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"Não há explicações finais apenas explicações melhores" - 

Marcelo Gleiser. 
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Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. 

Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto 

líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  
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Publica-se para conhecer! 

http://nepo.com.br/2013/11/18/publica-se-para-conhecer/ 

Foi Clay Shirky que produziu essa frase maravilhosa. ”Nós filtrávamos 

para publicar e agora publicamos para filtrar”. Acredito que é a síntese 

da passagem da contração para a expansão cognitiva e da forma que 

criaremos a percepção de mundo e tomaremos decisões no século XXI. 

 

Note que antes tínhamos poucos canais e muita gente. 

Vivíamos a escassez de canais e, por sua vez, escassez de conteúdos, filtrados pelos 

certificadores, ou filtradores da Idade Mídia Vertical. 

Havia muito o que dizer, mas poucos canais. 

Nossa visão era manipulada pelos poucos canais de plantão, o que nos levou a uma 

ditadura cognitiva. 

Os filtros mais e mais eram feitos por critérios cada vez menos meritocráticos. 

Assim, havia o que o “sindicato da informação” chama de “Gatekeepers” os guardiões 

das chaves da publicação. 

Não havia outro jeito. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/publica-se-para-conhecer/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/11/18/publica-se-para-conhecer/1397946225_d86776652f/
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Se eu tenho 400 artigos acadêmicos e uma revista que permite colocar 

20, eu preciso filtrar para ajustar o espaço ao conteúdo. 

Para isso, eu monto um aparato de certificadores que vão analisar, com diferentes 

critérios, aquilo que vai ser produzido. 

Há um afunilamento necessário entre espaço x tamanho. 

O modelo era o possível. Não era bom ou ruim, malvado ou bonzinho, mas era o que 

funcionava em um ambiente tecno-social impresso-eletrônico. 

Tal modelo começou a entrar em crise, pois: 

 a) aumentou-se a população; 

 b) aumentou-se a interconexão; 

 c) prostituiu-se o modelo, pois cada vez mais temos menos meritocracia (um 

corporativismos natural da falta de transparência.); 

 d) o filtro foi ficando cada vez mais caro, lento e ineficiente. 

A Internet vem justamente ser a saída para a crise, o que nos leva a uma guinada no 

aparato de tomada de decisões. Estamos colocando uma sofisticação a mais na nossa 

tecno-sociedade,  a tomada de decisões dos insetos e abandonando a dos mamíferos. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/o-aparato-de-tomada-de-decisoes/
http://nepo.com.br/2013/11/15/da-governaca-dos-mamiferos-para-a-dos-insetos/
http://nepo.com.br/2013/11/18/publica-se-para-conhecer/tumblr_madbb5qofl1r8fnbk/
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Hoje, com a complexidade saindo do armário, não sendo mais presa 

pela ditadura de canais, passa-se a viver em um mundo de mudanças de 

percepção à velocidade da luz. 

E não se consegue mais acompanhar o mundo com o mesmo modelo de produção de 

percepções do passado. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/publica-se-para-conhecer/gatekeeper-web/
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Hoje, não se pode preparar a percepção, empacotar, ajustar para depois publicar e, só 

então, interagir, ao contrário, é melhor colocar o quanto antes a percepção para fora para 

interagir o mais rápido possível. 

 Saímos da percepção que era construída por poucos a ser disseminada para 

muitos. 

 Para uma mundo em que a percepção é construída por muitos com muitos, via 

interação. 

 

Essa mudança só é possível nos novos ambientes em plataformas digitais colaborativas, 

nas quais se interage, através de vários recursos, para que essa interação coletiva de 

produção das percepções seja possível. 

Ou seja: 

 Publica-se para conhecer; 

 Fabrica-se para pesquisar; 

 Ensina-se para aprender. 

Estamos assumindo na expansão cognitiva a nossa fase mais aberta, pois com a 

percepção mudando na velocidade da luz, fica mais evidente a nossa  miopia 

cognitiva. E nestes momentos só se combate a miopia cognitiva com interação e 

comunicação. 

Por isso, publica-se para conhecer aquilo que não se conhece. 

É tipo uma gestão do desconhecimento, via interação.  

O que não integre rápido, fica velho e petse o valir. 

http://nepo.com.br/2013/11/11/miopia-inata-e-cronica/
http://nepo.com.br/2013/11/11/miopia-inata-e-cronica/
http://nepo.com.br/2013/11/18/publica-se-para-conhecer/8633805365_05a8ffe703_b/
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Versão 1.1 – 15/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Os certificadores elitistas 

http://nepo.com.br/2013/11/18/os-certificadores-elitistas/ 

Vi dois vídeos separados no tempo e na ideologia. 

Um é de Olavo de Carvalho, intelectual dito conservador: 

Outro de Millor Fernandes, intelectual dito anarquista: 

Se você tiver paciência de ouvir os dois, verá que há algo em comum entre eles. 

Usam várias vezes os adjetivos de “burros” e “idiotas” para classificar 

pessoas e sempre com o argumento de que aqueles não têm “cultura” 

suficiente para dizer o que dizem, ou fazer o que fazem. 

As atitudes vão contra o que considero o debate honesto de que tanto precisamos. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/os-certificadores-elitistas/
http://nepo.com.br/category/a-canal-do-youtube/em-busca-do-dialogo-quase-perfeito/
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Ao se classificar alguém de burro ou idiota temos algumas consequências imediatas: 

 a) quem diz que o outro é burro/idiota já se considera acima, superior; 

 b) já se considera capaz de classificar, ou de ser um certificador de quem é ou 

não é burro ou idiota; 

 c) traz o ego do xingado para o meio da sala; 

 d) foge-se dos argumentos, pois se desqualifica o interlocutor. 

E há algo ainda mais grave que é mais estrutural. 

Há uma visão de conhecimento, hoje completamente em voga, de forma 

mais light, de que o importante é o acúmulo de conhecimento sobre um 

dado assunto e não a capacidade de alguém em minimizar o problema 

que tem pela frente. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/os-certificadores-elitistas/burro-para-colorir-4-7-animais/
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São duas visões do que é e para que serve o conhecimento e quem tem capacidade de 

poder dizer algo. 

 

Nos dois discursos, claramente egos problemáticos em ambos os casos, 

há uma defesa de que para ser alguém “importante” na sociedade é 

preciso ter lido “x” livros de “x” autores, como eles certamente devem 

ter lido. 

Só que o conhecimento pode ter essa visão, que é, aliás, a visão atual dominante dos 

certificadores elitistas. 

Porém, em um mundo mais aberto e interativo isso não é o ponto principal. 

 Voltamos a um estágio anterior da eficácia do conhecimento, da volta da 

meritocracia, que será relevante não é o intelectual por metragem quadrada de 

livros livros, mas aquele que tem a capacidade de tornar o que conhece útil para 

a sociedade. 

 A capacidade de aliar conhecimento e minimização de problemas, tendo sempre 

uma leitura adequada para cada tamanho do problema a ser minimizado. 

 E a capacidade de interagir fazendo do conhecimento um aprendizado, abrindo-

se para a conversa com aqueles que querem dialogar sobre o problema. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/os-certificadores-elitistas/result/
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Ou seja, em uma expansão cognitiva o conhecimento valoroso não é o cumulativo, 

como no passado, quem sabe tem poder, mas como o mundo se torna mutante, o 

conhecimento que passa a ter valor é o interativo, tem poder quem tem a capacidade de 

interagir e mudar na interação. 

Veja, portanto, nos dois vídeos que o problema dos certificadores elitistas, fechados nos 

seus próprios egos, devem fazer parte de um passado. 

Quanto mais rápido, melhor, espero. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 18/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/11/18/os-certificadores-elitistas/51881219867a7-preview-620/
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O trollador é o dogmático do século XXI 

http://nepo.com.br/2013/11/11/os-troladores/ 

Os “trolls” eram aqueles que conseguiam perturbar as discussões, 

lançando, para isso, argumentos estúpidos, sem o intuito de acrescentar 

algo realmente de valor (ver mais aqui). 

 

 Trollar é monologar onde se quer diálogo. 

 É só ter verdades e nunca dúvidas. 

 Trollar é ser dogmático na Internet. 

Obviamente, que temos os trolladores presenciais também, mas vê-se claramente o 

quanto temos que avançar na incapacidade de conversa a distância, via digital 

Eu que adoro discutir sobre o conteúdo das minhas ideias, senti 

necessidade agora de discutir a trollagem para que outros possam 

combatê-la e para pensar mais sobre o assunto. 

Há dois tipos de trolladores: 

 Os eventuais – que aparecem de vez em quando; 

 Os efetivos – que resolvem te alugar todos os dias. 

Os primeiros passam batido, mas os segundos estão ali. Como lidar com eles? 

http://nepo.com.br/2013/11/11/os-troladores/
http://www.tecmundo.com.br/curiosidade/20149-o-que-e-trollar-.htm#ixzz2kLN9N6s6
http://nepo.com.br/2013/11/11/os-troladores/3179729683_1_2_keivvipj/
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 Um trollador, isso é um fato concreto, não quer diálogo. 

 E é fácil separar um trollador de uma pessoa que conversa. 

