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Introdução 
 
A linguagem do senso-comum refere frequentemente que certas coisas são ‘mitos’, tal 

como a razão apresentada para explicar um certo fenómeno ‘não passa de um mito’. Por outro 
lado, as reflexões conscientemente teóricas visam desembaraçar-se de qualquer explicação que 
possa ser designado por mítica. Contudo, quer o senso-comum quer a ciência têm particular 
dificuldade em evitar o recurso a esse tipo de explicações. Este artigo tem como objectivo 
esclarecer a estrutura daquilo que definiremos como explicação mítica bem como mostrar que 
o recurso a esse tipo de explicações é natural, mesmo inevitável, quando os indivíduos se vêem 
confrontados com certas situações. Mostraremos também que, sempre segundo o sentido aqui 
proposto do conceito de explicação mítica, algumas reflexões teóricas envolvem igualmente 
elementos míticos. A presença desses elementos no comportamento espontâneo dos indivíduos, 
tal como em certas teorias científicas, permite supor que estamos perante de um mecanismo de 
alcance geral, pelo que a sua presença tem de ser efectivamente atestada em regiões da 
experiência e do conhecimento aparentemente díspares. É a hipótese acerca da existência desse 
tronco comum que nos obrigará a percorrer horizontalmente diversas disciplinas do saber.  

A acepção de explicação mítica que aqui desenvolvemos baseia-se ela própria numa teoria, 
a saber, o modo como a moderna teoria dos sistemas complexos analisa os princípios de ordem 
dos sistemas. Veremos então, através da implementação computacional de um modelo de 
segregação racial, em que sentido exacto consiste esse tipo de explicação. Analisaremos de 
seguida as situações de pânico, após o que, a partir da obra de René Girard, mostraremos como 
ela se encontra omnipresente nos processos de ordem e desordem social. Certas teorias 
económicas serão de seguida um momento fundamental da nossa argumentação, segundo a 
qual é a causalidade eficiente aristotélica que está subjacente à substituição das dinâmicas 
intrínsecas dos processos de colectivização pelas causas únicas e globais. Esse argumento é de 
seguida estendido à causalidade final, utilizando-se o processo designado por reificação pela 
sociologia como exemplo. 

1. Modelos baseados em agentes e conceito de explicação mítica 
 
A palavra ‘mito’ não significa necessariamente ‘ilusão’, nem tão pouco se refere a qualquer 

força ou acontecimento supra-humano. Ela pode ser entendida como reflectindo um 
mecanismo de substituição que se origina numa certa condição dos indivíduos, a qual consiste 
em eles apenas possuírem uma racionalidade limitada. Mais exactamente, essa condição traduz 
o facto de as acções que exercemos sobre os outros, e que deles sofremos, satisfazerem um 
principio de localidade: pelo menos num primeiro momento, cada indivíduo age em função do 
comportamento dos agentes vizinhos com que se encontra em contacto directo. Ver-se-á que 
essa condição, essa situação de facto, tem como consequência que o agregado das acções locais 
de cada indivíduo não pode ser representado por qualquer um deles: esse agregado global é 
necessariamente exterior a todos eles. Cada indivíduo é ‘míope’, tem um ‘horizonte curto, tem, 
continuando com as metáforas espaciais, apenas uma visão extremamente limitada das 
consequências a larga escala das suas acções.  

A ideia geral acabada de enunciar pode ser elaborada com base em observações empíricas e 
qualitativas, mas sucede que ela também começou a ser teoricamente desenvolvida 
sistematicamente a partir da última década. Esse desenvolvimento consistiu em mostrar ser 
possível levar a cabo a sua síntese computacional. O quadro teórico que realiza a síntese 
computacional da dialéctica local/global é usualmente designado por modelos baseados em 
agentes (cf., por exemplo, Epstein e Axtell, 1997 e LeBaron, 1999), modelos esses concebidos 
dentro da área de investigação genericamente designada por teoria dos sistemas complexos. 
Como ponto de apoio para atingirmos uma definição de explicação mítica, bem como exemplo 



de referência para as análises que se seguirão, expomos aqui aquele que terá sido talvez o 
primeiro modelo inspirados da síntese computacional do princípio de localidade, o modelo de 
Schelling (Schelling, 1971) . Apesar de ser um modelo ‘artificial’, ele tem o grande mérito de 
ao mesmo tempo ser simples e ilustrar algumas das principais características dos sistemas 
complexos. Nós desenvolvemos um modelo computacional bastante estilizado seguindo as 
linhas sugeridas por Schelling (cf. Alves, Machuco, Antão, 2001).  

Essa implementação consiste numa rede composta por elementos indiferentemente 
designados por autómatos ou agentes e que podem assumir dois estados correspondendo à sua 
‘raça’ ou cor: cada um deles ou é C (Cinzento) ou B (Branco). O comportamento de cada 
agente é local, o que significa que cada um é influenciado e influencia oito agentes vizinhos. 
Essa ‘influência’ pode ser entendida como uma ‘incitação ao movimento’, isto é, cada agente 
possui ‘movimento’ e desloca-se (ou não) da sua posição para uma outra em função da 
proporção de indivíduos da sua cor que se encontram no seu raio de vizinhança. Podemos 
estipular o valor de 37% de número de agentes vizinhos como a condição de preferência que 
leva, ou não, um agente a mover-se. Mais especificamente, o algoritmo que concretiza o 
modelo de Schelling é enunciado pela seguinte regra de transição dos estados dos agentes: 

 
• Cada agente calcula o número de vizinhos da sua cor. 
• Se esse número é superior a 37% (se menos de 37% dos seus vizinhos são da sua cor, 

isto é, se mais de 63% são de cor oposta), ele move-se para um outro local aleatoriamente 
escolhido que satisfaça essa condição de preferência; caso contrário, permanece no mesmo 
sítio. 

 
E é tudo. Trata-se na realidade de um algoritmo particularmente simples.. Na nossa 

implementação partimos de um população inicial aleatória de agentes. O resultado final das 
iterações do algoritmo acima enunciado conduz a um estado final de completa ou quase 
completa segregação: existem regiões apenas ocupadas por C’s separadas por regiões apenas 
ocupadas por B’s (veja-se a figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. O modelo de Schelling definido numa rede com 50 * 50 agentes, com 509 
cinzentos e 1991 brancos. O primeiro diagrama representa uma distribuição aleatória 
inicial. O segundo o estado do sistema após 45 iterações. O terceiro o estado final 
invariante atingido após 201 iterações. 

É importante notar que os agentes do modelo são todos interdependentes e que  eles 
interagem não linearmente1. Isso tem como consequência que a análise local do modelo, 
tomando isoladamente cada uma das suas partes, não permite prever a sua evolução futura. 
Essa é a situação dos agentes que o modelo é suposto representar: como se supõe que eles são 
míopes, segue-se que eles apenas podem representar partes isoladas do sistema e portanto 
jamais qualquer um deles pode prever qual irá ser o estado final para que esse sistema 
eventualmente converge. Portanto, qualquer agente não é capaz de antecipar as consequências 
das suas acções. Mas já se poderia prever (logo, provar) aquilo que as simulações 
computacionais claramente mostram: o estado de completa integração corresponde a uma 
                                                           
1 Dito de forma intuitiva, um sistema é linear se podemos analisar cada uma das suas partes 
independentemente, e de seguida obter as propriedades do todo somando as propriedades de cada parte 
tomada isoladamente. De forma um pouco mais precisa, diz-se que uma função é linear se o valor da 
função, para qualquer conjunto dos valores das suas variáveis, for uma média ponderada desses valores. 
Se essa condição não se verifica, a função não é linear. Os sistemas não lineares são os sistemas em que é 
necessário tomar em conta as interacções entre os seus elementos para compreender as propriedades que 
delas resultam; são os sistemas em que o ‘todo é maior que a soma das partes’. 



situação instável, enquanto o estado final de segregação corresponde a um ponto fixo estável2. 
Portanto, a partir de um estado aleatório inicial, um padrão ou ordem global emerge, sem que, 
repita-se, isso possa ser deduzido a partir do comportamento isolado de um agente ou de um 
subconjunto da totalidade de agentes do modelo. 

O exemplo apresentado não exibe todo o mecanismo que gera aquilo que vamos definir 
como uma explicação mítica. Contudo, ele já começa a apontar para essa definição, visto 
indicar que a explicação mítica é, de facto, em certo sentido ilusória, com a palavra ’mito’ a 
assim se aproximar do seu sentido corrente. Não estamos minimamente a sustentar que o 
modelo é empiricamente plausível, pois interessa-nos sobretudo sublinhar que ele ilustra um 
processo dinâmico em que o estado final de segregação é o agregado ou efeito ‘não 
intencional’ de múltiplas interacções não lineares – não intencionalidade perfeitamente 
marcada pelo facto de os agentes seguirem uma regra que não é segregacionista. Qual é então a 
causa da segregação? Em certo sentido, pelo menos no sentido que mais comumente 
atribuímos ao conceito de causa, essa causa não existe. A causa propriamente dita é uma 
propriedade distribuída que não reside em qualquer parte identificável e decomponível do 
sistema e que, portanto, não poderia ser representada por qualquer agente desse sistema. No 
modelo de Schelling, não podemos prever a totalidade das posições de cada agente tomado 
isoladamente, e o estado final mais não é que o resultado, não deduzível analiticamente, das 
interacções entre eles. De acordo com o espírito da teoria dos sistemas complexos, chamamos 
‘causalidade distribuída’ a um tipo de causalidade em que a causa é o agregado de múltiplas 
interacções não lineares. 

