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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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Ver o mundo ou mudar o mundo? 

http://nepo.com.br/2013/11/22/ver-o-mundo-ou-mudar-o-mundo/ 

Acho que este é o tema central filosófico dos dois lados do pêndulo cognitivo. Atualizei 

aqui o mapa de tendências em ambos movimentos. 

 

Essa visão filosófica explica bem o fenômeno da percepção alienada. 

Quando analisamos o mundo de fora, como se fosse um objeto, no fundo, 

estamos nos colocando como outro objeto. Como se fosse possível ver o 

mundo de fora, como um analista-observador. 

Nosso papel, nesse processo de alienação, seria o de apenas analisar algo de fora, sem 

compromisso, como se não fôssemos nos misturar a ele e  não tivéssemos uma 

responsabilidade com o que vemos e analisamos. 

Outra postura, a la Gandhi, é mais aquela “seja a mudança que quer para o mundo”. Na 

qual, há que se ter um compromisso com uma dada mudança. 

Dessa maneira, uma postura de quem quer ver e analisar de fora o mundo é de estudar 

assuntos, temas, dos quais a pessoa se torna um especialista e a sua medição é o 

conhecimento acumulado sobre ele. 

Ver o mundo torna o mundo um assunto imóvel e estático, como se fosse 

parado. 

http://nepo.com.br/2013/11/22/ver-o-mundo-ou-mudar-o-mundo/
http://nepo.com.br/2013/10/23/mapa-do-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/23/mapa-do-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/11/22/ver-o-mundo-ou-mudar-o-mundo/tv-alienacao/
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O problema que a análise do assunto, sem envolvimento do problema, é 

sempre uma visão genérica e não aplicada sobre contextos. Assuntos 

não são colocados em contextos, são aprendizados para memorização. 

Uma postura de querer apenas ver o mundo é mais estimulada e hegemônica em 

contrações cognitivas. 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/11/22/ver-o-mundo-ou-mudar-o-mundo/depositphotos_2056717-sheriff-cowboy-with-shotgun/
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Por outro lado, a postura de ver o mundo para mudar, estar no mundo, é um 

compromisso existencial com dada mudança, portanto, um dado problema, que nos leva 

a ter uma postura ativa. 

Um problema é sempre único e contextual. 

Exige a dedicação específica. 

 A postura de ver o mundo aliena, pois o mundo realmente só se mostra com 

todas suas nuances para quem quer mudá-lo; 

 A postura de mudar o mundo conscientiza e lida com o mundo do jeito que ele é 

em movimento. 

Que dizes? 

 

Versão 1.0 – 22/11/2013 – 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/2013/11/22/ver-o-mundo-ou-mudar-o-mundo/alienacao/
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Filosofia não é substantivo, mas verbo! 

http://nepo.com.br/2013/11/18/quem-se-diz-filosofo-nao-o-e/ 

Filosofar é uma atitude. Diria um verbo. Aquele que ama a verdade e a 

procuro em todo o lugar. Ser um caçador de verdades é uma ação e não 

um substantivo. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/quem-se-diz-filosofo-nao-o-e/
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Sou caçador enquanto caço, ou melhor, enquanto procuro a mentira, pois quem caça a 

verdade, no fundo, é um caçador de mentira. 

Filosofar é, assim, procurar a falsidade do discurso e da prática. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/quem-se-diz-filosofo-nao-o-e/6508-2/
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Toda vez que alguém se dedica a analisar a mentira está, de certa forma, filosofando. 

A verdade, portanto, é inatingível e a mentira é algo mais próximo, pois 

você pode saber o que não é de forma mais rápida, pois uma mentira, 

como dizem, tem perna curta e a verdade, por sua vez, pernas sempre 

mais compridas do que as nossas. 

Podemos supor a verdade, sabendo que é apenas uma percepção contextual. 

Uma verdade passageira para uma determinada tomada de decisão. 

É possível, através da lógica, demonstrar que determinado discurso carece de sentido. 