 O trollador não lê o que você posta, não procura entender, ele quer opinar, como 

se a sua linha do tempo fosse a linha do tempo dele. É um sub-post autoral em 

um espaço que se espera comentário; 

 Um trollador, geralmente, não consegue muita gente para comentar na sua linha 

do tempo e, por causa disso, prefere escrever na linha do tempo dos outros, 

como se fosse a sua; 

 Ou seja, ele usa a sua linha do tempo, transformando-o num objeto de exposição 

indevida de ideias de alguém, que não tem vontade de conversar, mas de te usar 

para que ele possa aparecer onde talvez não tenha mérito. 

Trollar, assim, é assumir a linha do tempo do outro como se fosse sua. Ou seja, não quer 

comentar o que você postou, mas usar a sua linha do tempo para uso próprio por 

incapacidade de ter comentadores na sua. 

Um trollador adoraria um trollador na sua linha do tempo, mas algo acontece que ele 

tem que sair para atuar na dos outros. 

http://nepo.com.br/2013/11/11/os-troladores/troll/
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Ou seja, o trollador sempre tem uma opinião sem nexo sobre algo que 

você escreveu sem entrar no seu con-texto. Se ele resolve comentar o que 

você pensa – que ninguém o obriga – parte-se do princípio que ele quer 

diálogo, que os dois avancem, mas é um uso indevido do seu canal como 

se fosse o dele. 

O trollador quer apenas aparecer às suas custas, encostar e ficar ali tirando casca. 

  

 

Ele é o único no mundo que consegue ver a realidade sem a miopia 

cognitiva que nos ataca. É alguém que já chega com a sua verdade, 

sempre querendo dar um ponto final em qualquer discussão. Um 

trollador é alguém que está carente de atenção. 

Muitos dirão: ignore ou delete da sua lista de amigos. 

 A primeira opção depende sempre da intensidade da trollagem. 

 A segunda é uma alternativa, mas que é sempre meio radical, mas não 

descartada, conforme a paciência chega ao fim. 

Tirar alguém do seu canal, falando-se de Facebook, note bem, não é tirar a pessoa do 

Facebook, apenas do acesso ao seu canal. Isso tem que ficar claro. 

http://nepo.com.br/2013/11/11/miopia-inata-e-cronica/
http://nepo.com.br/2013/11/11/miopia-inata-e-cronica/
http://nepo.com.br/2013/11/11/os-troladores/trollface/
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Assim, não é uma censura, pois a pessoa continua com o seu canal. 

Mas é um aviso que está havendo um uso indevido do espaço que você concede a todos 

os seus amigos: poder dialogar na sua linha do tempo de forma produtiva. 

 

De fato, essa falta de capacidade de dialogar de muitos me dá, em 

algumas circunstâncias, dependendo do dia, irritação e raiva, não ódio, 

pois ódio é um tipo de dogmatismo consolidado. Não odeio os 

trolladores, mas eles me irritam, pois é um abuso que não nos damos 

conta que atrapalha a conversa, ainda mais quando você usa a rede 

para aprofundar conhecimento como é o meu caso. 

Irritação e raiva, pois são anos e anos vivendo, todos nós, em um mundo de baixa 

qualidade de autoridades que não nos deixavam ser e pensar diferente e, quando 

abrimos nossos canais, vemos que a pandemia autoritária se espalhou dentro da 

sociedade. 

O trollador tem dentro dele uma autoridade encapsulada e não sabe. 

Combatar a trollagem, de forma aberta, assumindo que é uma dificuldade de nosso tempo faz parte da 

procura do diálogo e uma alerta para quem não parou para pensar na sua trollagem possa fazê-lo. 

Abrir o jogo, sempre acho, que é o primeiro passo. 

É isso, 

que dizes? 

Versão 1.0 – 11/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

  

http://nepo.com.br/2013/11/11/os-troladores/images-82/
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Os três mosqueteiros da verdade impressa 

http://nepo.com.br/2013/11/11/os-tres-mosqueteiros-da-verdade-impressa/ 

Como vimos aqui, temos que fazer um resgate da história da 

filosofia. Nossa revisão passa pelo cruzamento do processo de contração 

e expansão cognitiva, que tem forte influência nas escolas filosóficas, em 

dois movimentos: de perda da força dos argumentos e de uma verdade 

de melhor qualidade (na expansão) para a baixa dos argumentos e uma 

verdade de pior qualidade (na contração). 

 

Podemos ver que tanto os filósofos gregos (Sócrates, Platão e 

Aristóteles) como os primeiros filósofos da chamada Filosofia Moderna 

(Descartes, Bacon e Espinosa) tinham um mesmo inimigo: a verdade de 

baixa qualidade, respectivamente, sofistas que não amavam a verdade, 

ou eram amigo delas (por isso vem o termo filosofia, quem a ama) e os 

escolásticos da Idade Média. 

A produção da verdade era feita de forma fechada, geralmente em latim, com forte 

interesse de manutenção da ordem, com as organizações e autoridades completamente 

voltadas para seu próprio umbigo. 

http://nepo.com.br/2013/11/11/os-tres-mosqueteiros-da-verdade-impressa/
http://nepo.com.br/2013/07/29/revisao-da-historia-da-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/11/11/a-anti-historia/
http://nepo.com.br/2013/11/11/os-tres-mosqueteiros-da-verdade-impressa/mosqueterios-jpg/
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Identificamos dois surtos filosóficos, provocados pelo surgimento de novas mídias: 

 do alfabeto grego (como estudou Havelock); 

 e pela chegada do papel impresso (como apontou McLuhan e outros da Escola 

de Toronto). 

Podemos dizer que estes três filósofos defensores da verdade impressa tiveram em 

comum, aproveitando a abertura dos canais: 

 - forte questionamento da produção da verdade de baixa qualidade (mítica e 

fabulosa, interesseira) da Idade Média, baseada no papel manuscrito/latim, 

oralidade; 

 - procura do resgate dos argumentos, portanto diálogos mais honestos, lógica e 

métodos. 

http://nepo.com.br/2013/08/15/a-escola-filosofica-tecno-cognitiva-canadense/
http://nepo.com.br/2013/08/15/a-escola-filosofica-tecno-cognitiva-canadense/
http://nepo.com.br/2013/11/11/os-tres-mosqueteiros-da-verdade-impressa/argumentos2/
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Tal estudo é relevante para o nosso momento, pois vivemos o mesmo fenômeno 

histórico: a saída de um longo ciclo de contração cognitiva e começamos a viver a 

demanda de filósofos metodológicos, à procura de uma verdade de melhor qualidade. 

Precisamos urgente de mosqueteiros da verdade digital de melhor 

qualidade que consigam duelar com uma produção emocional, baseado 

em mitos e curandeiros (gurus) que conseguem “con-vencer” a 

sociedade não pelos argumentos e pelo diálogo, mas pela força da 

repetição, verticalização. 

Adiante falarei mais de cada um e o que podemos reaproveitar de suas críticas para o 

momento atual. Estou lendo Bacon, que fala muito dos mitos. É um questionamento do 

marketing vazio do século XVI e XVII. 

É isso, 

que dizes? 

Versão 1.1 – 12/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/11/11/os-tres-mosqueteiros-da-verdade-impressa/3231551_f520/
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Desditadurização cognitiva 

http://nepo.com.br/2013/11/05/desditadurizacao-cognitiva/ 

Sugiro ouvir esta palestra que fiz no Colégio Pedro II. 

A base da discussão é Sartreana. 

“Você é aquilo que consegue ser, apesar do que fizeram contigo”. 

Ou seja, não há desculpas. 

Você pode ter sido abusado pela sociedade, que te domesticou de forma agressiva, ou 

não, mas tem que assumir que agora é contigo. 

Isso é o sentido de Heidegger de ser: 

“Você não nasceu humano, mas torna-se humano, a partir da sua 

capacidade de atuação na sua vida”. 

Não adianta empurrar para cima, para os lados ou para baixo, a responsabilidade. 

Acredito que viver, ou ser, é justamente essa nossa capacidade de 

transformar a raiva que temos da domesticação que sofremos em 

criatividade. 

http://nepo.com.br/2013/11/05/desditadurizacao-cognitiva/
http://www.youtube.com/watch?v=sjTsQSrlAOc&feature=c4-overview&list=UU9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ


23 

 

 

Esta é um dos eixos do trabalho que tenho feito de “Desditadurização cognitiva”, que 

vou chamar assim, há sete anos com  aulas participativas com meus alunos. 

Ou seja, problematizar com um aluno que chega culpando a todos pela 

sua passividade, através de uma discussão ética de que, por mais que 

haja problemas, obstáculos, cabe só a ele a responsabilidade de sua vida 

e ter a sabedoria de como vai atuar para ser alguém – de conseguir tirar 

do armário a sua singularidade, tão preciosa para um mundo 

massificado. 

Para isso, é preciso trabalhar com a ideia de que não somos crachás, alunos, 

profissionais, mas somos pessoas que devemos nos comprometer com a nossa 

singularidade e esta com a humanidade. 

http://nepo.com.br/2013/11/04/como-vamos-construir-a-verdade-no-seculo-xxi/evolucion-interconexion/
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A singularidade não é uma essência, mas a luta entre aquilo que achamos que somos 

(apenas uma percepção) e aquilo que não querem que sejamos. 