Trata-se de um tipo de causa que estamos pouco habituados a associar à palavra ‘causa’, o 
que não deixa de ser compreensível. Pois é uma nossa hipótese fundamental que as causas que 
nos são mais facilmente compreensíveis são as causas aristotélicas: a causalidade formal, a 
causalidade material, a causalidade eficiente e a causalidade final. Deixando de lado a 
causalidade formal, cuja interpretação nem sempre é clara, essas causas caracterizam-se: 

 
• Causalidade material – aquilo de onde uma coisa provém e que a faz persistir, isto é, 

o material de que uma coisa é feita. 
• Causalidade eficiente - a causa primária da mudança e do repouso, isto é, a coisa 

ou agente responsável por uma mudança na forma de uma matéria, como é o caso do 
escultor por relação à estátua. Essa definição não exige que a mudança tenha de ocorrer por 
contacto físico. 

• Causalidade final – a finalidade para que uma coisa é feita, como quando procuro 
uma cadeira para alcançar um objecto que desejo (Aristóteles, Metafísica, Livro I.). 
 
É patente que a causalidade distribuída não figura em qualquer uma destas três causas, e 

apenas uma interpretação muito forçada a poderia aparentar à causa formal. Nem tão pouco 
corresponde às acepções que a linguagem comum veicula a propósito da palavra ‘causa’, 
acepções essas que, no fundo, estão cobertas pela classificação aristotélica. Na realidade, e esse 
é um ponto importante, a dificuldade em referenciar esse tipo de causalidade decorre do facto - 
perfeitamente ilustrado pelo exemplo do modelo de segregação - de um indivíduo que ‘está 
dentro’ da realidade descrita pelo modelo não a poder nem representar nem experienciar, isto 
é, não pode experienciar o agregado que resulta como efeito não linear das causas locais que, 
essas sim, ele pode experienciar. Apenas uma elaboração teórica, como a operada pela síntese 
computacional, em que recuamos para fora da realidade que o modelo descreve, permite 
referenciá-la.  

Contudo, veremos ser indiscutível que os indivíduos tendem a buscar uma causalidade 
quando a causalidade não existe, isto é, quando a única realidade é a causalidade distribuída 
não localizável em qualquer indivíduo ou parte do sistema. Como é que o fazem? A hipótese 
fundamental consiste em afirmar que as causas aristotélicas são primárias e absolutamente 
inteligíveis, no sentido de as podermos experienciar directamente, pelo que qualquer tipo de 
causalidade que não podemos experienciar directamente lhes é reduzido. Mais precisamente, os 
indivíduos substituem imaginariamente um tipo de causalidade que não podem experienciar ou 
representar por um tipo de causalidade que eles podem inteligir e experienciar directamente, 
                                                           
2 Um ponto fixo de um sistema é o estado final invariante que resulta da evolução dos elementos desses 
sistema. Assim, por exemplo, no modelo de Schelling, é o estado final que não se altera mais por iteração 
do seu algoritmo. Formalmente, o ponto fixo de uma transformação T é um ponto, x, tal que T (x) = x.. 
Um ponto fixo é estável quando ele permanece invariante sob a acção de pequenas perturbações; caso 
contrário, ele instável (um ponto fixo instável é também chamado um ponto crítico), 



em particular as causas aristotélicas, a começar pela que mais directamente podem 
experienciar, a causalidade eficiente. É essa substituição de uma causalidade distribuída por 
uma causalidade aristotélica, a começar pela causalidade eficiente, que designamos por 
explicação mítica. É esse ponto que temos de elucidar progressivamente. 

  

2. Transições críticas de fase 
   
A implementação do modelo de Schelling é uma ilustração de como estados globais 

emergem a partir de interacções locais, processo no qual se fundamenta a busca da 
inteligibilidade através de explicações míticas. Mas o modelo é insuficiente para dar conta em 
geral da emergência de estados macroscópicos que acompanham a emergência de explicações 
míticas. Temos também ter de ser guiados por uma teoria mais vasta, a teoria dos fenómenos 
críticos e dos autómatos celulares. Tão brevemente quanto possível, apresentamos de seguidos 
certos aspectos bem conhecidos dessas teorias e que são necessários para compreender o 
argumento das restantes secções deste artigo. (Cf., por exemplo, Fischer, 1983 para um 
tratamento completo da teoria física dos fenómenos críticos.) 

Um material magnético, composto por momentos magnéticos elementares, chamados spins, 
fornece um bom exemplo de uma transição crítica de fase. Um spin pode apontar apenas para 
duas direcções opostas do espaço. As interacções entre os spins favorecem um estado ordenado 
no qual os spins se orientam paralelamente, apontando para a mesma direcção (a chamada fase 
ferromagnética,). Pelo contrário, a energia térmica favorece um estado desordenado no qual os 
spins apontam aleatoriamente para as duas direcções do espaço (a chamada fase 
paramagnética). O comportamento do sistema pode depender de um parâmetro externo, a 
temperatura, a qual pode passar por um valor crítico na qual o sistema exibe conjuntos de spins 
ordenados dentro de conjuntos de spins desordenados, os quais, por sua vez, estão dentro de 
conjuntos de spins ordenados, e assim sucessivamente, pelo que o sistema não possui escala 
característica no ponto crítico. Para os nossos objectivos, o mais importante e facto genérico 
posto a claro pela teoria dos fenómenos críticos reside na existência de duas grandes fases – 
uma fase de ordem e uma fase de desordem ou entropia – separadas por um ponto crítico. 

Não entraremos nos detalhes matemáticos que permitem afirmar que o comportamento de 
um material magnético é universal, e que esse comportamento é o mesmo que se constata num 
tipo de sistemas dinâmicos discretos, os autómatos celulares. Na realidade, a nossa 
implementação do modelo de Schelling é de autómato celular particular. Mais em geral, e 
graças aos trabalhos de S. Wolfram (Wolfram, 1994), sabemos que a totalidade dos autómatos 
celulares podem ser classificados em quatro grandes classes: as classes I e II de autómatos 
celulares, que são classes em que os autómatos convergem para certos estados invariantes 
finais (pontos fixos estáveis e ciclos limites, respectivamente), a classe III, classe de desordem 
(estados caóticos e de maior entropia), e, finalmente, a classe IV, ou classe de transição entre 
II e I, por um lado, e III, por outro. Esta classe é uma classe crítica em que os autómatos 
exibem estruturas propagativas que correspondem à formação de correlações entre autómatos 
separados entre si por grandes distâncias. Podemos então ser naturalmente levados à hipótese 
segundo a qual a estrutura mais universal ou genérica dos fenómenos é a seguinte: uma fase de 
ordem e uma fase de desordem separadas por um estado crítico de transição entre elas (cf., por 
exemplo, Langton 1990) . 

Pensamos que este comportamento universal pode fornecer uma melhor compreensão da 
emergência de explicações míticas. Podemos agora passar a um exemplo qualitativo. 

3. As ondas e o pânico 
 
Imaginemos uma tarde de Verão numa região maioritariamente ocupada por veraneantes. 

Por exemplo, no Algarve, na orla marítima sul de Portugal. Nesse momento, as actividades 
desenrolam-se normalmente, cada um segue aproximadamente a sua rotina, contacta com um 
número relativamente reduzido de conhecidos e não se preocupa demasiado com o que se 
possa passar para além desse raio de vizinhança. Não é excessivo dizer que os indivíduos se 
encontram numa situação de relativa independência uns em relação aos outros, pois o 
comportamento dos outros constrange relativamente pouco o comportamento de cada um. Ao 
nível dos contactos humanos de que estamos falando - uma despreocupada situação de 
veraneio - seguramente que o comportamento de um outro com o qual não contacto 
directamente me constrange relativamente pouco.  



Suponhamos agora que surge um rumor, o rumor que, por exemplo, uma catástrofe de 
origem marítima se aproxima. Por exemplo, corre o rumor que uma estranha configuração na 
turbulência marítima ameaça fazer com que a orla marítima avance perigosamente em direcção 
da terra – uma onda gigante! Apesar de o facto ter importância, deixemos de momento em 
suspenso a questão de saber se o rumor é fundamentado ou não. Mas já existe um facto que, 
esse, é indiscutível. À medida que a notícia, essa sim sem dúvida, avança, os indivíduos 
tendem a estar cada vez mais ligados uns aos outros. Em particular, todos começam a estar 
orientados para a mesma fonte, por exemplo, procurando ver se a água avança de facto. E 
mesmo quando cada um não vê a água a avançar na forma de uma onda gigante, cada um tende 
de imediato a ver se um outro vê na realidade o fenómeno. Cada indivíduo tende a estar muito 
ligado a outros. Os rumores, que contam que alguém viu e onde viu o fenómeno, sucedem-se, 
aumentando cada vez mais a dependência de uns em relação aos outros – não a dependência 
em relação a quem possa ter visto, mas a dependência em relação à cadeia que, de indivíduo a 
indivíduo, difunde a notícia e que assim os coloca a todos ‘em fase’. Suponhamos ainda que 
um rumor adicional gera efectivamente uma situação de pânico: uma debandada geral. 