Que é baseado em pouca reflexão ou repetição. 

Mentira aceita não pelo tempo que se parou para pensar nela, mas 

simplesmente pela osmose de repetir o que sempre me disseram e eu 

aceitei sem questionar. 

Em uma contração cognitiva como a atual, vivemos exatamente disso de mentiras 

repetidas e pouco discutidas, que são verdades pouco problematizadas. 

Carecemos hoje, urgente, de caçadores de mentiras muito mais de quem 

se diz filósofo, apenas por que tem um certificado. O mesmo vale para o 

ensino de filosofia que deveria ser uma provocação de vontade de caçar 

mentiras e não de estudar a história da filosofia, o que, obviamente, não 

é excludente.  

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
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Filosofar, portanto, é uma ação permanente. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/quem-se-diz-filosofo-nao-o-e/escher_belvedere-impossible-buildings/
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Quando ouço por aí alguém que diz que é filósofo fico com um pé atrás, pois há uma 

diferença de gostar da filosofia que é amar a filosofia enquanto ciência, que é diferente 

de amar a verdade e ser um caçador de mentiras, filosofar. 

Uma pessoa que estuda a história da filosofia é um historiador da filosofia, ama os 

filósofos e seus estudos, mas não é, por causa disso, um filósofo, mesmo que tenha sido 

certificado como tal. 

Filosofar é escolher um problema na sociedade e analisar como ele está 

sendo minimizado e quais são as mentiras que giram em torno 

dele. Ninguém é assim é filósofo, mas pode estar filósofo em um dado 

momento, quando está exercendo uma função de questionador de 

mentiras. 

 

Um caçador só é caçador enquanto caça. 

Ele pode se dizer caçador, mas é um caçador em potencial e não, na prática, pois é 

preciso estar caçando para dizer que é um caçador pleno. 

Como o tempo, de fato, aqueles que caçaram mentiras no passado foram criando um 

conjunto de tópicos mais sofisticados e respostas afins, que acabamos chamando de 

questões propícias à filosofia. 

São problemas mais amplos tais como: 

http://nepo.com.br/2013/11/18/quem-se-diz-filosofo-nao-o-e/cacador/
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Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? O que é o amor? Felicidade? 

Justiça? Política? Ética? Moral? 

Mas isso só faz sentido quando são usados para o ato de caçar mentiras e não para 

colocar troféus em uma parede. 

 

A paixão dessa discussão pela discussão não faz uma pessoa amante da 

sabedoria ou da verdade, apenas amante da filosofia, que não é o amor 

pelo ator de caçar a verdade, mas amor pelo ato da caçada ou até do 

caçador (de quem estuda um filósofo em particular). 

Obviamente, que o papel dos amantes da filosofia é relevante para quem quer caçar 

mentira, mas não podemos confundi-los com os caçadores propriamente ditos. 

Assim, quem se diz filósofo não o é, pois o amor pela verdade é uma ação, um verbo e 

não um substantivo. 

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/quem-se-diz-filosofo-nao-o-e/trofeu-cabeca-de-animal-cervo-hype-1/
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Métodos circulares de reinvenção da produção das 

percepções 

http://nepo.com.br/2013/11/12/metodos-circulares-de-reinvencao-da-producao-da-verdade/ 

Tenho percebido que há um movimento circular na história da produção 

de percepções, que se modifica nos movimentos de expansão e contração 

cognitiva. 

 

Identifico, como iniciei a discussão aqui, três momentos: 

 - Grécia – pós alfabeto; 

 - Europa –  pós prensa; 

 - Mundo – pós Internet. 

Note que é um movimento pendular de uso continuado de uma dada tecnologia 

cognitiva que embaça mais e mais a nossa espécie, que é cronicamente míope. 

Há um ciclo de embaçamento que vai nos levando a perder a capacidade 

de se fazer/precisar de métodos de análise da realidade mais 

adequados. Isso se deve por um movimento de concentração da 

produção da verdade e tomada de decisões em cada vez menos 

organizações e autoridades. 