Sou algo no meio dessa tensão e quanto mais quero ser, mais eu vou me 

descobrindo em um processo contínuo, que só termina na morte. 

E se comprometer com a humanidade é conseguir: 

 - separar realidade de percepção, de que temos apenas percepções e não realidades absolutas; 
 - compreender a história e se inserir na conjuntura que vivemos, nas oportunidades de mudanças 

que se apresentam para que possa ter uma conscientização da relevância de sua participação, nas 

janelas possíveis de intervenção; 
 - e assumir, assim, uma missão no mundo para transformar raiva em criatividade, passividade em 

atividade e moral fechada em ética construtiva. 

É um desafio e tanto, mas apaixonante. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 05/11/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação.  

  

  

http://nepo.com.br/2013/11/05/desditadurizacao-cognitiva/cerna-dira-600x350/
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Reaprendendo a dialogar 

http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/ 

Desaprendemos a conversar. Isso é um fato real e concreto que aprendi 

ao longo dos últimos sete anos com meus mais de mil alunos e na vida 

do dia a dia no uso cotidiano de tentativa de diálogo nas diferentes 

mídias sociais sociais que uso (Facebook principalmente). 

 

Era Aristóteles que dizia que conhecer é se dedicar ao estudo das causas. 

Muitos dizem que são as mídias sociais as responsáveis por essa babel de vozes 

desconexas. 

Eu, que estudo história, digo que é o resultado do fim de uma contração 

cognitiva que nos tira, finalmente, de uma ditadura cognitiva e nos leva 

à uma expansão cognitiva, um momento similar ao fim da baixa idade 

média, até 1450, com o surgimento da prensa – outra nova mídia 

descentralizadora, quando surgiu os  novos “canais dos livros 

impresso” e voltamos a ter novas vozes a oxigenar a sociedade em um 

fenômeno de macro-canalização. 

Um dos efeitos da fase final da contração cognitiva é justamente essa gigantesca 

incapacidade de diálogo. 

http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/comment-page-1/#comment-21114
http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/babyandcolliepup-2/
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Note que vivemos, até aqui, durante décadas, a comunicação vertical de 

alta intensidade e a comunicação horizontal de baixa intensidade. 

Interagimos muito pouco e criamos o que chamei de condomínios das verdades. 

Cada um só conversava com quem estava próximo e não com percepções da realidade 

distantes da sua. 

E isso criou um fenômeno de cada um achar que é o dono da verdade, 

na ideia de que a verdade existe, eu consigo vê-la e qualquer um que 

tenha algo diferente da que eu vejo só pode ser completamente maluco, 

quando a loucura está em mim, que não consigo compartilhar a minha 

percepção da realidade. 

Isso se deve aos efeitos de uma contração cognitiva, na qual vivemos uma baixa 

capacidade de abstração e não conseguimos separar percepção de realidade. 

Sem a noção de que tudo é percepção, fica impossível dialogar. Quando, 

entretanto, tenho percepções incertas, abro-me para o diálogo. 

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/
http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/bebesconversando/
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A mudança, entretanto, não é simples, pois envolve uma alteração importante, a nossa 

relação com o ego. Diria que estamos querendo nos livrar hoje de uma aproximação 

muito grande do ego com o superego. 

Nossa noção da realidade vem de fora, da moral, das verdades 

hegemônicas da realidade, mas de forma invisível. 

Não sabemos que fizeram nossa cabeça. 

Temos pouca prática de questionar o que nos disseram e, para conviver com isso, 

empacotamos e fizemos o que é do outro a nossa verdade. 

O aumento da taxa do diálogo passa pela separação da noção de realidade com o ego 

que estão indivisíveis e isso impede que se converse, pois são dois egos endurecidos, 

que não conseguem trocar impressões. E isso é a base para a incapacidade da troca, 

geradora forte de neuroses, pois todo mundo é um neurótico sem saber. 

O diálogo baixa essa taxa de neurose! 

O ego, assim, deixou de trabalhar e ser musculado, para uma 

comparação do que nos dizem com o que posso pensar diferente, que é 

uma ação ativa diante da verdade. 

Nosso ego foi infantilizado e é repetidor e não criador. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/conversa/
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 A sociedade hoje tem como marca a repetição, pois a produção da 

verdade e a tomada de decisões está fechada em pequenos certificadores 

da verdade, 

Uma expansão cognitiva implode esse modelo e começa a abrir nova frentes, o que 

torna todo o ambiente muito mais instável e pede um novo modelo de Governança da 

Espécie que vai lidar com um grau de novidade muito maior. 

Assim, o esforço de todos é de sair do mundo da falta de diálogo para o 

diálogo, da continuidade para a criação, do ego repetidor para o ego 

criador. 

Isso faz parte do espírito do tempo e pode ser visto em todas as áreas da sociedade na 

mesma direção em uma grande macro-tendência em direção a suprir as faltas que a 

ditadura nos legou. 

Esse é o grande desafio político-educativo que temos pela frente. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 31/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/10/21/os-carimbadores-do-merito/
http://nepo.com.br/2013/10/21/os-carimbadores-do-merito/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/10/02/o-espirito-do-tempo/
http://nepo.com.br/2013/10/23/mapa-do-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/21/movimento-de-aceleracao-da-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/charles-chaplin-modern-times-1936/
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Os dois tipos de arrogância 

http://nepo.com.br/2013/10/30/os-dois-tipos-de-arrogancia/ 

 

Hoje, vivemos um momento de questionamento das verdades e da moral vigente. 

Há uma macro-canalização humana e muita gente questiona o direito de alguém de fora 

do ciclo dos certificadores da verdade poderem expressar suas opiniões. 

Aí surge a acusação negativa da arrogância, que é vista, conforme o Wikipédia abaixo: 

 Arrogância é o sentimento que caracteriza a falta de humildade. É 

comum conotar a pessoa que apresenta este sentimento como alguém 

que não deseja ouvir os outros, aprender algo de que não saiba ou 

sentir-se ao mesmo nível do seu próximo. São sinônimos, o orgulho 

http://nepo.com.br/2013/10/30/os-dois-tipos-de-arrogancia/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/10/21/os-carimbadores-do-merito/
http://nepo.com.br/2013/10/30/os-dois-tipos-de-arrogancia/416px-yoshioldwoman/
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excessivo, a soberba, a altivez, o excesso de vaidade pelo próprio saber 

ou o sucesso. 

Hoje, conforme o contato com meus alunos, percebo que as pessoas têm medo de serem 

arrogantes, de falar “besteira”, da não ter consistência. Deixam assim de arrogar o 

direito de ter opinião para não parecerem arrogantes. 

Mas vejam que a arrogância não aparece como um pecado capital, pois ela TAMBÉM 

tem uma conotação positiva, pois denota arrogar um direito de algo, ainda usando o 

Wikipédia: 

A arrogância pode igualmente ser sinônimo de coragem, de assumir as 

suas próprias opiniões, identidade ou personalidade. Provém do latim 

arrogare, logo o verbo arrogar aplica-se, sendo o sentido negativo, 

muito mais em voga no discurso informal, provavelmente iniciado pela 

inveja. A arrogância, ou o arrogar, não é, com efeito, pecado mortal ou 

até mesmo pecado de todo no sentido religioso.  

A mudança que temos hoje é a de que estamos passando de modelo de certificação mais 

vertical para uma certificação mais horizontal. 

 

É preciso analisar que essa passagem a pessoa pode estar arrogando um dado direito e 

estar conseguindo ser compreendido e se ver lógica nos argumentos pelos pares em rede 

e não mais pelo certificador da verdade que está hoje no topo com baixa interação. 

Ou seja, ele vai ser chamado de arrogante pelo GRANDE OUTRO, mas não pelo 

pequeno outro. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/os-carimbadores-do-merito/
http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/
http://nepo.com.br/2013/10/30/os-dois-tipos-de-arrogancia/attachment/250811210817/
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Ou seja, haverá o direito de arrogar aquelas ideias, pois o topo o achará arrogante, pois 

quebra o seu domínio sobre a certificação da verdade, mas os que o acompanham 

podem achá-lo super-pertinente com argumentos válidos. 

Assim, é preciso ter cuidado com o uso da arrogância em um processo 

de expansão cognitiva, pois passará, como já tem sido feito, como uma 

arma daqueles que estão se sentindo perder o poder da certificação. 

Podemos, assim, falar de arrogância criativa – aquela que tem coragem e propriedade de 

questionar a ordem vigente. E a falsa arrogância que apenas quer se destacar sem 

mérito. A base para ter a sabedoria entre as duas, a meu ver, é a força dos argumentos e 

comprovações. 

Versão 1.0 – 30/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/comment-page-1/#comment-21085
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/comment-page-1/#comment-21085
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Ética e luta política 

http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/ 

 

(Vou fazer uma palestra no Colégio Pedro II mês que vem e esse é um papo 

preparatório.) 

Podemos, como vimos aqui, ver que ética é um trabalho individual de cada um de 

pensar suas atitudes em relação ao mundo. 

Peguemos um exemplo prático. 

No Brasil, até o final do século XIX, a escravidão era moralmente aceita, através de leis, 

inclusive. 

Do ponto de vista moral, ninguém podia criticar o outro por ter um escravo (e até bater 

nele). 

