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Dave Grohl e o fardo de querer ser ‘gente boa’
Líder do Foo Fighters conta só histórias amenas em autobiografia. Por Alexandre Matias, para o Valor, de São Paulo

O contador de histórias Dave Grohl
Trad.: Alexandre Raposo, Jaime Biaggio,
Leonardo Alves. Intrínseca
416 págs., R$ 59,90

As memórias de
qualquer roqueiro
i n e v i t av e l m e n t e
passam pela
autoindulgência,
confissões sobre
períodos de excesso,
dramas envolvendo

sexo, drogas e brigas com executivos de
gravadoras, mea-culpas até o momento
da maturidade. Quando são lembradas
pelo próprio personagem, elas ganham
uma camada de falta de isenção, e o tom
confessional corrói o narrador por
dentro. São características que unem
experiências tão diferentes quanto
“V i d a”, de Keith Richards; “Só garotos”, de
Patti Smith; e “Crônicas”, de Bob Dylan.

Não é o que acontece em “O contador
de histórias”, de Dave Grohl, ex-baterista
do Nirvana e líder do Foo Fighters.
Mesmo no olho do furacão de um dos
dramas mais trágicos do rock (a ascensão
comercial simultânea à decadência
existencial de Kurt Cobain, que tirou a
própria vida em 1994), o músico não
deixa nem as pesadas sombras do vício
em heroína e do suicídio do líder do
Nirvana afetarem a reputação que vem
trabalhando desde que montou sua atual
banda — ser a pessoa mais legal do
showbusiness americano.

É um problema que afeta sua
personalidade. O empenho em mostrar
como ele é gente boa rende ótimas
histórias que ele já vinha contando bem
antes de cogitar escrever este livro, seja
em entrevistas, palestras ou shows. É
sempre bom ouvi-lo contar como
redescobriu os Beatles com suas filhas,
endeusar o culto à banda canadense
Rush em sua entronização ao Rock and
Roll Hall of Fame ou lembrar como
conheceu ídolos.

Mas uma coisa é ouvi-lo contar tais
“causos” em diferentes situações, outra
é reuni-los em um livro. A capacidade
de torná-las triviais é imensa, pois são
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Em “O contador de histórias”, Grohl relata encontros com seus ídolos de juventude

histórias que mais colorem uma
discografia do que propriamente a
sustentam. Por mais que tente contar
histórias com seus Foo Fighters, Grohl
não é conhecido musicalmente por
isso, assim torna sua vida musical
menos profunda e apenas enfileira
momentos como anedotas, como se
vivesse apenas para colecionar tais
encontros, como um fã profissional.

Isso não quer dizer que o livro não seja
divertido. Grohl sabe como um fã de rock
é devoto de sua causa em primeira mão —
ele não só venerava seus deuses da
música às vezes de forma literal (quando
lembra de uma sessão espírita feita a
partir de sua devoção ao baterista do Led

Zeppelin) como conta como passou a
viver essa vida a partir do momento em
que soube que uma banda de Seattle
estava procurando por um baterista.

Completamente careta (seu único
vício é a cafeína), Grohl dedica a
primeira parte do livro a acabar com a
própria reputação, mostrando como
eram difíceis os dias antes de ter feito
sucesso, mesmo contando com o
apoio de amigos e da mãe
(protagonista de algumas histórias),
descrevendo perrengues como
alimentar-se apenas com três salsichas
no espeto por dia. Mas à medida que o
livro vai mostrando sua ascensão
comercial, ele não descreve as dores
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Para onde caminha a inteligência artificial
Comportamento de robôs depende de escolhas não racionais. Por José Eli da Veiga, para o Valor, de São Paulo
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Russell é fundador e principal líder de um dos principais programas de pesquisa sobre IA

Inteligência artificial a nosso favor
Stuart Russell
Trad.: Berilo Vargas. 336 págs.
Companhia das Letras R$ 99,90

Entre os livros
sobre inteligência
artificial (IA), em
português, este
certamente é um
dos que melhor
discute a
eventualidade de

alguma inteligência, bem superior à
dos humanos contemporâneos, vir a
ser desenvolvida por máquinas.

Embora o título não deixe claro, a
obra é essencialmente pautada pela
eventualidade de uma
“s u p e r i n t e l i g ê n c i a”, às vezes também
aludida pelo uso dos prefixos ultra e
hiper. Mesmo não confessado, o
principal propósito de Stuart Russell
é ponderar sobre as chances de se
impedir que a superinteligência
venha a ser o último grande
acontecimento da história humana.

Só que a visão do autor sobre
tamanha controvérsia acaba por
parecer quase adicionada a
enfadonhas explanações sobre os
mais imediatos riscos e proveitos da
IA. Todos também envolvendo
questões éticas de suma importância.

Satisfatoriamente, um único mantra
unifica e dá coerência às duas
dimensões temporais: “manter o
c o n t r o l e”, como ressalta o subtítulo.
Para tanto, a exposição está organizada
em três partes, só a terceira sugerindo
uma maneira de entender a IA que
venha a garantir máquinas que
permaneçam benéficas.

As duas primeiras exploram mais a
própria ideia de integração entre as
duas inteligências: a dos humanos e a
das máquinas. Com especial atenção,
na segunda parte, ao já enfatizado
desafio do controle: como continuar
a ter poder absoluto sobre máquinas
mais potentes do que os humanos.

Como o livro se destina ao “público
em geral”, provavelmente qualquer

leigo lerá, sem muitas dificuldades,
os quatro quintos formados por suas
primeiras 233 páginas. Só o
derradeiro quinto foi reservado a
especialistas, na esperança de os
incentivar a repensarem seus
conceitos fundamentais. Junta
quatro áridos apêndices a 365 notas.