O final da contração cognitiva nos leva a um problema duplo afetivo/ético e 

cognitivo/epistemológico: 

 No ego – que passa a ser cada vez mais auto-centrado; 

 No cérebro – que cada vez a ficar mais embotado. 

http://nepo.com.br/2013/11/12/metodos-circulares-de-reinvencao-da-producao-da-verdade/
http://nepo.com.br/2013/11/11/os-tres-mosqueteiros-da-verdade-impressa/
http://nepo.com.br/2013/11/11/miopia-inata-e-cronica/
http://nepo.com.br/2013/11/12/metodos-circulares-de-reinvencao-da-producao-da-verdade/01-1/


17 

 

 

Há dois movimentos interessantes. 

O primeiro que a consolidação, contração, tem um papel que é o de permitir que 

determinadas forças mais pragmáticas consigam atuar e agir na sociedade, tal como a 

consolidação da Grécia enquanto potência, depois o Cristianismo enquanto doutrina, 

além de todo o movimento de consolidação da República e do Capitalismo até os dias 

de hoje. 

Essa consolidação e aceitação das percepções e decisões produzidas pela maioria 

permite uma expansão demográfica da espécie. 

Ao final de um ciclo de contração, percebe-se um aumento demográfico, 

que gera uma crise, pois aumenta-se a complexidade com o aumento de 

membros da espécie, levando-nos a um impasse. A espécie cresce de 

tamanho por causa da contração, mas é justamente a contração, com 

seu respectivo impacto no ego e no cérebro, que nos leva à uma 

encruzilhada. 

http://nepo.com.br/2013/11/12/metodos-circulares-de-reinvencao-da-producao-da-verdade/cerebro-embotado/
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A nova mídia que se massifica, pois permite a macro-canalização humana, antes de 

tudo, altera a plástica cerebral, o que nos leva a uma mutação inconsciente da espécie, 

com alterações objetivas e subjetivas. 

Porém, essa mudação não é percebida e nem diagnosticada, pois não tínhamos, como 

agora, capacidade de enxergar a influência das tecnologias na nossa espécie e, em 

particular, das tecnologias cognitivas. 

(É a primeira vez que vivemos uma Revolução Cognitiva de forma consciente.) 

Porém, para que essa nova espécie possa atuar e se expandir, precisa 

transformar o que já sente e a nova maneira que pensa em mecanismo 

de produção e regulação social, o que nos leva a um ciclo de 

movimentos de mudanças sociais em direção da expressão do que está 

dentro do ser mutante para o social. 

O primeiro passo, se formos analisar o passado, cabe aos filósofos, que percebem com 

mais rapidez o movimento e começam a procurar novas formas de produção da 

percepção. 

Eis o movimento pós-expansão: a procura da reinvenção, que é um 

movimento circular, da produção das percepções, que ocorreu na 

Grécia com a filosofia atuando em dois campos: do conhecimento para 

se estabelecer um novo método, compatível com o novo cérebro e 

moral/ético, compatível com o novo ego. 

Há uma necessidade com a macro-canalização de termos instrumentos reais de 

multiplicação de métodos  mais éticos e epistemológicos para viver em um mundo com 

uma nova complexidade provocada pela liberdade que os novos canais permitem. 

http://nepo.com.br/2013/11/12/metodos-circulares-de-reinvencao-da-producao-da-verdade/encruzilhada-1/
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O movimento circular de reinvenção da produção das percepções, entretanto, não é 

igual ao anteiror, pois temos as seguintes diferenças percebidas, até o momento: 

 - o acúmulo de pensamentos que vão se somando; 

 - os fatos históricos que nos ajudam a dirimir algumas ilusões; 

 - novas tecnologias de medição que nos permite ver melhor; 

 - as características nas novas tecnologias cognitivas; 

 - a complexidade demográfica, que é cada vez mais global. 

Assim, podemos imaginar que o movimento de reinvenção da produção das percepções 

digital repete alguns traços dos outros, mas tem novidades. 