Era moralmente aceito. 

Porém, começou na sociedade uma discussão ética sobre se era 

moralmente aceito ter escravo, pois partia-se do questionamento da 

filosofia aceita de que o negro não tinha alma, ou seja não era tão 

humano assim e, por causa disso, por ser meio-humano podia servir de 

escravo. 

Ou seja, o questionamento contra a escravidão foi um questionamento ético sobre uma 

moral dominante. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/
http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/attachment/07/
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Assim, o mundo é feito de morais constituídas que podem ser 

questionadas pela ética. Portanto, é importante que haja espaço de 

liberdade de expressões para que as morais passem por uma revisão 

ética o tempo todo, pois a moral é histórica e a revisão ética nos permite 

alterá-la. 

Os valores éticos são mais permanentes e trabalham sempre de uma visão do que deve 

ser aceito como um alta taxa de humanidade e questionar as morais que nos impede de 

manter essa taxa lá em cima. 

 

(Bom lembrar que toda filosofia grega, que é a base da discussão ética, foi feita em 

uma sociedade escravagista.) 

E para isso é importante que haja um espaço de liberdade de expressão 

para que novos discursos éticos possam questionar a moral vigente na 

sua base, o que nos leva a revisão moral e posteriormente a novas leis, 

http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/imagen45/
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tais como o fim da escravidão. Assim, o fim da escravidão se inicia com 

uma discussão ética em cima de uma moral estabelecida. 

Uma nova moral só é criada quando pessoas conseguem transformar sua insatisfação 

com a moral  em algo que possa modificá-la. E há, obviamente, vários questionamentos 

possíveis em relação a ela: 

 -  Questionamento da moral SEM argumentos – extravasar o ódio/raiva de diferentes 

maneiras, violentamente, anonimamente; 
 - Questionamento da moral COM argumentos – procurar criar argumentos para questioná-la e 

construir uma nova moral. 

E aí, se formos pedir ajuda para o Freud teríamos três atores em ação, como falei mais 

aqui. 

 O superego atua com um representante da moral dentro de nós; 
 O ID como o nosso lado que quer extravasar sem parar para pensar; 
 E o ego é um regulador entre os outros dois. 

Exemplo. 

Tenho raiva de uma professora, o que é natural em qualquer escola. 

 

O que faço? 

 Reclamo na direção sobre a prática dela em sala de aula, o que me exige argumentos, um 

trabalho, uma evolução do meu ego? 
 Xingo-a na porta do banheiro ou através de um panfleto anônimo na escola? 

Note que a chance de haver mudança na primeira opção é muito maior do que a 

segunda, se houver espaço social para a revisão das morais existentes. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/loucura/
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Não é a toa assim que na Constituição brasileira de 1988 o item que fala 

da liberdade de expressão vem junto com o veto ao anonimato. Ou seja, 

se eu permito que todos possam questionar a moral, eu exijo uma atitude 

ética para que os defensores da moral, ou os que estão nas instituições 

que seguem essa moral (a escola é uma delas) de qualquer moral, 

possam contrapor o novo questionamento ético. 

Do ponto de vista do ID é mais fácil destruir, quebrar e se ocultar, porém não se tira 

dessa discussão nada que possa colaborar para uma nova moral, muitas vezes é o 

contrário, fortalece quem defende uma dada moral, ate injusta, tal como um professor 

agressivo, que continuará agressivo, talvez até com raiva. 

Ou seja, o anonimato passa a ser imoral, pois vai contra o que todos aceitam como 

válido, mesmo que tenha alguma coisa ali, de injustiça não problematizada. 

 

Portanto, quando estamos na sociedade há diversas injustiças e elas nos incomodam. 

As injustiças muitas vezes são moralmente aceitas, seja pelas leis, ou pela falta de 

cumprimento das mesmas. 

 Toda luta política é, assim,  uma luta contra uma determinada moral (seja uma lei ou a falta dela, 

ou o não cumprimento da mesma); 
 Mas nem toda luta política é uma luta ética. 

Pois podemos ter uma luta política de uma moral contra outra moral. 

Ou algo imoral contra uma moral injusta. 

 Um exemplo de algo moral x moral considerada injusta: 

Eu não acho que os negros devem ser escravos, que tal os índios? 

 Um exemplo de algo imoral x moral considerada injusta 

http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/pensar-e-agir/
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Eu não concordo com a sua visão moral, por isso vou jogar uma bomba na sua casa para 

você ver como tenho raiva e ódio da sua moral e vou matar você e seus filhos. 

 

A ética política é, a meu ver, a tentativa de combater uma moral 

injusta  que não use nem a imoralidade e nem a imposição de outra 

moral (sem argumentos) para se colocar no lugar, pois não seria uma 

ética que partiria de um ego mais amadurecido, apenas do ID ou do 

Superego, o que não aposta na sabedoria. 

Cabe a ética apresentar argumentos que mostre o quanto uma determinada moral está 

causando sofrimento e pouca felicidade para a sociedade. 

Para que possamos ser éticos, temos que amadurecer nosso ego e criar argumentos para 

que outras pessoas, igualmente éticas, possam, com seus egos amadurecidos, refletir 

sobre aquela moral e procurar questioná-la, o que eleva a taxa da humanidade. 

A ética, portanto, é a tentativa que temos de refletir sobre um dado 

preceito moral e propor mudanças sociais, que consigam transformar o 

ódio/raiva, até moralmente aceitos, em algo que possa mudar a 

sociedade em direção a  novos preceitos morais. 

Quando os Blackblocks, por exemplo, saem para a rua para quebrar vidraças, eles tem 

um discurso moral convincente, pois eles estão sendo oprimidos pelo sistema e querem 

mostrar o quanto estão com raiva. 

Porém, do ponto de vista ético não estão colaborando para uma reflexão mais 

amadurecida por um conjunto de morais existentes. É uma expressão apenas do ID. 

Eles estão usando fortemente o ID para expressar a sua raiva, o que nos leva para que o 

outro lado use o mesmo ID para revidar em um ciclo vicioso, do chamado dente por 

dente e olho por olho, gerando mais e mais uma baixa humanidade. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/black-bloc/
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Os ativistas éticos que querem criar uma nova moral saem perdendo com isso. 

Tais atos, digamos tão extremos, só se justificam eticamente se torna-se 

impossível a expressão para questionar morais em uma ditadura, por 

exemplo, o que não quer dizer que vá se matar gente por causa disso. 

Há uma baixa sabedoria ética nessa ação, pois não há uma proposta que venha questionar a atual moral, 

apenas um registro, impulsionado pelo ID de querer expressar um ódio, que existe, é válido, inegável, 

mas eticamente é ineficaz, pois quer se destruir algo sem ter o que colocar no lugar. 

Isso é moralmente inaceitável, pois nos leva a uma baixa taxa de humanidade. 

Vamos continuar a reflexão depois. 

Versão 1.0 – 24/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, 

pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. – See more at: 

http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-

participativas/#sthash.AHsjnKks.dpuf 
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Musculando o ego 

http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/ 

Discuti aqui minha experiência com aulas participativas e agora quero falar da mudança 

da relação do professor com o seu ego. 

 

Acredito, apesar de ainda ser um estudante iniciante da psicanálise, que o ego é um 

regulador entre o Id (o que queremos fazer) e o Superego (o que não podemos fazer). 

Duas palestras me ajudaram a pensar assim. 

 A conhecida entrevista do Cortella para o Jô.  
 E a discussão de ego, id, superego, ética e moral do Claudio Cohen.  

Não é à toa que a rede dos anônimos, que tem ajudado milhões de pessoas, via uma rede 

descentralizada presencial, com problema de distintas adicções inicia e termina com o 

mantra da serenidade: 

Serenidade para o que não posso mudar, 

coragem para o que eu posso, 

sabedoria para perceber a diferença. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/
http://www.youtube.com/watch?v=7md8u7p8mwg
http://www.youtube.com/watch?v=OV-FkHwpLGU&app=desktop
http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/120425-01/
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Note que é uma aposta no fortalecimento da sabedoria do ego para lidar 

com a realidade, criando uma sinergia entre a impotência (coisas do 

mundo que eu sozinho não mudo) e a potência, coisas que eu posso e 

devo (eticamente) tentar mudar. 

O nosso ego, assim, precisa ser “musculado”, através da reflexão constante, mas não da 

aceitação moral, do estabelecido, das regras, mas daquilo que, através da minha reflexão 

da vida, pode ser diferente. 

Não é algo que se estabelece SÓ de fora para dentro, mas também de dentro para fora. 

Um aprendizado de criar uma membrana ética cada vez mais consistente entre o Eu e a 

sociedade. 

Não farei isso por que posso, por que quero, mas por que devo. 

Algo assim. 

Reforça essa ideia do eu-outro a palestra de Goldenberg  sobre a impossibilidade do auto-conhecimento e 

de que não há muita separação entre o eu e o outro, eu me conheço em relação. 

http://www.youtube.com/watch?v=hDhtnXt3TeM
http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/sabedoria1/
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Podemos dizer, portanto, que ser ético é amadurecer a nossa relação com o mundo e 

aprender a lidar melhor com meus impulsos com as limitações externas. 