Ora, a debandada mais não é que o culminar de uma tendência que já se vinha acumulando. 
O que se passa no processo que conduz ao pânico? Cada indivíduo tende a estar cada vez mais 
dependente das palavras e das acções dos outros. Não é uma dependência face aos outros ‘em 
geral’, mas sim, em primeiro lugar, face aos outros com os quais cada um sucede estar em 
interacção local ou directa. O que exige um certo grau de proximidade física. Cada um tende a 
imitar o outro, cada um sente a pressão do outro. Por exemplo, olhando quando e para onde ele 
olha. Fugindo quando e para onde ele foge. No momento do pânico quase ou completamente 
generalizado, cada indivíduo tende a seguir a fuga daqueles que vê fugir. É bem claro que se 
trata de um processo local baseado na imitação: eu imito alguém, e o que está por trás de mim 
imita-me por sua vez, num processo de próximo em próximo que se acelera. Ele pode tornar-se 
‘infinitamente rápido’, e nesse momento acontece que os indivíduos, sem que disso tenham 
consciência, já se encontram em estado de coordenação global: se um rumor quiçá definitivo 
surge é a debandada geral. É um mecanismo de retroacção positiva através do qual os 
indivíduos se tornam susceptíveis: a tendência para a fuga vai aumentando, e esse estado global 
que vai emergindo a partir de múltiplas interacções locais passa a ser o sinal cada vez mais 
forte para o acelerar ulterior do processo. Sublinhe-se contudo de novo que, apesar de o estado 
global acelerar o processo, este é na sua base local, pois cada um foge porque outros fogem - 
não fujo porque existem indivíduos que fogem mas que eu não sei que fogem.  

No exemplo sob análise, poder-se-á a posteriori dizer que se tratava de um rumor 
infundado, e que na realidade não existia qualquer catástrofe iminente3. Isso reforça a natureza 
local do mecanismo que levou ao pânico, visto que, de facto, não existia qualquer causa real. Já 
no caso em que a causa fosse bem real (via-se o mar a avançar ameaçadoramente), a 
coordenação ou fase comum de todos - a fuga - , não teria apenas origem em interacções locais, 
mas também num acontecimento real exterior a todos os indivíduos. Essa observação é de 
sobremaneira interessante porque esclarece melhor a dinâmica do processo. A situação em que 
os indivíduos entram em pânico é interessante porque, evidentemente, eles não atribuem o 
movimento geral de debandada às interacções locais mas sim à ‘causa’. Tem de existir alguma 
causa real para a debandada; tem de existir uma causa eficiente. Assim, se, finalmente, se 
constatasse que o avanço das águas não passava de uma miragem, o instinto de cada um levaria 
a propor a posteriori uma explicação para a debandada: foi devido ao rumor, ao que alguém 
disse ou supostamente viu. Restabelece-se dessa forma a inteligibilidade, pois alguém ter 
difundido o rumor é uma causa material e eficiente inteligível que explicaria perfeitamente o 
movimento colectivo de debandada. Mas o que certamente os indivíduos não representam, nem 
podem completamente representar, é que a ‘verdadeira’ causa não existe, isto é, trata-se de uma 
causa distribuída que resulta das múltiplas interacções locais que conduziram o sistema a um 
estado de coordenação capaz de gerar um movimento colectivo. 

Podemos agora apurar melhor como se forma o que designámos por explicações míticas. 
Sublinhámos que os indivíduos não podem experienciar directamente a causalidade 
distribuída: esse tipo de causalidade não existe em parte alguma, não tem a qualidade de 
‘realidade’ e de ‘existência’ de uma causa eficiente. Pelo contrário, os indivíduos têm uma 
experiência directa das interacções locais. As interacções locais são de facto ‘sofridas’ por 
cada um, as pressões são bem reais. No nosso exemplo, elas consistem nas ‘últimas notícias’ 
que cada um transmite a outros acerca do aproximar da onda, ou nessa pressão directa que 
                                                           
3 O autor deste artigo, que se encontrava no Algarve no Verão de 1999, está em condições de testemunhar 
que, na realidade, não existia qualquer onda gigante. 



consiste em eu ver o outro olhar para outros e fugir, e assim olhar e fugir também. Tudo isso 
são pressões directas, que cada um experencia.  

Existe de facto uma razão, uma causa directa para a fuga, que não é exactamente aquela que 
os indivíduos representam – uma onda real ou um rumor que alguém difundiu - mas que lhe é 
por natureza similar. A ser assim, se o ponto de partida se encontra nas interacções locais 
directas, podemos compreender mais exactamente como surge a explicação mítica, isto é, 
como se explica o fenómeno a partir de uma causa única e exterior aos actos de cada um. A 
causa única mais não é que uma causa que reproduz de modo invariante o tipo de causalidade 
directa – mas não distribuída - entre indivíduos, só que é imaginada como exercendo 
globalmente sobre todos o tipo de causalidade que cada um exerce directamente sobre cada 
um. Ela é pois imputada como a causa responsável pela coordenação global dos indivíduos.  

Isso é particularmente claro no nosso exemplo. O que levou os indivíduos à debandada? A 
crença numa onda gigante. Mas eles não foram levados à fuga por terem de facto visto a onda 
(não a viram), mas antes devido ao acumular das pressões locais, das interacções. Eles foram 
levados a um tipo de acção que, considerados individualmente, nenhum deles levaria a cabo a 
não ser que fosse pressionado por uma onda bem real. Se imaginarmos que cada indivíduo se 
encontrava completamente isolado, é patente que cada um deles apenas fugiria se visse uma 
onda gigante. Aquilo que seria a causa real da acção individual de cada um substitui-se 
miticamente à causalidade distribuída que efectivamente desencadeou o pânico. A explicação 
mítica baseia-se sempre em interacções lineares. Noutros termos, verificamos uma vez mais 
que a explicação mítica consiste na substituição do resultado das interacções não lineares dos 
indivíduos, substituição baseada na causalidade eficiente local experienciada, por uma causa 
global única imaginária que, agindo independentemente sobre cada indivíduo, tem ainda a 
forma dessa causalidade eficiente. Na realidade, e teremos de voltar a esse ponto, isso não 
sucede por acaso, visto o tipo de causalidade eficiente ser o tipo de causalidade plenamente 
inteligível. 

 

4. R. Girard e a emergência dos mitos 
  
O exemplo do pânico gerado numa região de veraneio está longe de ser uma mera 

curiosidade ou um fenómeno bastante particular. Um pânico real é sem dúvida uma situação 
extrema, mas os mecanismos formais que lhe estão subjacentes são bastante comuns. Eles são 
tornados claros pela teoria dos sistemas dinâmicos e as diversas aproximações aos sistemas 
complexos, e estão igualmente subjacente a uma teoria geral acerca dos processos críticos de 
ordem e de desagregação das comunidades humanas. Essa teoria permite ver como as 
operações de substituição mítica são uma componente fundamental das interacções humanas. 
Referimo-nos à teoria de R. Girard. Proposta nos anos sessenta e setenta a partir de trabalhos 
situados na intersecção de disciplinas como a etnologia, a antropologia e a psicologia, é 
significativo e notável , verificar como as intuições e as análises guiando o trabalho intelectual 
de Girard recebem plena confirmação através das aproximações contemporâneas ao estudo dos 
sistemas complexos4. Igualmente importante é ver como esse trabalho elucida claramente os 
mecanismos da explicação mítica, isto numa obra que, precisamente, tem por objecto de estudo 
os mitos e a forma como os indivíduos os interiorizam. 

A obra de Girard é uma obra que procura remontar às origens, aos mecanismos que 
desencadeiam a formação e dissolução crítica das comunidades humanas. Essa origem deve ser 
tomada provisoriamente, na medida em que uma verdadeira explicação apenas é alcançada 
quando o ponto das origens é deslocado e feito depender de mecanismos que colocam como 
derivado aquilo que era tomado como origem. No caso presente, se a obra de Girard se 
encontra no cruzamento da etnologia, antropologia e psicologia, ela acaba por reenviar para a 
etologia e biologia como nível subsequente de explicação. Nós não seguiremos aqui todo esse 
percurso, situando o nosso nível de partida nas comunidades humanas já instituídas e em 
particular nos mitos que sempre acompanharam a sua evolução. No caso dos mitos, Girard está 
interessado em compreender a função que os rituais de sacrifício desempenham, e a sua 
hipótese é que eles não são curiosidades ‘literárias’ ou ‘estéticas’, mas possuem uma função 
social efectiva, sendo nesse contexto que se insiste que os sacrifícios narrados pelos mitos 
realmente ocorreram (Girard, 1972). 

                                                           
4 Não estamos contudo a afirmar que a teoria (na presunção que ela existe) dos sistemas complexos 
‘prova’ a teoria de Girard, ou que a torna empiricamente exacta. 