Acredito que repete: 

 - a passagem da contração para a expansão – que é o provocador do resto; 

 - do emocional para algo mais pensado; 

 - aumento da interação, comunicação; 

 - reformulação do cérebro e ego. 

A mudança nos leva à procura de uma revisão profunda, em novas bases, de uma ética e 

epistemologia, que tenha as mudanças da espécie em conta e isso só é possível se 

incorporarmos o digital e suas tecnologias, que são a prótese que nos permite dar esse 

salto. 

Portanto, uma tecno-filosofia, aliás, como sempre foi. A tecno-filosofia oral, escrita e 

agora digital. 

Mas vamos em frente. 

O que dizes? 

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. 

  

  

http://nepo.com.br/2013/11/12/metodos-circulares-de-reinvencao-da-producao-da-verdade/socrates-platao-aristotoles/
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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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Acorda, não há mais um gabarito! 

http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/ 

O certo e o errado precisam de um gabarito. Todo o modelo da 

sociedade hoje, iniciando fortemente pela escola, aponta um gabarito, 

que não existe mais em um mundo polivox. 

 

Você faz uma prova, na qual há uma verdade construída e que você deve ser capaz de 

conhecê-la. 

Se você acertar a resposta, está certa, pois está igual ao gabarito e vice-versa. 

A escola de hoje (e todas as organizações sociais) foram preparadas 

para um mundo sólido, estável, pouco mutante, com redes cognitivas 

verticais que conseguiam manter essa verdade hegemônica de pé. 

Porém, o mundo mudou. 

A principal causa das mudanças, para este que vos fala, é a chegada de redes cognitivas 

descentralizadoras, que permitem mais e mais verdades circulantes, que se chocam com 

as verdades verticais de plantão. 

No fundo, estamos dizendo o tempo todo que o atual gabarito que nos 

apresentam não nos parece fazer sentido! 

http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/
http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/attachment/5/
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Esse modelo mais líquido, de verdades como um software, nos leva para 

um mundo sem gabarito, no qual não temos mais uma tampa da caixa 

para fazer o quebra cabeças e aí que a coisa complica. Complica, pois a 

nossa subjetividade e objetividade foram preparadas para viver em um 

mundo com gabarito e não com um mundo sem gabarito. 

Essa é a principal crise humana que estamos passando com a chegada das redes 

cognitivas descentralizadoras, que, inapelavelmente, tornam o mundo muito mais 

líquido (não na ideia de Bauman, mas no meu conceito de liquidez = fluidez de 

verdades). 

Ou seja, hoje não temos aquela velha e boa moral, que nos indicava o certo e o errado, 

com algum líder-alfa de plantão a nos guiar. 

Mais do que nunca, nessa fase da expansão cognitiva, algo como o existencialismo de 

que nos diz que temos que construir a nossa vida do zero, a partir de uma ética e não 

mais sobre receitas de bolos morais. 

O guia para nosso ego agora é a interação da/na rede, o grupo, a 

troca. A interação perceptiva que não me deixa mais viajar na maionese, 

pois o grupo me contém e não mais o grande outro. É a verdade vertical 

que dá lugar a uma horizontal, fortemente baseada em tecnologias, que 

me permitem a interação coletiva de missa e de massa. 

http://nepo.com.br/2013/11/04/como-vamos-construir-a-verdade-no-seculo-xxi/
http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/o-tempo-ainda-remonta-sem-sentido-por-lembrar/
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Isso implica em uma mudança radical de como devemos preparar o ser humano para 

viver em um mundo sem gabarito, como tentei falar um pouco aqui. 

 Nosso ego tem que muscular para se transformar em um ego ético e não mais moral. 
 Nossa percepção do real precisa fortalecer a abstração. 
 Não precisamos mais da aceitação, do amor, do reconhecimento do grande outro, mas é preciso 

fortalecer a aceitação por nós mesmos, com alguns afagos dos pequenos outros. 

