Tesla: filósofo da
natureza e futurista
PROF. DR. EDGAR INDALECIO SMANIOTTO13
Nikola Tesla viveu entre o ﬁm de um mundo e o início de outro
mundo, o mundo que ﬁndava, e do qual ele era um representante era o
velho mundo dos ﬁlósofos da natureza, homens dedicados a explorar o
mundo “o Cosmos”. O novo mundo, era o mundo dos inventores empresários, homens cuja dedicação a ciência visava o domínio da natureza e daí construir máquinas com o qual podiam criar novos empreendimentos e amealhar fortunas. Se Tesla era um ﬁlósofo da natureza, Thomas Edison, que viria a ser seu maior rival, era um inventor empresário.
Sérvio, Tesla nasceu em 1856, já sob as conquistas da primeira revolução industrial, e na época certa para contribuir com a segunda revolução industrial, da qual seria uma das mentes mais revolucionárias. Teve uma infância marcada pela perda do irmão, pela descoberta de suas
aptidões para a ciência e o desejo do pai, padre ortodoxo, de que seguisse uma vocação religiosa.
Tesla foi um aluno notável, conseguindo sempre um ótimo desempenho, a sua dedicação se somava a uma incrível capacidade imaginativa. Por toda a vida Tesla dirá que conseguia visualizar mentalmente
cada parte de suas invenções, capaz de concebê-las mentalmente com
detalhes, antes de enveredar para a sua construção. Nisso irá se diferenciar de seu futuro rival, Thomas Edison, que utilizava um método oposto, ou seja, a tentativa e erro, iniciando experimentos práticos, pois era
pouco afeito a teorias e experimentos mentais. Poliglota, Tesla dominava doze idiomas e era um leitor voraz, conhecedor de literatura e da ﬁlo13
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soﬁa. Leu, por exemplo, as obras completas de Volteire, ﬁlósofo conhecido pela defesa da livre expressão, do iluminismo e da obra de Isaac
Newton.
Foi um de seus professores, Poeschl, que em uma experiência em
sala com um dínamo despertou a vontade de Tesla em se tornar um engenheiro elétrico, carreira que ele conseguiu seguir após uma doença.
Tendo quase falecido, em meio à doença seu pai prometeu que deixaria
o ﬁlho seguir qualquer carreira caso se recuperasse. Tesla pôde então seguir a carreira de engenheiro elétrico, ao invés de religioso.
A Eletricidade não era mais um mistério, diversos cientistas tinham desvendados seus múltiplos aspectos. O ﬁlósofo jônico Tales havia descrito a eletricidade estática; o médico inglês Willian Gilbert em
1600 publicou uma obra, resultado de dezoito anos de pesquisa, sobre a
relação entre eletricidade e magnetismo; o alemão Otto von Guericke
em 1660 “construiu o primeiro gerador eletrostático” (SÁNCHEZ, 2016, p. 27).
Na década de 1730, o inglês Stephen Gray “descobriu que a eletricidade podia ser transportada por um corpo condutor” (SÁNCHEZ, 2016, p. 27). Na mesma época o físico francês Charles du Fay descobriu a
existência de dois tipos diferentes de cargas elétricas, já o holandês Pieter van Musschenbroek inventou a garrafa de Leiden, que podia armazenar cargas elétricas, utilizada por Benjamim Franklin em sua famosa
experiência com uma pipa, em que buscava armazenar a energia de um
raio (SÁNCHEZ, 2016). O anatomista Galvani (1737-1798) por sua
vez estudou a eletricidade animal, enquanto Volta (1745-1827) se dedicava a eletricidade mecânica e desenvolveu a pilha voltaica. A partir da
construção de pilhas voltaicas, Humphry Dady iria demostrar que a
“eletricidade produzida pela pilha voltaica provinha de interações eletroquímicas” (SÁNCHEZ, 2016, p. 43).
Faraday e Ampère, já na primeira metade do século XIX, deram o
importante passo que tiraria a eletricidade do campo das ciências puras