Qual é, em traços gerais, a função do sacrifício segundo Girard? A sua função consistia, e 
continua a consistir, em bloquear os processos de contágio e difusão mimética. De entre esse 
tipo de processos, Girard insiste bastante na dinâmica da violência. Mesmo deixando de lado a 
sua génese no comportamento animal, é perfeitamente plausível sustentar a importância 
primordial da violência nas relações comunitárias. Podemos então começar por supor uma 
comunidade em que a violência se encontra num certo momento quase ausente. A vida decorre 
normalmente, cada um ocupa-se das suas tarefas regulares e quotidianas em boa ordem e as 
interdependências entre os indivíduos são apenas aquelas que decorrem dessa mesma ordem. 
No sentido aqui pertinente, os indivíduos são então independentes. Suponhamos agora que, por 
qualquer motivo, actos de violência surgem. Temos nessa altura, potencialmente, a emergência 
de um contágio por difusão. Compreende-se imediatamente que a violência não pode senão 
propagar-se livremente de próximo em próximo. Pois é, de facto, da natureza da violência 
apelar à violência: ‘a violência puxa a violência’. Desde logo sob a forma da represália, 
represália inicialmente confinada mas que vai alastrando a indivíduos cuja posição na rede 
social é cada vez mais distante do foco inicial. Esse alastramento implica que os indivíduos são 
cada vez menos independentes uns dos outros, estão cada vez mais presos a outros, cada vez 
mais susceptíveis a desencadear acções na direcção de outros. Segundo a terminologia de 
Girard, os indivíduos tornam-se cada vez mais duplos uns dos outros: eles imitam-se cada vez 
mais, e dessa forma são cada vez menos diferentes uns dos outros, num processo em crescendo 
até que a violência generalizada se difunde de qualquer ponto a qualquer ponto do sistema. Os 
indivíduos vão passando de uma fase de cada vez menor independência a uma fase de 
dependência em que todos se encontram na mesma fase comum de violência. 

Os rituais de sacrifício são um modo de impedir a difusão de qualquer ponto a qualquer 
ponto de um processo que é por natureza contagiante. Eles ritualizam miticamente uma 
dinâmica. Mas não nos devemos aqui equivocar e supor por um instante que, reunidos em 
assembleia, os indivíduos se tivessem colocado de acordo (um ‘contrato social originário’) para 
instituir um sacrifício com uma tal função. O sacrifício, e a sua posterior ritualização, surge 
antes por um processo puramente local que vai fazer emergir a figura da vítima sacrificada. 
Não podemos, mas também não é decisivo, repetir aqui a análise que Girard faz dos mitos que 
substanciam essa conclusão. Essa análise mostraria o que a lógica dos acontecimentos indica: a 
vítima sacrificada mais não é que a passagem de uma fase de independência a uma fase 
comum de dependência. O que sucede é que às pressões de cada um face a cada um se vai 
substituir um invariante de todas essas pressões. Esse invariante mais não é que o outro 
indivíduo de cada indivíduo, isto é, ele é o Outro de todos, pelo que a violência de cada um 
face a cada um vai tornar-se a violência de todos contra um indivíduo que é sacrificado. Nesse 
momento, os indivíduos estão plenamente ‘em fase’ e sentem-se como comunidade. Escreve 
Girard: 

 
De onde provém essa unanimidade misteriosa? Na crise sacrificial, os antagonistas crêem-se todos 
separados por uma enorme diferença. Na realidade, todas as diferenças se apagam a pouco e pouco. 
Por todo o lado o mesmo desejo, o mesmo ódio, a mesma estratégia, a mesma ilusão de uma enorme 
diferença dentro da uniformidade cada vez maior. À medida que a crise se exaspera, os membros da 
comunidade tornam-se todos gémeos da violência. (Girard. 1972, p. 121) 
 
É quando os homens se julgam mais diferentes que na realidade estão cada vez mais 

próximos de todos os outros. Esse apagamento das diferenças, da real independência de cada 
um face aos outros, implica que a correlação entre eles se propague localmente até que um 
estado de coordenação global surge – o estado de máxima uniformidade em que os indivíduos 
‘apontam todos na mesma direcção’. Continua Girard: 

 
Se a violência uniformiza realmente os homens, se cada um se torna o duplo ou ‘gémeo’ do seu 
antagonista, se todos os duplos são os mesmos, não importa qualquer um deles pode tornar-se, não 
importa a que momento, o duplo de todos os outros, isto é, o objecto de uma fascinação e ódio 
universal. Uma única vítima pode substituir-se a todas as vítimas potenciais... (Idem. Ibidem) 
 
A vítima sacrificada surge quando a comunidade atinge o ponto crítico em que cada um é o 

duplo de qualquer outro, exactamente o momento em que surge o invariante de todos esses 
duplos, e que é o estado de violência de cada um para um outro. Ora, como a vítima sacrificada 
mais não é que esse invariante de múltiplas interacções, como ela mais é que o seu substituto 
exemplar, a individualização do referente do invariante não pode senão ser arbitrária: 



potencialmente, um qualquer membro da comunidade preenche as condições de ser o objecto 
da violência de cada um e de todos. 

 Essa arbitrariedade é testemunhada pelo facto de, na ausência de interacções, não ser 
plausível considerar que essa vítima é efectivamente a causa do estado de crise de cada 
indivíduo tomado isoladamente, tal como, no exemplo da onda, nenhum indivíduo seria levado 
à fuga na ausência de interacções e na ausência de uma onda real. Mas como as interacções 
directa ou indirectamente violentas existem, a vítima sacrificada tem de surgir, apesar de ela 
apenas ser a individualização do invariante global dessas múltiplas interacções. Ela mais não é 
que a consequência não representada dessas interacções. Só que como, de seguida, e através do 
sacrifício levado a cabo por todos contra um, a comunidade põe fim à violência, a conclusão 
inevitável não pode ser senão que a vítima era sem dúvida a causa individual da violência 
generalizada. Em sentido literal, temos pois um mito: a substituição de uma causalidade 
distribuída por uma causa única e exemplar que tem a forma de uma causa eficiente. 

Que assim é confirma-o a teoria que R. Girard propõe acerca dessa vítima por excelência 
que é tipificada pela figura do bode expiatório. Muitos dos inúmeros exemplos históricos de 
bodes expiatórios (cf. Girard, 1982, para exemplos) possuem como traço comum o facto de o 
bode expiatório ser a causa das desordens sociais, uma causa que possui sempre uma natureza 
propagativa. Um dos mecanismos mais utilizados pelos bodes expiatórios a fim de gerar a 
desordem consiste em enviar uma espécie de fluído ou vírus que, de próximo em próximo, 
contamina a totalidade da sociedade. O bode expiatório é uma causa eficiente que utiliza uma 
matéria com propriedades propagativas para levar a bom termo o seu objectivo maléfico. Isso 
atesta bem a íntima ligação entre um princípio de causalidade local e a emergência de uma 
causa eficiente. Na realidade, o bode expiatório mais não faz que tipificar o mecanismo de 
passagem de uma causalidade distribuída a uma causalidade eficiente. Este último tipo de 
causalidade é absolutamente primário: ‘visto não existir outra causa da violência que a crença 
universal numa causa outra, basta que essa universalidade se incarne num outro real, o bode 
expiatório, o qual se torna o outro de todos’ (Girard, 1982, p. 128).  

No entanto, repitamo-lo, a génese do bode expiatório implica que o sistema se encontre em 
estado crítico – cada um é duplo do outro –, e que então uma qualquer pequena perturbação 
leve os indivíduos a entrar em fase: trata-se de uma sensibilidade às condições iniciais que leva 
a que os indivíduos sejam todos Um perante o Outro de todos eles (cf. o mito analisado por 
Girard, 1982, p. 126). É no momento em que a causa única surge que o controlo é 
restabelecido. Quer a causalidade eficiente quer, como veremos, a causalidade final, são 
mecanismos inteligíveis de controlo: a desordem social fica plenamente explicada através de 
um agente ou causa única responsável pela desordem existente. Só que, de facto, ‘a multidão 
lança sobre vítimas impotentes a responsabilidade do seu próprio estado de crise, uma 
responsabilidade que não pertence a um indivíduo ou a um conjunto particular de indivíduos. A 
colectividade oferece-se assim a ilusão de reconquistar sobre o seu próprio destino uma espécie 
de controlo’ (Girard, 1978, p. 184). Os mecanismos de causalidade única, susceptíveis de 
decomposição linear e modular, são efectivamente exemplos arquetípicos dos processos de 
controlo (cf. Machuco Rosa, 2002). Na lógica do sacrifício, é a identificação da causa única, do 
substituto único de um processo distribuído, que permite à comunidade sair do seu estado de 
crise, de fase comum, e regressar ao estado de independência. O bode expiatório, a coisa 
causadora de todos os males, pode posteriormente ser ritualizado como entidade benéfica, visto 
ter sido o seu desaparecimento que permitiu o restabelecimento da ordem. 