Vivemos um profundo drama, uma incompatibilidade entre o que demanda o novo 

mundo e o legado que temos do mundo que entra em ocaso. 

Eis o cenário, concordas? 

Por aí, 

que dizes? 

Versão 1.1 – 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/
http://nepo.com.br/2013/11/05/o-ego-etico/
http://nepo.com.br/2013/10/25/o-ego-infantilizado-o-grande-e-o-pequeno-outro/
http://nepo.com.br/2013/11/05/nao-ha-um-gabarito/receita-de-bolo-formigueiro/
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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
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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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O triângulo do conhecimento na prática 

http://nepo.com.br/2013/11/04/o-triangulo-do-conhecimento-na-pratica/ 

Desenvolvi aqui a ideia do triângulo do conhecimento. 

Note como ele funciona em dois vídeos. 

Aqui temos a apresentação do ser humano como condenado à liberdade, um ser sem 

essência, sem nada que o sustente no mundo, questionando tudo que veio da sociedade: 

VISÃO FILOSÓFICA 

Quando vemos este vídeo de baixo, temos a aplicação teórica-prática da visão 

existencialista no divã. 

Quando Goldenberg defende um ser humano que não pode se conhecer, ele está 

completamente defendendo o existencialismo, pois o ser não tem essência é tudo 

invenção. 

Versão 1.0 – 04/11/2013 - 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/2013/11/04/o-triangulo-do-conhecimento-na-pratica/
http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/
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O conhecimento pela negação 

http://nepo.com.br/2013/11/01/o-conhecimento-pela-negacao/ 

Popper defendia que uma boa teoria é aquela que permite que seja 

questionada e não aquela que parece sólida e imutável. 

 

Karl Popper 

Eu faria uma tradução disso para afirmar, depois de um certo tempo, 

que conhecer é desconstruir o conhecido. O que sobrar, 

temporariamente, é a verdade transitória. 

Ninguém trabalha com uma hipótese do nada, mas vai contra algo que foi estabelecido e 

de alguma forma deixou de funcionar, ou poderia funcionar melhor. Ou seja, quando 

criamos uma hipótese, ela sempre vem para questionar um dado senso comum;científico. 

http://nepo.com.br/2013/11/01/o-conhecimento-pela-negacao/
http://nepo.com.br/2013/11/01/o-conhecimento-pela-negacao/468px-karl_popper/
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Todo senso comum hegemônico que se perpetua tem uma forte chance de ser uma baixa 

taxa de verdade, pois toda verdade que dura muito tempo é cercada de interesses, que 

vão se apossando dela para o benefício das autoridades de plantão. 

São verdades que deveriam estar abertas para serem questionadas, que vão virando, aos 

poucos, dogmas de tanto uso e de tantos seguidores que se comprometem com ela. 

Ao lidar com qualquer problema, qualquer pesquisador vai se deparar, 

assim, com o senso comum sobre aquele problema que, com o tempo, vai 

perdendo nexo, lógica, coerência. E uma legião de seguidores 

interessados de manter de pé aquela verdade, mesmo que o tempo tenha 

demonstrado que já perdeu o viço. 

 

É preciso da pedra, ver o que precisa ser tirado para voltar a ter uma 

estátua, com uma verdade renovada de melhor qualidade. 

Assim, conhecer é ter contato com as teorias de plantão e aí teríamos duas abordagens: 

 - passiva – de que é uma verdade imutável; 
 - ativa – de procurar as contradições, mesmo que sejam teorias antigas. 

O conhecimento ativo, assim, seria um caçador de contradições. 

Analisar, na prática, se a teoria tem funcionado e, caso não, o que há de problema nos 

três níveis do triângulo do conhecimento, filosofia, teoria e/ou metodologia. 

Assim, todo o início de contestação de uma dada teoria começa por procurar a sua 

negação, as suas contradições para ver depois das marteladas, o que sobra. 

O que se mostrar menos contraditório pelos argumentos e pela lógica, diante de 

argumentos em ambientes de debates honestos, é a nova proto-teoria. 