Podemos moralmente ter algumas práticas aceitas, mas é preciso analisar se aquilo me 

faz bem, faz bem para as outras pessoas e se gera felicidade ou sofrimento. 

 Viver não é fácil, mas se não muscularmos nosso ego para que ele possa 

lidar de forma mais madura com o mundo, a coisa fica ainda mais 

difícil. 

Versão 1.0 – 24/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 

  

http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/musculacao_exagerada/
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Reflexões sobre aulas participativas 

http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/ 

Há sete anos ministro aulas participativas. 

 Acredito que passei dos mil  alunos em sala de aula com turmas menores e grupos de estudos 

presenciais ou pela Web. 
 E dos 5 mil se for somar palestras em que participação não é tão intensa ou continuada. 

O que é uma aula participativa? 

 

Uma roda de alunos, na qual exponho minhas hipóteses sobre o mundo 

digital e discutimos para que eles questionem, tragam sugestões e 

avancemos juntos em o que achamos e o que devemos fazer para 

aumentar a eficiência destes projetos. 

Na minha didática, todos, absolutamente todos, são chamados a opinar várias vezes em 

sala de aula para que possam comentar o que está sendo dito. 

Eu passo a ser um professor compositor e não intérprete.  

Sou  obrigado a ser um pesquisador de um dado problema e desenvolvo minhas hipóteses junto com ele. 

 Não vejo como ter uma aula participativa sem um professor 

pesquisador. 

Ou seja, minha aula não é apresentar o estado da arte do tema, mas o que eu pesquei do estado da arte, o 

que é bem diferente, pois trata-se de uma aula posicionada. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/
http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/3d_puzzle_human_jigsaw/
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Não digo apenas o que os outros pensam, mas como eu penso, pois o 

foco da aula – e isso é fundamental – é um problema, para o qual devo 

ter as minhas hipóteses. 

É uma pesquisa participativa, ativa coletiva em torno de um problema e suas possíveis soluções. 

 

Assim, o que defendo é um olhar sobre o tema, mas que está aberto e em construção. 

O que aprendi ao longo desse tempo é de que a aula participativa nos ensina como os 

alunos pensam sobre aquele problema, as resistências, as dificuldades, o que não foi 

ainda questionado. 

Poderia dizer que criamos um diálogo no qual eu vou mostrando: 

 - que é preciso apresentar argumentos para poder dialogar; 
 - que os argumentos devem ser analisados de vários ângulos para ver se são sustentáveis; 
 - que ambos os lados não podem trabalhar com o certo ou o errado; 
 - e que estamos diante de nossas percepções e nunca da realidade, pois ela sempre será algo 

inatingível; 

Deve haver a humildade de todos de que estamos em um estágio melhor 

que ontem e pior do que o amanhã. 

O objetivo da conversar é ficarmos menos ingênuos e deixar menos ideias, conceitos, 

visões sem problematização. 

Uma aula participativa, como tenho feito, dispensa o uso de novas tecnologias, ficamos 

apenas com as antigas: quadro negro, giz, cadeiras, luzes, fala e escuta. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/charge2010-labrinto-pesquisas/
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O que destaco em uma aula participativa, a partir da conversa com os 

alunos é que em sala de aula aprendo como eles pensam, que é algo 

meio difícil em uma aula não-participativa, ou de discussões de assuntos 

fechados, do qual o professor é um conteudista, que já chega pronto e 

sai pronto. 

Ou seja, crio um campo de estudo que é o seguinte: 

 - as coisas que percebo da realidade fora da sala de aula (livros, experiências, vídeos, áudios, 

conversas); 
 - as coisas que absorvo e escrevo do que eu percebi, geralmente nos meus diferentes canais 

(Youtube, blog e Facebook, Twitter). 
 - e como os alunos pensam e reagem sobre estas percepções. 

A percepção dos alunos é fundamental, pois é o parâmetro que tenho para entender 

como as verdades hegemônicas são absorvidas, até que ponto tem argumentos mais 

consistentes. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/quadro-e-bebe-10_thumb/
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É um jogo, um aprendizado no qual como os alunos: 

 - aprendo coisas que não conhecia; 
 - sou questionado por argumentos que não estão ainda tão consistentes; 
 - vejo novas formas de apresentar meus argumentos, na ordem, no jeito, para cada turma. 

Acredito que na prática da aprendizagem participativa é fundamental, 

talvez o mais importante, é conhecer como meus alunos pensam e não 

deixá-los sair depois dos nossos encontros sem a problematização de 

vários pontos. 

Note bem que não é um encontro de convencimento, mas de coo-vencimento, em que 

ambas as partes discutem o que pode ser melhorado nas percepções, pois a realidade 

continuará lá misteriosa. 

Estamos apenas deixando de vê-la de forma mais bobinha. 

Por fim, depois de ouvir esta entrevista (ver abaixo): 

Diria que esse ciclo em que me coloquei: 

pesquisa <-> aula participativa <-> registro em mídias sociais <-> volta para pesquisa 

Tem aumentado algum campo de percepção no meu cérebro, pois tenho 

visto as coisas com mais clareza, pois é uma massagem constante do 

pensamento. É algo motivador que me coloca no que o Clóvis de Barros 

Filho chama muito bem de eudaimonia. 

Assim, um professor de aulas participativas precisa ser um agente de mudança 

realmente interessado em ajudar a minimizar o sofrimento de um dado problema da 

sociedade, pois está em eterna construção, junto com os alunos, em uma luta contra a 

http://www.youtube.com/watch?v=_gUAqO25GA8&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=DwV5-mikngw
http://www.youtube.com/watch?v=DwV5-mikngw
http://nepo.com.br/2013/10/24/reflexoes-sobre-aulas-participaticas/damas/
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nossa ignorância, por percepções mais consistentes e problematizadas, que nos levem a 

melhorar a qualidade de trabalho diante daquele fenômeno específico. 

É isso, 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 24/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos 

para a minha pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua 

origem, pois é um texto líquido, sujeito às alterações, a partir da interação. 
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Bendito conceito, maldito conceito 

http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/ 

Conceitos são a células onde estão embutidos os códigos genéticos da 

teorias e das filosofias. 

Tivemos uma boa discussão no laboratório de inovação colaborativa digital da IplanRio 

esta semana. 

O debate girou em torno de dois conceitos. 

Linguagem na Internet e mundo virtual. 

 

Muitos dirão que discutir conceitos é perda de tempo, pois não tem nenhum resultado 

prático. 

Sim e não. E aí teríamos a criação de um conceito sobre a discussão dos conceitos.  

 Debate relevante sobre conceitos – que é aquele no qual o conceito interfere e/ou impede que 

problemas que causam sofrimento sejam melhor trabalhados; 
 Debate irrelevante sobre conceitos - que é aquela na qual o conceito NÃO interfere e/ou 

impede que problemas que causam sofrimento sejam melhor trabalhados.  

(Obviamente, que o que você considera que causa mais ou menos sofrimento é o seu 

ponto de vista de como está vendo o cenário e, para isso, foi criado argumentos lógicos 

e comprovações no campo.) 

http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/
http://www.youtube.com/user/cnepomuceno/videos?sort=dd&tag_id=UC9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ.3.iplanrio&shelf_index=3&view=46
http://nepo.com.br/2013/10/16/a-nova-linguagem-da-diversidade/
http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/
http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/718a/
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No termo virtual, que discuti aqui, não me incomoda o uso, por exemplo, que Silvio 

Meira deu ao conceito virtual. Ele usou “suporte virtual” e todo o discurso que teve em 

torno do tema era de que a Internet veio para mudar e ajudar o mundo a ir adiante. O 

uso virtual era um sinônimo ao digital, indolor. Numa mesa de bar poderia discutir com 

ele que digital, a meu ver, era mais preciso, mas nada grave. 

Não incomodou aos MEUS ouvidos, a partir das problematizações que já fiz sobre o 

conceito Virtual, que tem história e inclusive livros (vide Pierre Lévy). 

O que analisamos da realidade é algo parecido, os conceitos são quase sinônimos. 

 

Discutir com Silvio Meira seria algo de egos, um debate irrelevante sobre conceitos, 

pois a estrada em que se caminha está indo na mesma direção, com, digamos, gostos 

diferentes. 

Não é um conceito que me incomoda, pois não tenho nada a colaborar em uma possível 

problematização. 

No uso do termo virtual, entretanto, usado por Marilena Chauí é 

diferente. Ela usa o virtual, como algo irreal, como algo que vem de 

forma anti-natural prejudicar o ser humano. É uma abordagem 

nostálgica, do tipo, bons tempos aqueles antes da Internet. A 

problematização do virtual com ela é um debate relevante, pois o 

conceito virtual tem uma conotação negativa, de algo que não 

conhecemos e devemos ter medo. 

Na discussão da linguagem da Internet tivemos algo interessante também. 

http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/
http://www.youtube.com/watch?v=mGYurpU-kLw
http://www.youtube.com/watch?v=mGYurpU-kLw
http://books.google.com.br/books/about/que_%C3%A9_o_virtual_O.html?hl=pt-BR&id=IeNw_sOADVEC
http://www.youtube.com/watch?v=X5d1TBpXrq0
http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/post-12/
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Minha defesa é diferente, pois com Chauí eu rejeito o uso do virtual. 

Acho que é inadequado para falar de efeitos de tecnologias cognitivas. 