Na teoria girardiana dos processos de constituição e dissolução das comunidades podemos 
portanto distinguir grosso modo duas grandes fases separadas por uma fase crítica; a 
ritualização do sacrifício mais não é que o resumo dessa dinâmica. Primeiro, temos uma fase 
de independência em que os indivíduos seguem a ‘vida normal’ e apenas se encontram 
correlacionados entre si na medida em que essa ‘vida normal’ o exige. Pode-se afirmar que, 
nessa fase, os indivíduos não se comparam directamente entre si através das suas paixões – em 
particular não se comparam através de um exemplo paradigmático de contágio, mas longe de 
ser único, e que é constituído pela violência. Temos de seguida o processo de convergência 
para uma fase crítica que vai sendo aproximada pela propagação de correlações locais, até ao 
momento em que, sem que os indivíduos disso tenham consciência, todos se encontram 
correlacionados. Nas descrições fenomenológicas de Girard, é a fase de ‘exasperação 
progressiva’, de ‘reciprocidade cada vez menos diferida’. É nesse momento crítico que os 
indivíduos passam a uma fase comum, o momento em que emerge a causa da própria 
reciprocidade cada vez menos diferida: o Outro de todos mas que é ao mesmo tempo a causa 
única que explica o estado da comunidade. Consumado o sacrifício, volta-se à fase de 



independência. Trata-se de uma dinâmica genérica que indica claramente que a emergência da 
causalidade mítica se encontra associada às dinâmicas locais de colectivização. 

 

5. A imitação nos mercados financeiros 
 

 
A teoria do sacrifício proposta por R. Girard descreve um processo dinâmico que transita 

criticamente entre duas grandes fases: uma fase que designámos por ‘fase de independência’ e 
uma ‘fase de dependência’ na qual os indivíduos se encontram sincronizados ou alinhados. 
Anteriormente também tínhamos salientado que essa ideia, e a sua formulação matemática, é o 
princípio orientador da moderna teoria das transições de fase. Vamos ver agora que é ainda 
essa mesma ideia, matematicamente formalizada, que reaparece num outro tipo de sistemas 
sociais complexos. Referimo-nos ao comportamento do agentes económicos. Por um singular 
‘retorno às origens’, a Economia tem vindo cada vez mais a encarar esse comportamento em 
termos que apelidaríamos ‘sacrificiais’ e ‘miméticos’. 

Não que tenha sido sempre assim. Curiosamente, é como se a evolução da teoria económica 
representasse ela própria uma passagem de uma fase a outra, reflectindo o facto de ser 
efectivamente a competição entre duas fases opostas que caracteriza o homus economicus. 
Com efeito, a teoria económica que tem vindo a dominar durante este século é uma teoria da 
independência dos agentes e que os coloca numa situação de opacidade uns face aos outros. 
Eles não se comparam e não se imitam: é como se o comportamento que lhes é imputado 
correspondesse à introdução de constrangimentos que possibilitam um grau máximo de 
controlo e de previsibilidade do comportamento dos mercados de bens. Essas afirmações são 
precisas pois encontram-se subjacentes à formalização da economia que, a partir de Leon 
Walras, foi levada a cabo por Kenneth Arrow e Gerard Debreu no âmbito da chamada ‘teoria 
neoclássica’. Não existe aqui espaço para entrar nos detalhes, mas devemos rapidamente 
referenciar dois aspectos fundamentais dessa teoria.  

O primeiro aspecto reporta-se ao mecanismo geral de formação dos preços, tal como foi 
proposto por Leon Walras e teorizado rigorosamente mais tarde. Segundo Walras (Walras, 
1874), a economia tende para um regime de equilíbrio único em que a totalidade do excesso da 
procura (considerada em todos os bens e em todos os mercados) sobre a oferta será igual a 
zero. Coloca-se de seguida a questão de saber como esse estado de equilíbrio é atingido. Como 
Friedrich Hayek notou (Hayek, 1946, p. 91), esse problema poderia ser resolvido se todos os 
seus dados (os valores de cada bem em cada mercado) fossem ‘conhecidos por uma única 
mente’. Na verdade, foi uma solução desse tipo que Walras propôs através da ficção do 
leiloeiro (commissaire-priseur). Trata-se de uma espécie de ser omnisciente que, tendo uma 
visão de todas as ofertas e procuras de bens em todos os mercados, procede do seguinte modo: 
ajusta sistematicamente os preços fazendo aumentar aqueles onde existe um excesso da procura 
(o que implica a dimuição dos preços) e fazendo diminuir aqueles onde existe um excesso da 
oferta (o que implica o aumento dos preços). Esse mecanismo pode ser formalizado num 
sistema de equações diferenciais (cf. por exemplo, Kehoe, 1987), mas o mais importante é 
sublinhar que a ficção do leiloeiro significa que os preços surgem em posição de equilíbrio 
antes que qualquer troca entre os agentes tenha tido efectivamente lugar. Assim sendo, os 
agentes começam a negociar a partir de um estado de equilíbrio já atingido, donde os preços 
lhes surgirem como dados. Os agentes não interagem ou comunicam directamente entre si, pois 
a única relação que eles têm é uma relação indirecta através dos preços: eles apenas 
comunicam entre si através do mediador universal que é o leiloeiro. Este está presente a todos 
os agentes, os quais se ignoram uns aos outros. 

O mecanismo descrito designa com todo o rigor uma substituição mítica que permitiu à 
economia constituir-se como ‘disciplina rigorosa’ (cf. Machuco Rosa, 2002, para mais 
detalhes). Ela consiste em substituir à acção descentralizada de formação dos preços levada a 
cabo pelos agentes a figura de um agente único que medeia entre todos eles ao afixar 
publicamente os preços cuja posição de equilíbrio ele calcula. O leiloeiro é uma ‘mente única’ 
que determina completamente a realidade económica - tecnicamente, essa hipótese equivale a 
dizer que Walras supôs que o ponto de equilíbrio para que corresponde o regime de preços é 
único. O leiloeiro representa bem a figura mítica de uma causa única responsável por uma fase 
de equilíbrio. Mas essa hipótese implica muito precisamente ignorar qualquer interacção entre 
os agentes, isto é, implica não considerar a economia como um sistema complexo (cf. Arthur, 
Durlauf & Lane, 1997, para uma panorâmica dos modelos da economia enquanto sistema 



complexo). Nesse sentido, a teoria neoclássica da economia é uma teoria acerca de como os 
indivíduos agiriam se eles fossem independentes. 

O segundo aspecto que deve ser mencionado refere-se à teoria das expectativas racionais e 
uma sua extensão, a hipótese acerca da eficiência dos mercados de capitais. A teoria das 
expectativas racionais mereceria um tratamento detalhado (cf. a apresentação clássica em 
Lucas, 1978, e uma boa discussão em Sargent, 1993), mas basta dizer que se trata de uma 
teoria que supõe que os agentes económicos são racionais, que existe um modelo que permite 
calcular os preços futuros, que todos os agentes seguem identicamente esse modelo (e cada um 
sabe que cada um outro segue de facto esse modelo), e ainda que os agentes possuem a 
totalidade da informação relevante. Com base no modelo, os agentes formam as suas 
expectativas respeitantes aos retornos futuros (de um título cotado em bolsa, por exemplo). A 
teoria das expectativas racionais é de seguida complementada pela chamada ‘hipótese da 
eficiência dos mercados’, segundo a qual o preços seguem um percurso aleatório devido à 
informação que imprevisivelmente chega ao mercado, donde as mudanças nos preços dos 
títulos não serem antecipáveis. Mas como o mercado incorpora quase instantaneamente nos 
preços essa informação, estes oscilam sempre em torno de seu valor objectivo, dito ‘valor 
fundamental’. Na linguagem dos agentes financeiros, as estratégias ‘cartistas’, as ‘análises 
técnicas’ – observação de eventuais padrões nos gráficos de evolução dos preços, do volume de 
negócio, etc. – estão condenadas a ser superadas pelas estratégias em termos de ‘análise 
fundamental’: o preço de um título segue o seu valor fundamental, que mais não é que o preço, 
descontado pela sucessão de dividendos, que podemos esperar se mantivermos o título pelo 
período dessa sucessão. 

A ‘hipótese da eficiência dos mercados’ descreve uma situação de dupla independência. Por 
um lado, o valor futuro de um título não é determinado pelo seu valor no passado e, por outro, 
cada agente baseia as suas expectativas no valor fundamental do título e não na análise das 
acções dos outros agentes. Essa hipótese assumida, segue-se como sua consequência que se 
pode provar que a dispersão dos preços no mercado é descrita por uma função gaussiana 
aleatória (cf., por exemplo, Fama, 1970). Repita-se que esse resultado precisa definitivamente 
a situação de independência dos agentes: se os agentes são independentes, então as suas 
funções de procura são matematicamente modelizadas como variáveis aleatórias independentes 
e identicamente distribuídas. Os agentes financeiros parecem portanto ser, em sentido exacto, 
independentes uns dos outros.  

