com frieza é porque ele é um imbecil, não porque a minha pergunta é tola. Tal mecanismo também aumenta a nossa
capacidade de enxergar estúpidos em toda parte. Aí estão, pelo menos,
dois motivos pelos quais somos tão sensíveis à estupidez...
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campanha
Há um grande número de pessoas vivendo
com hiv e hepatites virais que não se trata.
Gratuito e sigiloso, fazer o teste de hiv e
hepatite é mais rápido do que ler um livro.

Faça o teste. Não fique na dúvida!
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