Já no da linguagem e das técnicas de comunicação sugiro uma atualização e chamo a 

atenção para a ênfase de importância que atribuímos a ele antes e o cuidado que 

devemos ter agora. 

Procurei demonstrar que os dois conceitos se referiam a algo que foi 

marcado por um ambiente midiático mais fixo e pré-determinado e que 

precisam ser revistos no novo ambiente digital, pois não se pode mais 

saber como o receptor recebe a mensagem, além de todo o potencial que 

ele tem agora de lidar com ela de formas distintas, parando, baixando, 

pulando, etc. Há uma mudança significativa entre o velho conceito de 

emissor-receptor que moldou o conceito linguagem de comunicação e 

técnicas de comunicação. 

 

Ao defender a atualização destes dois conceitos e a relativização hoje do peso excessivo (que teve no 

passado) das técnicas e da linguagem, quero libertar os novos donos de canais de algumas amarras 

recorrentes hoje na Internet, do tipo: 

http://nepo.com.br/2013/10/17/benditos-conceitos-malditos-conceitos/abisso/
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 um vídeo se faz assim, com tanto tempo, pois é isso que o povo gosta; 
 ou um blog deve ter textos curtos, assim, assado, com frases assim ou assado. 

Além disso, quero chamar a atenção para um autoritarismo que existe do atual receptor 

de querer impor ao emissor, dono independente do seu canal, uma norma como se fosse 

feito para ele. É um pouco, mas é muito mais para quem é dono do canal, que deve 

aceitar com cuidado sugestões, que podem ser danosas para a sua singularidade. 

Claro que há algumas cascas de banana para que uma mensagem seja 

melhor vista por mais gente, mas o que ser quer ao questionar e 

procurar problematizar os conceitos de técnicas de comunicação e 

linguagem é justamente tirar o peso que tiveram no passado para que as 

pessoas possam se sentir mais livres para procurar o seu próprio 

caminho. 

Muitas vezes ao problematizar um conceito é necessário radicalizar a crítica para tirar 

aquele conceito de uma zona de conforto de uso para que as pessoas lembrem, de algo 

do tipo: “eu já discuti sobre isso”, “tem gente que não gosta deste termo por causa disso 

e daquilo” o que acaba por criar uma ponta de reflexão, impactando na prática, pois se 

traz à luz o DNA filosófico-teórico do que está por trás. 

Vai se usar o conceito, mas com cuidado de ver se a prática continua, tirando uma dada 

conotação do uso. 

Discutir conceitos que provocam práticas pouco eficazes, que causa sofrimento, é, a 

meu ver,  um dos papéis dos teóricos e dos filósofos, no fazer da ciência. 

Por aí, 

que dizes? 

Versão 1.0 – 17/10/2013 - Colabore revisando, criticando e sugerindo novos caminhos para a minha 

pesquisa. Pode usar o texto à vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto líquido, 

sujeito às alterações, a partir da interação. 
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A (in)capacidade interativa 

http://nepo.com.br/2013/10/11/a-incapacidade-interativa/ 

Uma solução nunca vale para o mesmo problema, pois o problema 

sempre muda, bem como a solução, por isso só o diálogo salva.  

O maior desafio que teremos neste próximo século é resgatar nossa capacidade 

interativa. 

Vivemos a crise da ditadura cognitiva que nos colocou com um déficit interativo. 

 

Não conseguimos interagir, pois não tínhamos canais e isso nos levou a 

uma baixa estima e uma baixa abstração. 

http://nepo.com.br/2013/10/11/a-incapacidade-interativa/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/11/a-incapacidade-interativa/attachment/01/
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Não nos achávamos/achamos capaz de produzir verdades e tomar a vida em nossas 

mãos. 

Bem como pensar diferente do que já vem pronto. 

Nosso ego é fechado para interação. 

O objetivo agora é abri-lo para a troca. 

Precisamos da Psicanálise 3.0. 

Quando interajo com pessoas posso diagnosticar a sua capacidade de interação. 

Posso separar assim: 

 Quem tem ideias originais, mas um ego fechado; 
 Quem repete ideias, mas tem um ego aberto; 

E o pior: 

 Quem repete ideias e tem um ego fechado. 

Um caminho para ampliar a interação é sair do modelo utilitário do diálogo. 

A interação pede, assim, a eudaimonia. 

Que é o fim em si mesmo, a plenitude do ser. 

O prazer do encontro e de na troca avançar na solução do problema-chave (aquele que 

dá sentido a sua vida). 

A eudaimonia é o prazer de estar cada vez mais apto para ajudar a 

resolvê-lo (sempre parcialmente) de forma mais eficaz, pois quem quer 

resolver, de fato, de forma honesta, problemas precisa interagir, pois se 

não fica no mesmo lugar. 

http://www.youtube.com/watch?v=GwqaoHegENI&feature=c4-overview&list=UU9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FEudaimonia&ei=NXBYUtGeO5ir4AOyh4G4DQ&usg=AFQjCNEM4cxwHMgbLfRU5FICTQDB3S0nhA&sig2=BkBZnsopPJFExRTT3KsSZw&bvm=bv.53899372,d.dmg
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Ou seja, deve-se trazer aquilo que você procura melhorar e acreditar que qualquer 

encontro trará do outro algo. 

 Seja uma nova maneira de dizer o que você já conhece; 
 Algo que você não conhece; 
 Uma pergunta que te faz ter prazer em ter algo para ajudar; 
 Que te fará ao redizer repensá-la melhor. 

Assim, um diálogo deve ser visto com um fim em si mesmo, no qual se 

procura, independente do outro, sair diferente. 

O diálogo pela eudaimonia é diferente do diálogo pela hegemonia tão comum hoje em 

dia. 

Para praticar um diálogo eudaimônico é preciso um ego aberto, que procure de forma 

sincera: 

 - procurar a solução mais eficaz para um dado problema; 
 - que o tal problema te ajude a reduzir sofrimento (o teu) e de alguém que enquanto profissional 

(aquele que sabe fazer) tem como missão ética tratar. 

http://nepo.com.br/2013/10/11/a-incapacidade-interativa/chave-verde-velha-do-cadeado-e-do-ouro-19445690/
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Tolo é aquele que quer tirar do diálogo algo além da eudaimonia, pois 

sempre se frustrará. 

 Quando dois procuram a eudaimonia o diálogo se estenderá por um bom tempo. 
 Quando é a eudaimonia encontra a tentativa da hegemonia (diante de um ego fechado) o espaço 

é curto, sendo que o eudaimônico sairá mais repleto, pois nada esperava e algo aprenderá com a 

dificuldade do outro. 

É isso, que dizes? 
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Da impossibilidade do diálogo diante de verdades 

absolutas 

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/ 

Versão 1.0 – 15/08/13 

 

A base de criação de espaços de diálogo em ambientes de conhecimento exige, antes de 

tudo, que a verdade absoluta seja questionada. 

Temos uma tradição das escolas religiosas pós medievais que criaram a 

filosofia das atuais, na qual há uma verdade inquestionável que vem de 

cima, de Deus, e que as pessoas precisam conhecê-la para disseminá-la. 

A verdade é absoluta, pois não há diálogo com Deus, pois eles escolheu alguns para 

disseminar seu pensamento e são eles que multiplicam (eram padres e agora 

professores, tutores, palestrantes). 

O modelo foi adotado pela sociedade, pois se encaixa bem em uma 

sociedade, que visa a conservação do modus operandi, de organizações 

verticais, no qual um grupo pequeno no topo pensa e o resto abaixo 

apenas executa sem questionar – ou seja, uma sociedade com forte 

controle de ideias. Não, não falo só de Brasil, mas de todo o mundo. 

 

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/
http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/images-61/
http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/download-2/
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O modelo atual de verdades absolutas parte do principio de que  ”Ele” chamou alguém 

para conversar e psicografou sua mensagem para os “escolhidos” que, na sequência, 

foram repassando para autoridades no menor escalão. 

Os saberes foram divididos em assuntos, não mais em problemas, para – 

teoricamente – facilitar a passagem, mas basicamente para conservar e 

reproduzir o modelo, pois o objetivo não é/era aprender para mudar, no 

qual problemas seriam mais eficazes, mas aprender para repetir, 

conservar. Tal demanda vem de uma sociedade/organizações verticais 

que aprenderam a viver e produzir em um mundo com ideias fortemente 

controladas e, por causa disso, mais estável. 

O modelo que aprendemos de espaços de saber são de reprodução de um conhecimento 

inquestionável. Isso é/foi plantado desde criança e estabeleceu os métodos que temos 

hoje e não é só na escola. Em treinamentos corporativos, palestras, encontros, temos 

alguém que fala, que sabe mais e os que escutam –  o Power Point é a ferramenta 

principal para a disseminação deste modelo 

 

Hoje falamos em escola mais aberta, colaborativa, em inovação nas organizações, mas a 

base do problema é o modelo de governança analógica da sociedade e das organizações 

verticais e conservadoras. Só mudam, a partir da reunião de um “concílio” de cardeais e 

não com a troca com os fiéis, pois os fiéis precisam apenas ter fé na verdade  e os que 

eles pensam (e dizem nos “confessionários”) não altera a palavra Dele. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/verdades/
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Note que quando falamos em diálogo e se começa a entrar em um mundo 

de ideias descontroladas e mais instável, começa-se a ver que o veneno 

que distribuímos foi numa dose muito acima da aceitável! 