para o campo das engenharias: “Dois aparelhos especiais nasceram dos
trabalhos de Faraday e Ampère, que foram depois utilizados e
aperfeiçoados por Edison e Tesla. O primeiro é o dínamo, que produz
uma corrente elétrica fazendo girar uma bobina de ﬁo num campo magnético; o outro é o motor elétrico, que transforma energia elétrica em
energia mecânica” (WHITE, 2003, p. 194-195).
Após uma breve carreira como engenheiro na Europa, Tesla, com
uma carta de recomendação foi para os Estados Unidos fazer a vida, e
trabalhar junto aquele que era seu maior ídolo e futuro concorrente:
Thomas Edison. Tesla trabalhou por um ano para Edison, sendo um funcionário competente e dedicado, mas acabou pedindo demissão ao não
ter seu acordo e pagamento por seus trabalhos honrados por Edison
(WHITE, 2003). Tesla, que acreditava que “os fatos mostram de modo
inequívoco e universal que os melhores resultados são sempre obtidos
pela sadia competição comercial” (p. 98-99), fundou sua própria empresa, a Tesla Electricity Company, dedicada à pesquisa e distribuição
de energia elétrica utilizando corrente alternada. Sua concorrente, a poderosa Continental Edison Company, trabalhava com corrente continua, inicia-se então a guerra ou batalha das correntes (WHITE, 2003;
SÁNCHEZ, 2016).
Estes dois tipos de correntes pressupõem duas formas diferentes
de fornecer e gerar energia elétrica. De acordo com Sánchez (2016), a
corrente contínua “circula sempre num mesmo sentido e os seus valores
instantâneos são constantes no tempo. Os terminais de maior e menor
potencial são sempre os mesmos e a voltagem é constante” (p. 77),
atualmente este tipo de corrente é utilizada em pilhas e baterias elétricas. Já a corrente alternada é aquela em que “o sentido do movimento
das cargas varia ciclicamente” em um total de “cento e vinte mudanças
de sentido por segundo”, para sua utilização a “corrente alternada pode
transformar-se em contínua por meio de um dispositivo chamado retiﬁcador” (p. 78-79). Hoje é a corrente alternada que é utilizada no mundo

todo, mas no ﬁnal do século XIX, não ﬁcava claro qual seria a corrente
vencedora.
George Westinghouse (1846-1914), um inventor e empresário
genuinamente preocupado com a melhora de vida das pessoas, passou a
apoiar as pesquisas de Tesla, possibilitando então que este viesse realmente a concorrer em igualdade com Thomas Edison, que era conhecido e tinha como sócio o poderoso banqueiro J. P. Morgan. Surgia assim a Westinghouse Electric Company, empresa que ﬁcou com a propriedade das patentes de Tesla.
A concorrência entre as duas companhias elétricas se torna uma
guerra, com golpes baixos como a eletrocussão de animais com corrente alternada por parte de Brown (engenheiro ligado a Edison); a execução do primeiro criminoso em uma cadeira elétrica utilizando a corrente
alternada (feita por Brown), e uma implacável propaganda liderada por
Edison contra Tesla com a divulgação de panﬂetos e artigos acusando a
corrente alternada como insegura (WHITE, 2003; SÁNCHEZ, 2016).
Mesmo utilizando todos estes métodos, que foram prontamente rechaçados e desmentidos por Westinghouse, Edison não vence a guerra das
correntes, que por ﬁm é vencida por Westinghouse e Tesla.
O modelo de distribuição de energia por corrente continua era
mais cara “exigia a construção de estações geradoras individuais e podia ser utilizada apenas para a operação de um número restrito de máquinas”, enquanto “a corrente alternada vinha de uma fonte de energia
distante, era muitas vezes mais barata e, ainda assim, era nitidamente
mais versátil e poderosa” (WHITE, 2003, p. 236). Entretanto, uma crise
ﬁnanceira iniciada na Argentina ameaçava as empresas de Westinghouse, e a ﬁm de garantir a sobrevivência da empresa e a vitória na guerra
das correntes, Tesla “renunciou aos milhões de dólares que já ganhara e
a lucros futuros incalculáveis. Em troca, recebeu um pagamento único
de 216.600 dólares pelas suas patentes” (SÁNCHEZ, 2016, p. 121).
Tesla era profundamente religioso, e como muitos ﬁlósofos natu-