No entanto, um vasto conjunto de dados empíricos mostra que a aproximação gaussiana 
está longe de constituir uma descrição correcta (ou mesmo aproximadamente correcta) da 
evolução dos índices dos mercados de capitais: o desvio é em geral superior ao desvio padrão 
previsto por uma distribuição gaussiana. Não entramos aqui nos detalhes numéricos (cf., e.g., 
Farmer, 2000, onde se quantifica até que ponto as ‘abas’ da função gaussiana são mais ‘gordas’ 
que a distribuição normal), mas a conclusão é indiscutivelmente que a hipótese de 
independência e a descrição gaussiana têm de ser abandonadas5. 

Como substituí-las? O nosso objectivo não é aqui analisar os modelos dos mercados de 
capitais do ponto de vista da sua maior ou menor capacidade em prever o comportamento dos 
preços, isto é, em que medida eles são modelos economicamente exactos. Interessa-nos vê-los 
como exemplos do abandono de constrições que, via a hipótese de independência, procuram 
assegurar à partida a existência de estados de equilíbrio finais de eficiência. Noutros termos, 
interessa-nos ver em que sentido os mercados de capitais são efectivamente sistemas 
complexos que se caracterizam por exibirem estados globais gerados por mecanismos de 
interacção local. E de facto têm vindo a ser recentemente propostos um grande número de 
modelos da economia enquanto sistema complexo, em particular modelos dos mercados de 
capitais que, a fim de explicar os desvios superiores aos previstos por uma distribuição normal 
gaussiana, fazem intervir a imitação como mecanismo de interacção entre os agentes (cf., e.g, 
Cont e Bouchaud, 1997, Iori, 2000, Kaizoji, 2000, Johansen, Sornette e Ledoit, 1999). De entre 
esses modelos é conceptualmente interessante o modelo proposto A. Johansen, D. Sornette e O. 
Ledoit, e cuja exposição nos permite compreender os mecanismos de causalidade presentes nos 
mercados de capitais. 

 O objectivo do modelo é, não apenas explicar os desvios gaussianos anormais, mas 
sobretudo a aparente existência de precursores de crashs, designados pelos analistas 
financeiros por oscilações de logaritmo periódico: a curva dos preços exibe uma sequência de 

                                                           
5 Existem muitos outros argumentos contra a validade da teoria da eficiência dos mercados (cf., por 
exemplo, R. Schiller, 2000 ). 



mínimos e máximos nos tempos tn tal que (tn+1 - tn) / (tn - tn-1) = λ , onde λ é o factor de 
escalamento constante, factor perfeitamente análogo aos expoentes críticos da teoria dos 
sistemas dinâmicos. Essa contracção geométrica converge para um ponto de acumulação que é 
um ponto crítico instável no tempo tc, o tempo do crash. Nesse momento, existe uma ordem 
massiva de vendas que representa um completo desvio por relação à situação ‘normal’ dos 
mercados, a situação na qual as ordens de venda e de compra se encontram aproximadamente 
em equilíbrio. 

Para explicar esses precursores de crash, D. Sornette e al partiram da hipótese que cada 
agente financeiro (um investidor individual ou um fundo de investimento) age localmente: ele 
baseia a sua decisão em conversas e contactos diversos com alguns conhecidos e nas notícias 
disponíveis. A hipótese é então que cada agente age por imitação local. Esse processo imitativo 
pode ser formalizado assumindo que a taxa de risco h(t) designa a probabilidade de um crash 
ocorrer no caso de ele ainda não ter ocorrido. Noutros termos, h(t) designa a probabilidade de 
um grande número de agentes emitir um grande número de vendas, vendas não compensadas 
por compras, fazendo assim descer substancialmente os preços. No modelo de Sornette e al, a 
dinâmica da taxa de risco evolui segundo a equação 

 
dh
dt

 =  C h     com  >  1δ δ        (1) 

 
C é uma constante. O expoente  > 1 quantifica o número de agentes que interagem com 

um dado agente, e é a existência dessas interacções que faz aumentar h(t). A integração da 
equação (1) permite obter um ponto crítico, sempre sob a condição fundamental 

δ

δ >  1 . Essa 
integração dá 

 

h(t) =  
 B 

(t  -  t)
   com    

1
 -  1c

α α
δ

≡      (2) 

 
Como referimos, não é para aqui fundamental avaliar até que ponto um modelo como o de 

Sornette et al é efectivamente capaz de explicar a existência de precursores dos crashs nos 
mercado bolsistas. Tão pouco vamos descrever aqui as ulteriores hipóteses económicas que 
acompanham o modelo. O ponto essencial é ele apontar para uma situação bastante geral: 
existe uma competição entre duas fases opostas e é essa competição que explica a existência de 
transições críticas de fase. 

Assim, se eliminarmos a interacção imitativa que tipo de comportamentos temos? Temos 
uma fase em que os agentes agem em função de certos dados ‘objectivos’, em função da 
avaliação pessoal e independente que cada um faz do valor dos títulos – dividendos esperados, 
etc. É exactamente nessa fase que a aproximação em termos gaussianos é aproximadamente 
válida: o mercado encontra-se numa situação em que as ordens de venda e de compra estão 
perto do equilíbrio. Trata-se da situação normal do mercado, a situação sem crises e na qual os 
agentes são independentes.  

Portanto, na ausência de interacções, temos independência e uma situação de equilíbrio 
aproximado no mercado. Mas o modelo de Sornette e al mostra que se considerarmos as 
interacções baseadas na imitação a probabilidade de um crash cresce exponencialmente. O 
modelo é preciso acerca desse ponto, pois já se referiu que a condição δ  > 1 é necessária para 
se obter o ponto crítico (o crash) para que (2) converge. Com o aumento da probabilidade do 
crash – sem que no entanto o tempo tc seja exactamente o tempo do crash, pois este poderia 
ocorrer num qualquer outro momento - os agentes vão ficando alinhados num estado de cada 
vez maior coordenação global, sem que no entanto dele tenham consciência. Essa coordenação 
global é marcada pelo aumento da taxa de risco h(t), o que significa, por exemplo, que os 
agentes continuam a comprar, mas debaixo da expectativa de retornos maiores devido a 
continuarem a apostar num mercado cujo crash pode acontecer. Naturalmente que isso faz 
aumentar o preço até se atingir um ponto crítico ou ponto fixo instável no qual as cascatas de 
imitação local se propagam em coordenação global por todo o sistema. Nesse momento, os 
agentes ficam sincronizados em fase comum e ordens massivas de venda (em todas as escalas – 
desde a escala dos pequenos investidores até aos grandes grupos de investidores) provocam o 
crash. O crash consumado, volta-se à situação normal de desordem. 

Qual o comportamento que corresponde ao ponto fixo que, não intencionalmente, é gerado 
pela imitação local dos agentes? Neste caso, é o próprio pânico que ocorre no crash, momento 



em que um número de agentes suficiente para desequilibrar o mercado se encontra alinhado. O 
pânico mais não é que o invariante de múltiplas acções locais: o alinhamento, gerado por 
pressões locais, em direcção à venda. Tal como vimos nos exemplos das secções anteriores, 
também aqui os indivíduos são levados a um tipo de acção que, na ausência de interacções, 
eles jamais seguiriam - recorde-se que, no modelo de Sornette, a taxa de risco h(t) depende 
exponencialmente do parâmetro que quantifica o número de interacções. Dito de forma inversa, 
eles são levados a um tipo de acção (venda, por exemplo) que, individualmente considerados, 
eles apenas levariam a cabo se existissem causas bem reais que os forçassem a essa acção, por 
exemplo, se existisse uma crise bem real na economia com o seu reflexo inevitável no valor 
fundamental de cada título. Mas como parece claro que o mercado fica ‘exuberante’, ‘touro’, 
sem qualquer fundamento real, o único fundamento parece ser realmente a pressão local que de 
modo distribuído leva, não intencionalmente, à emergência do estado global de coordenação e 
de subsequente venda generalizada.  

Existirão também bodes expiatórios nos mercados financeiros? Será que os agentes sabem 
verdadeiramente que foram eles que causaram um estado final que ninguém desejava? Sem 
dúvida que alguns agentes financeiros são pessoas que utilizam sofisticadamente sofisticados 
instrumentos de análise e que eles apreendem algumas das forças que estão em jogo. Sem 
dúvida que os agentes podem tentar medir a taxa de risco. Contudo, a substituição mítica, como 
já deixámos subentendido, também aí ocorre. Existem muitos casos em que a queda abrupta 
nos índices é atribuída a uma notícia considerada decisiva. Por exemplo, a condenação por 
abuso de monopólio da empresa de software Microsoft seria o facto responsável pela queda 
vertiginosa no índice de títulos tecnológicos NASDAQ em Abril de 2000. Só que se trata de 
uma explicação post factum (cf. Johansen e Sornette, 2000) Na realidade, as ‘notícias’ estão 
constantemente a chegar ao mercado, e se aceitarmos que um crash é produzido de forma 
endógena e distribuída pelos agentes é de facto verdade que uma notícia pode desencadear 
definitivamente o movimento alinhado em direcção à venda. Só que essa notícia pode ser uma 
qualquer de entre as inúmeras notícias que chegam constantemente ao mercado. Como, na 
vizinhança do ponto crítico, o sistema se encontra extremamente sensível a qualquer pequena 
perturbação, uma notícia, mas que pode ser qualquer notícia, desencadeia o crash. Este teve no 
entanto a sua verdadeira causa no comportamento dos agentes que conduziu o sistema para lá 
dos seus limites, e é apenas após o crash ter ocorrido que eles tentam racionalizar o fenómeno 
invocando uma causa exterior ao próprio comportamento intrínseco do mercado6. Finalmente, 
umm último, e talvez mais importante caso de emergência de explicações míticas nos mercados 
financeiros ocorre quando os ‘especuladores’, eles próprios considerados como uma entidade 
colectiva, são o bode expiatório. É a ‘especulação’ – a especulação dos outros – que acaba por 
ser o bode expiatório. Isto é, a causalidade distribuída é reificada, tornada uma coisa. O 
controlo e a racionalidade são deste modo reestablecidos e o desejo de explicação é finalmente 
satisfeito. 