A falta de diálogo nos ambientes de conhecimento, nos levou a um aprendizado baseado 

em assuntos e não em problemas e, portanto, na sequência: sem diálogo e, por sua vez, 

na falta de prática de construção de teorias, filosofias e metodologias mais conscientes, 

por fim, na capacidade de troca de argumentos. 

Resumo da opera: estamos COMPLETAMENTE DESPREPARADOS 

para lidar em um mundo instável, em que se exige conversa, 

aprendizado coletivo, inovação e troca de argumentos o tempo todo – 

vide a dificuldade de se conversar no Facebook. A mídia de massa adora 

dizer que lá só se fala besteira, mas aquilo não é a gripe, mas apenas a 

febre da gripe do controle de ideias dos últimos 200 anos!!! 

 

Nossa taxa de abstração e capacidade de comunicação está no rodapé 

da porta! O atual modelo da falta de conversa foi muito bem plantado 

cognitivamente e afetivamente nas pessoas. 

 Não se pergunta para alguém sua opinião, se não se quer ouvir. 
 E não se ouve alguém se não há espaço para mudar, mesmo que o que se escute faça sentido; 
 Pior, quando se tenta escutar, ninguém consegue argumentar e dialogar, pois não 

fomos preparados para lidar com esse ambiente mais horizontal. Um caos! 

Ou seja, é um projeto integrado, novos ambientes de ensino para uma nova sociedade 

em novas organizações. Uma coisa puxa a outra e uma coisa impede a outra. Dessa 

maneira. Se pensarmos uma nova escola para a atual sociedade, não faz sentido. Assim, 

como não faz pensar a nova sociedade emergente com a atual escola. Temos que 

criar zonas de inovação para sair dessa sinuca de bico. 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnepo.com.br%2F2012%2F07%2F25%2Fzonas-2-0-de-inovacao%2F&ei=yUMOUvHUDoa29gTN9oDAAQ&usg=AFQjCNFEXj-mueu5_BNRKUibFB9vEKW_2A&sig2=6VdrIVD--vn8ONQuq3BqiQ&bvm=bv.50768961,d.eWU
http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/images-63/
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Consegue-se tal controle através da criação de um respeito pela autoridade que chega, 

pois “ela sabe” e você “não sabe” e precisa ter humildade para aceitar o que ela diz, 

mesmo que diga algo que já mudou, ou que diga de uma forma que não faça sentido, ou 

seja completamente inútil para a vida lá fora. 

Quando pensamos em novos ambientes de ensino, fala-se tudo, coloca-se a tecnologia que for, cria-se o 

cenário que for, mas não se muda a relação da verdade absoluta x ambiente apenas receptor de verdades e 

não produtor das mesmas. 

Ou seja, construímos ambientes de repasse de conhecimento para 

“transmitir” e não produzir conhecimento. Um ambiente de diálogo 

pede que se converse para pensar, analisar problemas relevantes e, a 

partir daí, construir saídas, baseada em argumentos. Precisamos 

retornar ao racionalismo pós medieval, no qual iremos, de novo, 

repensar como pensamos e ver que o modo que pensamos hoje é fruto 

das ideias plantadas, emocionais, baseado na falsa-aparência das 

autoridades e não pensadas por cada um. Por isso, pede-se TRANS-

aparência, o que está além do que se vê. 

Estamos saindo de ambientes de ensino neo-medievais para  neo-digitais-iluministas. 

Assim, pensar em modelos mais horizontais de ensino e mais dialógicos, 

significa romper com algo muito básico da sociedade, a ideia da 

verdade divina que vem do alto, da qual todos devemos seguir sem 

questionar e repetir. É o modelo da governança atual vertical analógica 

para a nova governança digital mais horizontal, na qual as organizações 

não dizem sozinhas como se faz, mas fazem junto com os colaboradores 

e consumidores. A nova escola tem que preparar os jovens para ESTE 

NOVO MODELO DE ORGANIZAÇÕES. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/images-62/
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O caminho vai ser longo, mas é emergencialmente necessário! 

Por fim, posso afirmar que tecnologias cognitivas definem o modelo dos ambientes de 

conhecimento com mais ou menos diálogo, pois quando elas aparecem vêm para 

desconstruir a sociedade e montar modelos de escolas abertas, como foram os 

aprendizados iluministas bem dialógicos, antes de massificar e verticalizar como foi 

feito pós-Revolução Francesa. 

Agora, estamos vivendo essa passagem da demanda da sociedade pela volta da escola 

mais aberta para lidar comum mundo mais instável, que pede cidadãos mais inovadores. 

Mas isso vou desenvolver depois. 

É isso, que dizes? 

  

http://nepo.com.br/2013/08/16/da-impossibilidade-do-dialogo-diante-de-verdades-absolutas/images-64/
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As bases para se discutir teorias – resistências 

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias-resistencias/ 

Versão 1.0 – 15/08/13 

Continuação da discussão anterior. 

 

É bom destacar aqui que uma narrativa e a tentativa de diálogo não são feitas sem 

contexto. 

Abaixo detalho o que acredito que está “voando na sala” em um determinado ambiente 

quando quer se discutir uma dada narrativa. 

Note que uma narrativa, que analisa determinado fenômeno não pega o agente ativo 

(quem escuta e questiona) como uma tábua vazia. Há, na menor das hipóteses um senso 

comum ou um paradigma científico com o qual alguém lida com o problema. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias-resistencias/
http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias/
http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias-resistencias/df00019/
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Assim, temos como possibilidades de resistências à narrativa/diálogo: 

 Comprometimentos – a narrativa corrobora ou vai contra determinadas decisões que foram 

tomadas por aquela pessoa que escuta? Quanto mais ela estiver comprometida com uma contra-

narrativa, mais resistência haverá para o diálogo;  
 Taxa de abstração – percebe-se hoje de maneira geral uma baixa taxa de abstração, em função 

da saída da ditadura cognitiva dos últimos 200 anos, o que os leva a uma dificuldade de ver a 

realidade de fora, de poder ter mais espaço para o novo, o que tende a dificultar o diálogo. O 

inimigo aqui é o dogmatismo e a dificuldade de sair de uma dada caixa, pois não se vê a caixa 

em que se está;  
 Dificuldades emocionais – de conseguir dialogar, se relacionar, superar invejas, ser o centro da 

atenção. O inimigo aqui é a imaturidade emocional; 
 Interesses – quanto mais houver interesses envolvidos em uma narrativa diferente da que está 

sendo apresentada, mais haverá resistência. É parecido com comprometimentos, mas não igual, 

pois pode-se estar vendo pela primeira vez a narrativa, mas já projetando o que ela vai implicar; 
 Tempo de discussão sobre o fenômeno – um longo tempo pode significar 

problemas, pois pode criar uma consolidação. Um desconhecimento total pode 

gerar também uma dificuldade maior e pede um didatismo maior na 

apresentação. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias-resistencias/interesses-3/
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É bom refletir bastante e poder levantar em que contexto está a sua 

audiência para saber se há a possibilidade do diálogo e em que nível, 

pois se as taxas de comprometimento, interesses de quem recebe a 

narrativa forem altas, a tendência será a de redução da capacidade de 

compreensão e uma baixa qualidade de debate. 

O mesmo vale para questões emocionais, taxa de administração e tempo de discussão 

sobre o dado fenômeno. 

Que dizes? 
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As bases para se discutir teorias – princípios 

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias/ 

Versão 1.0 – 15/08/13 

 

Vou tentar iniciar uma reflexão sobre a nossa dificuldade de dialogar, principalmente quando tratamos de 

discutir filosofias/teorias/metodologias sobre fenômenos. 

Tudo começa com uma narrativa. 

Narrativa é a abordagem de alguém – ou de um grupo – sobre determinado fenômeno. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias/
http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias/images-59/
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A narrativa é pensada/construída diante de dois fatores: 

 Agentes inativos  - dos fatos, análise, textos, inputs que a pessoa recebe de seres inanimados – 

não ativos, livros, vídeos, áudios, reflexões internas, que não questionam diretamente, de forma 

ativa, os argumentos. Aqui há mais controle, principalmente, pois gerencia-se melhor o fator 

emocional;  
 Agentes ativos - da crítica de outras pessoas ao entrarem em contato com a narrativa, que pode 

ser direta (oral) ou indireta (em um dado suporte). Aqui há menos controle e se exigem muito 

mais administração do fator emocional.  

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias/fenomeno/
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A narrativa ao ser detalhada é decupada em argumentos, que precisam de conceitos, que 

são os elementos que são as partes menores e que devem formar um conjunto mais ou 

menos harmônico para explicar um dado fenômeno, que pode sofrer questionamentos 

dos agentes ativos. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias/atuvis_inativos/
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Todo o diálogo que se estabelece com agentes ativos, ocorre a partir da compreensão ou 

não dos argumentos/conceitos que estão sendo apresentados pela narrativa. 