rais, ele não via uma contradição entre ciência e religião. Para ele o
“dom do poder mental vem de Deus”, e por isso mesmo dedicou um ano
inteiro ao estudo da Bíblia. A religiosidade de Tesla era focada no cristianismo, ao contrário de seu oponente, Edson, que era teosoﬁsta e
escreveu sobre um invento que lhe possibilitou entrar em contato com
os mortos (o que atualmente denominamos transcomunicação). Tesla,
por sua vez, não acreditava em fenômenos psíquicos e paranormais,
quando sua mãe faleceu ele julgou ter tido uma experiência sobrenatural, mas após pensar sobre o ocorrido, chega à conclusão que nada ali
contrariava os fatos cientíﬁcos, bastava apenas seguir o raciocínio e a
metodologia cientíﬁca para compreender o ocorrido.
Se Edson pretendia falar com os mortos, Tesla, por sua vez, aﬁrmou ter recebido mensagens de supostos alienígenas. Ele realmente pode ter captado “mensagens” do espaço, mas hoje sabemos que corpos
celestes emitem ondas de rádio (radioastronomia), o que não era conhecido na época de Tesla. As aﬁrmações de ambos os cientistas sobre contatos com inteligências não humanas, sejam espíritos ou alienígenas,
são impossíveis de serem veriﬁcadas, e, portanto, sobrevivem como
uma idiossincrasia tolerável em gênios, e um rico material para escritores de história alternativa e ﬁcção teslapunk explorarem.
Tesla imaginou poder controlar o clima através da eletricidade fazendo chover em regiões desérticas e assim poder “transformar o planeta inteiro e as condições de vida sobre ele” (p. 76). Embora cientiﬁcamente inaplicável, a ideia de controle do clima permanece um dos temas recorrentes tratados, muitas vezes de forma sensacionalista, quando se refere-se a Tesla na cultura popular. O mito de que Tesla teria desenvolvido uma arma climática é recorrente, e pode tanto dar vazão a
teorias de conspiração, como a imaginativas narrativas de ﬁcção cientíﬁca.
No capítulo cinco de suas memórias, Tesla revela seus planos
para a construção de um “Sistema Mundial de Transmissão sem ﬁo”, o

que possibilitaria que “um assinante de telefone pode ligar para qualquer outro assinante na Terra” (TESLA, 2012, p.82). As ideias de Tesla
de interconexão de todas as centrais de telégrafos e telefones, distribuição universal de notícias, distribuição de música, reprodução de imagens fotográﬁcas, caracteres, cartas, cheques, manuscritos (TESLA,
2012 p. 86)... lembra muito a atual internet.
Se Tesla não foi o criador, pelo menos preconizou a existência de
uma rede mundial de comunicação sem ﬁo. Rede esta que ele acreditava
traria “uniﬁcação e harmonia”. Aﬁnal, a transmissão sem ﬁo “oferece
perspectivas incomensuravelmente maiores e mais vitais ao aperfeiçoamento da vida humana do que qualquer outra invenção ou descoberta na
história humana” (TESLA, 2012, p. 99). Tesla defendia a possibilidade
de utilização da energia solar, e também fez experiências no sentido de
transmitir energia elétrica a distância em uma estação em Colorado
Springs, mas nunca chegou a transmitir energia a distância.
Outra ideia futurista que Tesla defendia, era a utilização da teleautomática, controle a distância de máquinas, como armas de guerra. Futurista, já havia construído engenhos autômatos, mas após presenciar a
grande guerra, passou a visualizar nosso mundo, em que DRONES se
tornaram armas de guerras, e ataques podem ser realizados por controladores a milhares de quilômetros de seus alvos, ou mesmo, por inteligências artiﬁciais que pouco necessitam de um controlador humano.
Sobre DRONES, escreve que havia concebido uma máquina voadora
controlada mecanicamente e com energia sem ﬁo que revolucionaria a
guerra, para Tesla seria possível utilizar um míssil capaz de “cair em
qualquer lugar exato designado, que pode estar a milhares de quilômetros de distância” (TESLA, 2012, p.115).
Outra arma que Tesla teria desenvolvido seria um “Raio da Morte
Elétrico”. Tesla chegou a enviar seus planos para o governo da Inglaterra, que desistiu do acordo guando Tesla exigiu pagamento antecipado.
Depois tentou vender o raio da morte para a Iugoslávia, do qual agora a

Sérvia era parte, e que estava cercada pelos nazistas. As ideias de Tesla
nunca saíram do papel, mas atualmente países como Estados Unidos,
China e Rússia desenvolvem armas de energia direcionada (laser) como
defesa contra mísseis balísticos e ataque a satélites militares.
Tesla nunca acreditou ingenuamente que a paz poderia ser alcançada por novas tecnologias, mas que de forma correta, acreditava que a
paz só poderia vir com a educação universal e a “mistura das raças”,
pois “todos os homens da Terra são iguais” (TESLA, 2012, p. 102). Por
“mistura das raças”, podemos entender todo o ﬁm de preconceitos e
rivalidades étnicas e nacionais.
Tesla faleceu aos 87 anos em janeiro de 1943, pobre e cercado por
pombos, que alimentava cotidianamente. Viu no decorrer de sua vida
muitas de suas invenções revolucionarem a indústria e ajudou a criar
um novo mundo. Algumas de suas ideias, mais afeitas à ﬁcção cientíﬁca, nunca saíram do papel, mas assim como os projetos de Leonardo da
Vinci ou a ﬁcção cientíﬁca de Júlio Verne ainda são capazes de inspirar
gerações de cientistas, ﬁlósofos e escritores, inclusive aqueles que compõem esta coletânea de contos que o leitor tem em mãos.
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