 

6. A reificação em Sociologia 
 
A definição de explicação mítica que temos vindo a desenvolver pode ser alargada. Vimos 

que uma explicação mítica se caracteriza pela substituição de uma causalidade distribuída - que 
não pode ser experienciada directamente - por uma causa eficiente global, substituição mediada 
pela experiência local da própria causalidade eficiente. A causa global é colocada como um 
princípio absoluto de explicação, o qual surge como dado e não derivado de um mecanismo 
que o gere. Como referimos, isso sucede porque a causalidade eficiente é uma causalidade 
‘originária’, no sentido de ser um tipo de causalidade primordial que é em si mesma 
plenamente inteligível. Mas a causalidade a causalidade eficiente pode estar associada a um 
outro grande tipo de causalidade, a causalidade final, e esse tipo de causalidade pode 
igualmente ser o fundamento de um mecanismo explicativo operando através de substituições 
míticas. 

 A sociologia é uma área de conhecimento onde as explicações têm frequentemente como 
pano de fundo a substituição da causalidade distribuída pelas causas eficientes e pelas causas 

                                                           
6 Veja-se o citado R. Schiller, 2000, para uma análise dos crashs de 1929 e 1987. O autor mostra que em 
nenhum desses dois casos existiu verdadeiramente qualquer notícia fundamental que, por si só, 
justificasse o crash. Foi apenas a posteriori que se procurou encontrar algo, uma notícia ou causa que 
pudesse explicar a queda vertiginosa nos índices. 



finais. Na verdade, essa é uma área onde esse mecanismo de substituição foi tematizado 
enquanto tal. Em sociologia, parte do que aqui designamos por explicação mítica é designado 
por reificação. Esta designa ‘a apreensão dos fenómenos humanos como se eles fossem coisas, 
isto é, a sua apreensão em termos não humanos ou supra humanos’ (Berger & Luckann, 1966, 
cit. in Cederman, 1997, p. 19). Ou nas palavras de Anthony Giddens: “o discurso reificado 
refere-se à ‘facticidade’ segundo a qual os fenómenos sociais confrontam os actores individuais 
de uma forma que os leva a ignorar como eles foram produzidos e reproduzidos pela acção 
humana” (Giddens, 1980, cit. Ibidem). Noutros termos, os actores produzem uma realidade que 
a todos transcende e que é transfigurada numa coisa que reifica a forma dada segundo a qual a 
realidade lhes aparece. Existe assim uma substantivização dos processos sociais que conduz ao 
surgimento de entidades causais tais como a ‘sociedade’, o ‘estado’, o ‘mercado’, a ‘natureza’, 
etc.  

A reificação baseia-se a causalidade eficiente e a causalidade final., e a substituição mítica 
fundada naquela prolonga-se na que se funda nesta. Está-se então perante um quadro formal 
que permite compreender por que razão abundam em sociologia e em história estratégias 
explicativas que operam a substituição da causalidade distribuída pelas causas eficientes e 
finais. Visto a causalidade eficiente e a causalidade final se besearem num agente originário 
(um eu) que despoleta e, em particular no caso da causalidade final, tem uma representação 
global de um processo, resulta ser normal que certos tipos de explicação partam de pontos 
arquemidianos absolutos. Esses pontos ou focos originários comandam o desenrolar 
subsequente do processo com vista a atingir o fim procurado. Eles são postulados, não 
derivados a partir de qualquer mecanismo que os gere. São o agente que desencadeia e que dá 
uma orientação teleológica ao processo. Um exemplo claro desse tipo de substituição mítica 
ocorre em certas explicações acerca do surgimento do estado, e do estado-nação, na Europa do 
passado milénio. 

 

6.1. A formação do estado e as causas finais 
 
É um facto recorrente e perfeitamente conhecido que, quer em história quer em sociologia, 

sempre existiu a tendência para interpretar a formação no passado de certas estruturas sociais 
em função das dinâmicas observadas em certas formações contemporâneas. Por exemplo, uma 
análise das teorias marxistas ou liberais acerca do surgimento do estado mostraria rapidamente 
que no fundo elas mais não são que tentativas de confirmar o diagnóstico que ambas as teorias 
fazem acerca da situação da sociedade contemporânea (cf. Mann, 1986, Cap. II). Um outro 
exemplo mais específico pode ser o da formação de Portugal e do ‘estado português’. A esse 
respeito, muita da historiografia tradicional assumiu, de forma mais ou menos implícita, que 
Portugal terá surgido devido a uma acção consciente e voluntária por parte de D. Afonso 
Henriques e alguns nobres associados em vista a formar um ‘reino’ separado do Reino de Leão. 
O agente desencadeador do plano seria pois D. Afonso Henriques e o fim seria a formação de 
uma ‘nação’, ‘independente’. Nesse contexto, o historiador José Mattoso refere a existência de 
uma tendência para ver o ‘passado à luz do presente’: 

 
Através de concepções tão diferentes das nossas, os homens dos séculos XII e XIII pareciam dar 
mostras de um realismo e de uma ausência de preconceitos nacionais que não pode deixar de 
suscitar a atenção do homem de hoje, desejoso de compreender o mundo presente por meios do 
estudo do passado. O seu exame atento mostra-nos como eram infundadas as tentativas dos nossos 
antepassados recentes que não hesitavam em invocar as guerras de outrora para justificar as 
rivalidades nacionais do seu tempo. (Mattoso, 1987, p. 71) 

 
Tendo em vista o caso específico de Portugal, ele acrescenta: 
 
 

Revelam-se inadequadas as concepções da historiografia tradicional que tendiam a assimilar o 
processo de independência às revoltas nacionais dos anos 30 do século XIX na Polónia, na Hungria, 
na Bélgica, na Irlanda ou mesmo na Grécia. A esta luz os historiadores portugueses e espanhóis 
tenderam a exagerar as lutas entre Afonso Henriques e Afonso VII [rei de Leão], como se estivesse 
em causa um direito de que este não podia abdicar. (Mattoso, 1987, pp. 63-64) 

 
Essa assimilação é reveladora. É preciso explicá-la. Por que terão tantas vezes os 

historiadores revelado uma tal tendência? Sem dúvida porque, como se diz, o historiador 



revelou ‘miopia’, ‘vistas curtas’, em vez de ‘vistas largas’. Sem dúvida porque o historiador é 
um homem ‘situado’, e ‘situado no seu tempo’. Mas o que significam ao certo essas expressões 
metafóricas? Nos exemplos fornecidos por Mattoso, a assimilação da independência de 
Portugal a independências bem mais recentes compreende-se em função de uma ‘situação’ bem 
contemporânea: a existência dos ‘estados-nação’, uma estrutura que apenas começou a ganhar 
a forma definitiva que actualmente conhecemos durante o século XIX (cf. mais abaixo). 
Apesar de algumas reservas puderem ser enunciadas a propósito dos exemplos citados por 
Mattoso, é verdade que podemos falar da independência da Polónia, Hungria, etc., no contexto 
de uma realidade envolvente em formação: o surgimento da estrutura que designamos por 
estado-nação.  

Ora, para um ‘historiador tradicional’, situado como está, essa realidade aparece como 
dada. Ele é efectivamente ‘míope’ pois, pelo menos num primeiro momento, o seu ‘horizonte’ 
ao nível das macro-estruturas políticas é exactamente o do estado-nação. Naturalmente não se 
está a negar que o historiador possa, por reflexão teórica fundamental, ganhar ‘vistas largas’, e 
de facto isso não deixou de suceder. Mas a posição do ‘historiador tradicional’ pode ser 
comparada à do indivíduo desprovido de reflexão teórica, para o qual o estado-nação aparece 
como uma realidade dada desde quase sempre e que realiza teleologicamente certas tendências 
ideológicas também elas ‘justas’ quase desde sempre. A situação dada ao indivíduo 
contemporâneo tem a forma de um destino. Partindo daí, partindo de um ponto de vista que é 
um ponto de vista local, a explicação mítica em termos de causas finais pode intervir. Visto o 
indivíduo (ou o ‘historiador tradicional’) não conhecer, nem poder experienciar, as múltiplas 
interacções que, num efeito cumulativo e não intencional, deram origem à macro-estrutura, ele 
explicará o seu surgimento em termos teleológicos: existiu um processo evolutivo que já 
possuía em germe as características fundamentais da macro-estrutura a que chamamos 
‘estado’; daí que, no exemplo acima citado, o ‘historiador tradicional’, que está situado, possa 
assimilar a formação de Portugal às lutas nacionalistas do século XIX. A causalidade final 
presente nas inúmeras explicações evolutivas e teleológicas substitui-se ao que, como veremos, 
é a causalidade real do processo. Finalmente, a origem do processo é feita remontar 
‘miticamente’, como de facto se afirma, a um indivíduo e a certos actos fundadores que, já 
animados pela teleologia do processo, seriam dele a causalidade eficiente. 