A incógnita central, segundo Russell,
é como aprender a prever as
preferências humanas, já que as
máquinas seriam puramente altruístas
e humildes. Uma tese que é apresentada
no molde de “três princípios”:

1o) o único objetivo da máquina é
maximizar a execução de
preferências humanas; 2o) a máquina
de início não tem certeza de quais são
tais preferências; 3o) a fonte
definitiva de informações sobre
preferências humanas é o
comportamento humano.

Então, o que mais interessa é o
“terceiro princípio”, referente às
preferências humanas. Elas nem
estão na máquina, nem esta é capaz
de observá las diretamente. Porém,
apesar disto, alguma conexão
definida deve haver entre máquina e
preferências humanas.

Este terceiro princípio estipula,
portanto, que a conexão se dá pela
observação de escolhas humanas:
supõe-se que as escolhas estão
relacionadas de alguma maneira
(possivelmente muito complicada) às
preferências subjacentes.

Para entender o quanto tal ligação é
essencial, basta pensar no oposto: “se
alguma preferência humana não
tivesse efeito algum sobre qualquer
escolha real ou hipotética que o
humano fizesse, então provavelmente
não faria sentido dizer que a
preferência existe” (p. 170).

Por outro lado, é preciso permitir
que a máquina se torne mais útil,
aprendendo mais sobre o que se quer.
Afinal, ela não teria utilidade se nada
soubesse a respeito de preferências
humanas. A ideia é simples: escolhas
humanas revelam informações sobre
preferências humanas. Pode ser óbvio,

dessa nova fase da sua vida, à exceção
da queda e morte de Cobain.

Mesmo assim, tal momento vem
quase de forma ingênua, quando ele
descobre, três meses depois de entrar
na banda, que o líder da banda com
quem ele dividia o apartamento usava
heroína. “Para mim, heroína era uma
droga suja das ruas, usada só por
prostitutas e viciados em becos escuros
no centro da cidade, não por artistas
gentis e delicados com o mundo inteiro
aos seus pés”, escreve Grohl.

E quando ele forma os Foo Fighters,
chega num ponto em que conhece todos
seus ídolos — e todos são muito legais!
Talvez esse seja o fardo de querer ser
conhecido como alguém que é gente
boa: Grohl não vai querer se desentender
ou criar um clima ruim com nenhuma
das pessoas com quem quis conhecer,
seja durante o encontro ou na descrição
posterior. Eventualmente ele pode até ter
se desentendido com algum ídolo, mas
prefere não incluir isso no livro.

Por isso, por mais legais que sejam as
histórias com o líder do Nine Inch
Nails, Trent Reznor; o vocalista do
Motörhead, Lemmy Kilmister; o
ex-presidente George W. Bush; a
roqueira Joan Jett ou o beatle Paul
McCartney, essas histórias soam como
se víssemos as selfies desses encontros
ao visitar a timeline de sua rede social.

Isso sem contar que ele tem apenas 53
anos, completados hoje, o que garante
umas boas décadas de “causos” futuros.
Some isso ao fato de ser pai de três jovens
garotas (de 15, 12 e 7 anos) —, é fácil
entender que não queira contar as
histórias mais pesadas, as adversidades
ou as próprias sombras para seguir o
papel de ídolo inspirador, tanto para as
filhas quanto para os fãs.

Mas pelo jeito ele pegou gosto pelo
assunto, e nos agradecimentos, quando
confessa para a presidente da editora
original do livro, Liate Stehlik, que “dia
desses te conto o resto”, o que poderia ser
uma deixa para uma autobiografia de
rock mais próxima do cânone — e não
apenas uma coleção de histórias para
divertir seus fãs.

se aplicada a uma escolha entre dois
sabores de pizza. Mas as coisas
começam a ficar muito mais
discutíveis quando se pensa em
escolhas entre vidas futuras e escolhas
feitas com a intenção de influenciar o
comportamento de robôs.

Ou seja, as verdadeiras complicações
surgem porque os humanos não são
perfeitamente racionais: preferências e
escolhas humanas podem ser
incoerentes, e a máquina precisaria
levá-las em conta para poder interpretar
escolhas como provas de preferências.

Daí a necessidade de longuíssimas
justificativas, tanto para esperanças,
quanto para cautelas. Em vez de aqui
relatá-las, parece muito mais
interessante aproveitar a ocasião para
dar três informações sobre o autor,
que poderão ser muito úteis no
momento de decidir se este livro
merece mesmo ser estudado.

Russell é o fundador e principal
líder de um dos principais
programas de pesquisa e ensino
sobre o tema, no campus de Berkeley
da Universidade da Califórnia: o
Center for Human-Compatible
Artificial Intelligence.

Em 2020 saiu a quarta edição de sua
proeza anterior, um “compêndio
escrito a quatro mãos” com Peter
Norvig, atualmente diretor de pesquisa
do Google. Além de permanecer, por
um quarto de século, no topo das listas
dos melhores livros sobre inteligência
artificial, tal “c o m p ê n d i o” vem sendo o
mais adotado em cursos universitários
de 116 países: “Artificial Intelligence: A
Modern Approach” (Prentice Hall,
1995). No Brasil, foi traduzido pela
editora Campus-Elsevier.

Russell está entre os principais
protagonistas do movimento global pelo
“Humanismo Digital”, fundado em Viena
em maio de 2019, cinco meses antes da
publicação original deste seu livro, agora
bem traduzido pela Companhia de
Letras. Ele é o autor do terceiro capítulo
de recentíssima coletânea, que poderá ser
muito útil aos que se preocupam com os
rumos da inteligência artificial, colocada
em livre acesso pela Springer:
“Perspectives on Digital Humanism” (de
Werthner H. et al.).

José Eli da Veiga é professor sênior do
Instituto de Estudos Avançados da USP:
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