Na maior parte das vezes não é feito algo fundamental para se estabelecer o diálogo, 

pois a partir de uma dada  narrativa apresentada, de forma clara, ou não, com seus 

argumentos e conceitos constituintes, temos as seguintes variantes: 

 - não ser compreendida; 
 - ser compreendida e aceita em parte ou no todo ( o que é quase impossível); 
 - não ser aceita em parte ou no todo. 

São situações bem diferentes, pois enquanto não se analisar se foi 

compreendida da melhor maneira possível, não se pode saber se está 

sendo aceita ou rejeitada pelos argumentos e conceitos apresentados. É 

preciso saber se o outro lado entendeu o que está sendo dito, se objetiva-

se começar um diálogo. 

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias/decupando/


66 

 

Assim, para que haja um diálogo e se alguém apresenta a narrativa, cabe a ele procurar estabelecer uma 

ponte entre a narrativa apresentada e o grau de compreensão do agente ativo envolvido, pois é o 

responsável (Pelo repasse, pois se não quer repassar, por que está apresentando?). 

O agente ativo que está escutando: 

 - sabe de que fenômenos estamos falando? 
 - compreende em que a narrativa e seus diferentes argumentos e conceitos? 

É preciso, antes de refutar, rebater, questionar estabelecer uma ponte de contato para 

saber se os diferentes argumentos foram compreendidos. Uma boa dica é pedir para que 

o agente ativo explique e detalhe ele a narrativa, os argumentos e conceitos para se 

começar o diálogo. 

Se isso não for feito, não se está trocando narrativas, mas aumenta-se muito a taxa da 

incompreensão e dos problemas emocionais que vão surgir. 

Ver novo post. 

Que dizes? 

  

  

http://nepo.com.br/2013/08/16/as-bases-para-se-discutir-teorias-resistencias/
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A importância dos argumentos 

http://nepo.com.br/2013/08/08/a-importancia-dos-argumentos/ 

Versão 1.0 – 08/08/13 

 

Charles S. Peirce diz no seu livro “Como tornar as nossas ideias claras” o seguinte: 

“Ideias têm  que aguentar o teste de um exame dialéctico; que teriam de 

ser não somente claras ao princípio, mas que a discussão nunca poderia 

trazer à luz quaisquer obscuridades relacionadas com elas”. 

Ou seja, quando vamos conversar temos que saber retornar a troca de argumentos 

abertos. 

Hoje, discutimos na base das impressões fechadas. 

Eu sei e vou te contar, senta aí e escuta a verdade que eu vou te dizer. 

Somos todos micro-autoridades. Se você me escuta eu passo a ser a sua autoridade e 

ganho o jogo, te convenço. 

Isso foi assim, pois estamos saindo de um mundo comunicacionalmente hegemonizado, 

no qual tudo era vertical. 

Perdemos a capacidade de conversar, pois conversar implica em trocar argumentos 

abertos. 

O que são argumentos abertos? 

São coisas que fogem da subjetividade e da emoção. 

http://nepo.com.br/2013/08/08/a-importancia-dos-argumentos/
http://www.lusosofia.net/textos/peirce_como_tornar_as_nossas_ideias_claras.pdf
http://nepo.com.br/2013/08/08/a-importancia-dos-argumentos/d23597932b22303e4459792beaa66506/
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Se eu sinto assim, gosto assim, acho isso não adianta sentar para discutir, pois quem vai 

questionar aquilo que você sente, gosta, acha. 

O que é preciso é trazer mais razão, reflexão para os sentimentos. 

O mundo das emoções caracteriza o fim da idades das trevas cognitivas. 

Assim, é preciso praticar a argumentação, mas para isso ambos os lados 

têm que estar dispostos a aumentar a taxa de reflexão e ter ciência que a 

verdade é um sabonete liso e molhado, que ninguém consegue pegar. 

Sem argumentos não há crescimento coletivo, a não ser brigas. 

Falamos mais depois. 
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Em busca do diálogo quase perfeito 

http://nepo.com.br/2013/08/08/em-busca-do-dialogo-quase-perfeito/ 

Versão 1.0 – 08/08/13 

 

Estamos em crise de diálogo. 

Justificativa? 

Muito tempo de uso do mesmo ambiente cognitivo com forte controle das ideias. 

Isso provoca uma doença da comunicação, pois se acostuma em um modelo vertical e 

não mais horizontal. 

Perdemos a capacidade de trocar verdades e mentiras. 

Eu, como aprendi na comunicação vertical, tenho a verdade e você a mentira. 

Somos todos reprodutores do modelo vertical do qual aprendemos a usar. 

Este e-book vai refletir sobre nossas dificuldades e formas de minimizar o problema. 

  

http://nepo.com.br/2013/08/08/em-busca-do-dialogo-quase-perfeito/
http://nepo.com.br/2013/08/05/plasticidade-cerebral-e-representacao/hqdefault-2/
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O dogmatismo: o que é e como lidar com ele? 

http://nepo.com.br/2013/07/12/o-dogmatismo-o-que-e-e-como-lidar-com-isso/ 

 

Do Wikipédia, com ajustes feitos aqui: 

Os dogmas expressam verdades talvez não certas, indubitáveis e não sujeitas a 

qualquer tipo de revisão ou crítica.  Dogmatismo é uma atitude natural e espontânea 

que temos desde criança com senso. É uma tendência a crer que o mundo é do jeito que 

aprendemos. Ou que nos ensinaram. Há uma adesão cega a um determinado grupo, 

causa ou ideia inabalável. 

Cada vez mais me incomoda o dogmatismo, que vou dividir em dois. 

 O dogmatismo temporário  - é aquele  que passa é cultural e contextual; 

 O dogmatismo crônico - é aquele que não passa, é quase genético; 

Os primeiros depois de um tempo em ambientes abertos e de diálogo, avançam. 

Os segundos, infelizmente, não. 

O dogmatismo crônico tem os seguintes sintomas: 

 Abraça fervorosamente uma causa ou um grupo; 

 Tem verdadeira adoração/veneração pelos líderes e por tudo que os membros da 

causa ou grupo fazem ou dizem; 

 Tudo que é feito é bom, de boa fé, sem possibilidade de crítica; 

 Está dispostos a ver sempre o lado bom dos atos dos membros de seu grupo, 

pois eles têm o poder da verdade; 

http://nepo.com.br/2013/07/12/o-dogmatismo-o-que-e-e-como-lidar-com-isso/
http://nepo.com.br/2013/07/12/o-dogmatismo-o-que-e-e-como-lidar-com-isso/olhos_vendados/
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 Falta ao mundo conhecê-los e a seus atos melhor; 

 O seu grupo ou causa é melhor do que todas/todos as outras/outros, pois é 

redentor, está mais perto de algo “divino”/perfeito; 

 Assim, tudo pode ser explicado a luz da boa vontade; 

 Porém, precisa eleger um inimigo mortal, um grupo rival, que este sim é mau e é 

o inverso de tudo aquilo que o seu grupo não é; 

 Tudo que o grupo rival faz é de má fé, com segundas intenções perversas e vice-

versa. 

 

O dogmatismo crônico, portanto: 

 Não dialoga, procura doutrinar; 

 Não pergunta, só tem respostas, muitas vezes xingamentos; 

 Vira/aceita ser um objeto de manobra da causa/grupo que abraça; 

 Quer transformar você num objeto de manobra para fazer parte desse grupo 

especial; 

 É alguém que quer apenas quer convencer (vencer alguém de suas certezas 

absolutas); 

 A última coisa que o dogmatismo vai admitir que é prática o dogmatismo, ele 

apenas propaga a verdade; 

 Você ainda não viu, mas vai ver um dia, ele vai te ajudar com muitas 

persistência; 

 O dogmatismo, por fim, é persistente. 

O dogmatismo crônico, portanto, procura trabalhar com a baixa auto-estima e a baixa 

taxa da percepção com quem fala para poder encampar mais um “fiel” ao grupo/causa e 

reconhecer naquele que não vai aderir, como um “infiel”, aquele que vai se tornar nosso 

inimigo e alvo das campanhas da verdade. 

No Facebook, o dogmatismo crônico tem uma linha do tempo de baixa 

adesão, pois é restrita apenas ao grupo de fiéis, que saem de lá em 

direção à linha do tempo alheia para sua campanha redentora da 

humanidade, na qual inclui a sua timeline. 

Como lidar com eles? 

http://nepo.com.br/2013/07/12/o-dogmatismo-o-que-e-e-como-lidar-com-isso/tapados/


72 

 

a) se o dogmatismo é passageiro – basta conversar, carinho e afeto que vai; 

b) se é REALMENTE crônico, não tem, jeito só resta se render, tentar ignorar, ou 

quando é muito eloquente, persistente e começa a atrapalhar o diálogo se afastar/cortar 

da lista para não se desgastar. Use os recursos de afastamento invisível, pois procurar 

dialogar será um caos. 

O dogmatismo crônico é, portanto, abusivo, autoritário, não inclusivo. 

Vai contra um mundo mais aberto ao diálogo. E é extremamente danoso quando se quer 

criar um ambiente de diálogo, pois rapidamente o que é conversa, vira briga. 

O dogmatismo crônico adora ambientes de confusão, pois é menos hostil do que o do 

diálogo. 

Por fim, o dogmatismo é a pai de todas as guerras. 

Combater é preciso! 

Que dizes? 