Apesar da sua aparente ‘ingenuidade’, tudo isso são estratégias explicativas perfeitamente 
documentadas. No caso de Portugal, José Mattoso mostrou como muita da ‘historiografia 
tradicional’ interpretou as relações entre D. Afonso Henriques e Afonso VII de Leão à luz 
desses actos fundadores e dessas tendências teleológicas, quando na realidade esses actos 
apenas adquirem verdadeiramente sentido quando vistos à luz das estruturas feudais de uma 
época em que não existia nada que se aproximasse da moderna nação de ‘estado central’ ou de 
‘estado-nação’. 

Tal como vários filósofos afirmaram, as causas finais escondem o facto de tudo ser 
mecânico. Mas ‘mecânico’ deve ser entendido no sentido de uma causalidade distribuída em 
que interacções locais geram efeitos a larga escala não deduzíveis localmente e largamente 
imprevisíveis. A formação dos estados e do estado-nação é precisamente um exemplo desse 
tipo de processos. Como é evidente, não podemos entrar aqui em todos os detalhes do 
processo, reenviando-se para (Elias, 1939), (Mann 1986), (Mann, 1993) e (Tilly, 1992) onde se 
encontram os complementos necessários. 

Tratou-se de um processo extremamente longo cuja dinâmica podemos começar a traçar a 
partir do ponto de partida provisório que foi a existência de senhores feudais. A ocupação 
principal destes era a guerra, e foi efectivamente a guerra o principal factor que conduziu por 
caminhos imprevisíveis aos modernos estados ‘pacíficos’ e ‘civilizados’. Numa situação em 
que existem senhores feudais independentes uns dos outros e, vamos supor, com poder 
aproximadamente igual, temos uma situação de potencial conflito. Numa situação de 
aproximada igualdade, cada senhor feudal sente directamente a pressão de um seu vizinho, o 
que o compele a procurar conquistar o território do seu vizinho rival sob pena de ser este a 
conquistá-lo.  

É uma situação que pode ser descrita por uma estrutura do tipo de um autómato celular. 
Imagine-se um autómato celular em que o autómato do centro tem 8 vizinhos. Se o autómato 
ou senhor do centro não empreender a conquista de um dos seus vizinhos corre o risco de ser 
um destes a conquistar um dos outros, tornando-se assim mais forte e acabando por ter o 
potencial de conquistar o senhor do centro (veja-se a figura 2). Pelo contrário, se for este a 
conquistar, aumenta o seu poder e potencia as possibilidades de novas conquistas, aumentando 
em consequência o seu poder. É claro que a lógica da situação é a mesma para qualquer um dos 



senhores, pois se um não conquistar um dos seus vizinhos pode ser um outro dos seus vizinhos 
a conquistar esse vizinho e assim passar a ser para ele uma ameaça cada vez maior. 

 

 
 
Figura 2. O senhor representado pelo quadrado do meio vê-se forçado a empreender a 

conquista de um vizinho, pois se não o fizer corre o risco de esse vizinho conquistar um 
outro e aumentar assim o seu poder, passando a ameaçar cada vez mais o do meio. Note-
se que esta situação é válida para qualquer um dos senhores, donde uma situação de 
tensão. 

 
Vislumbra-se bem qual o resultado destas sucessivas guerras entre senhores feudais: a 

simetria inicial vai desaparecendo e a pouco e pouco resta um número relativamente pequeno 
de senhores, cada um deles com grande poder, sucedendo que os vencidos praticamente 
desapareceram ou viram o seu poder consideravelmente reduzido, deixando de constituir uma 
ameaça. (cf. Cederman, 1997, onde são apresentados programas modelando agentes, 
programas que permitem a síntese computacional, e estabelecem a verdade indutiva, desse tipo 
de dinâmica.)  

A partir da existência de um número cada vez mais reduzido de senhores feudais poderosos, 
um conjunto de factores levou à emergência de um de entre eles cada vez mais poderoso. Para 
além da razão acabada de mencionar, um outro factor foi a necessidade de fazer face a uma 
ameaça externa comum a todos – como foi o caso de D. Afonso Henriques face à ameaça 
árabe. Só que a necessidade de levar a cabo a guerra implica receitas, o que levou, inicialmente 
apenas de forma episódica, ao surgimento de cada vez mais impostos. Isso significou uma 
vantagem acrescida para aquele que cada vez mais é Rei, cada vez mais é o senhor ‘central’. 
Por sua vez, isso vai gerar como consequência não intencional o crescimento de indivíduos 
necessários à cobrança de impostos. A pouco e pouco, aparece um corpo de funcionários 
especializados nessa cobrança, e, resumidamente, as constantes necessidades de financiamento 
das inúmeras e sucessivas guerras ( e o serviço da dívida em tempo de paz) geram um 
mecanismo de retroacção positiva em que a cobrança de impostos implica a existência de 
dispositivos garantindo a sua extracção permanente, o que por sua vez exige novos recursos, 
logo mais impostos. Uma consequência desse mecanismo foi a progressiva concentração do 
poder militar no senhor central e o progressivo desarmamento da população: surgem então dois 
monopólios, o monopólio dos impostos e o monopólio da força, de que o Rei cada vez mais 
passa a ser o único detentor. A figura do Rei central, juntamente com o âmbito cada vez mais 
amplo da suas funções, foi portanto o resultado não intencional de uma miríade de acções 
locais, a começar com as lutas feudais.  

O desenvolvimento que posteriormente conduziu ao moderno estado-nação teve 
características similares. A guerra sempre foi o principal mecanismo que desencadeou efeitos 
não controlados e não previstos. Podemos apresentar aqui um resumo da magistral análise que 
Charles Tilly (Tilly, 1992) fez do processo. 

 
1. Mudança ou expansão nos exércitos. 
2. Novos esforços do estado para obter rendimentos da população. 
3. Desenvolvimento de novas burocracias estatais e surgimento de inovações 

administrativas. 
4. Resistência por parte da população. 
5. Nova coerção por parte do estado e/ou ampliação das assembleias representativas. 
6. Aumento duradouro da percentagem de recursos extraídos pelo estado. 
 
Os mecanismos locais funcionando em regime de retroacção positiva levaram a um 

constante aumento do raio de acção e das funções do que progressivamente se tornou o estado. 
Foi então que, segundo a terminologia de M. Mann (Mann, 1993), os indivíduos ficaram cada 
vez mais enjaulados na jaula cujas grades representam o próprio raio de acção do estado. É o 
que se chama a passagem à idade da governação directa - e já não da governação através de 



intermediários, uma forma de governação indirecta que prevaleceu durante a maior parte da 
história da humanidade. Quase todas as acções dos indivíduos passaram, de um modo ou 
doutro, a gravitar no âmbito das funções do estado, uma situação que certamente não deixaria 
de espantar um europeu do século XVII, por exemplo. O resultado é notável, e mostra como ‘o 
processo, de transformação do estado gerou como resultado surpreendente a civilização da 
acção governativa. O resultado é surpreendente, pois foi a expansão militar que canalizou o 
processo de formação do estado’ (Tilly, 1992, p. 122). 

Estamos agora em condições de compreender definitivamente a ‘historiografia’ tradicional 
e os indivíduos ‘nacionalistas’. Diversos mecanismos geraram progressiva e não 
intencionalmente o aumento da esfera de acção do estado. A pouco e pouco, sem que disso se 
possam ter apercebido - visto o tempo de evolução de uma macroe-estrutura ser muito mais 
longo que o tempo e raio de visão dos acontecimento relativamente localizados -, os indivíduos 
ficam enjaulados numa estrutura com que interagem quotidianamente. O ‘enjaulamento’ dos 
indivíduos não designa necessariamente uma estrutura ‘opressiva’, mas antes se refere à 
existência de uma estrutura tão omnipresente que ela apenas pode aparecer como dada e 
destinada a cumprir certas tendências teleológicas. Enjaulados, os indivíduos não podem de 
facto olhar para muito longe da jaula, para um horizonte e um tempo em que essa jaula pura e 
simplesmente não existia. A jaula parece ser um destino e uma natureza. Como ela está tão 
omnipresente e parece manifestar tanta funcionalidade na adequação de meios a fins e de fins 
entre si, isso parece apenas poder resultar de um processo teleológico e não do acumular de 
uma miríade de acções locais que não intencionalmente, ‘contrariamente às suas próprias 
premissas’, geram não dedutivamente uma correlação funcional global. Situados no presente 
das realidades dadas, os indivíduos não podem representar a dinâmica distribuída que conduz 
não intencionalmente a um todo funcional, imaginando que aquilo que aparece como dado não 
é senão uma consequência da causalidade eficiente operando através da causalidade final.  
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