Que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/
http://nepo.com.br/2013/11/01/o-conhecimento-pela-negacao/david-2/
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Versão 1.0 – 01/10/2013 - 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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Ética, felicidade e redução de sofrimento 

http://nepo.com.br/2013/11/01/felicidade-e-reduzir-sofrimento/ 

Quando falamos de ética (tema que agora adotei no meu módulo de conscientização 

para a migração para o mundo digital), vem o tema felicidade, na sequência, veja aqui 

neste vídeo do filósofo Clóvis de Barros Filho. 

E note que estamos tratando felicidade não como auto-ajuda, mas tentando 

problematizar com algumas questões filosóficas. Se te ajudar, é consequência disso.  

(Este texto fará parte de um dos temas da minha palestra hoje sobre ética e meios 

digitais no Colégio Pedro II.) 

Quando pensamos em felicidade o caminho mais direto é pensar em uma 

propaganda de televisão bem colorida e algo que dura muito 

tempo. Porém, do que vi e aprendi, a tal felicidade é muito mais 

complicada quando pensamos em algo abstrato, pois não sabemos bem o 

que fazer para consegui-la. 

O melhor caminho é a inversão. 

Ser feliz é conseguir uma baixa taxa de sofrimento e, portanto, baixa taxa de tristeza. 

O que fica mais tangível, pois podemos identificar tudo que fazemos ou fazem conosco 

que nos causa sofrimento. 

Quanto menos sofrimentos, conseguimos criar para nós, menos infelizes seremos. 

Deixe a felicidade de lado. 

Uma baixa taxa de infelicidade já está de ótimo tamanho. 

E lutar para reduzir sofrimento é mais fácil! 

http://nepo.com.br/2013/11/01/felicidade-e-reduzir-sofrimento/
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 O problema é que, normalmente, quando vivemos uma crise que denota 

um agravamento de um dado sofrimento que nós causamos ou nos 

causaram, procuramos sempre atribuir ao outro, a uma circunstância o 

problema. 

Jogamos fora a grande oportunidade de aprender com as crises, inventariando o 

problema. 

Tendemos sempre a vitimização, nos excluindo da responsabilidade que temos pelas 

situações que vivemos, geralmente por escolhas feitas anteriormente. 

É muito melhor apontar o dedo para fora e não para dentro. 

O que nos leva a uma situação de neurose, pois vamos repetir o mesmo problema 

diversas vezes, entrando em um círculo vicioso e não virtuoso. 

Só um inventário, como ou sem ajuda, dependendo do caso, nos tira da 

vala ou do fundo do poço. 

http://nepo.com.br/2013/11/01/felicidade-e-reduzir-sofrimento/frederic_gaillard_-_to_weigh/
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Toda crise, assim, bem vivida nos aponta uma certa ilusão sobre nós ou quem nos 

rodeia que demonstra que não é bem assim que a banda toca. 

É preciso, antes de tudo, entrar em um auto-laboratório para que possamos nos desiludir 

e assumir a responsabilidade que temos, o que precisamos ver diferente e mudar, em 

função de uma dada crise para que não soframos mais daquele mal e não geremos mal 

ao próximo. 

O aprendizado crise após crise vai nos dando a medida do que nos 

provoca o sofrimento, o quanto nós somos responsáveis por ele e o que 

podemos fazer para não repetir o problema, construindo, na sequência, 

um método que pode nos ajudar e aos demais, deixando um legado de 

sabedoria na sua breve passagem por aqui. 

 

Assim, acredito que ser feliz é ser menos infeliz, é sofrer menos. 

É aproveitar cada crise para tirar uma lição para que ela não se repita e sempre com o 

dedo apontado para nós, pois só nós podemos mudar e aprender. 

Se o outro não quer, beleza, problema dele. 

É isso, que dizes? 

Versão 1.0 – 01/10/2013 - 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/2013/11/01/felicidade-e-reduzir-sofrimento/ansiedade/
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Ódio, baixa sabedoria e os blackblocks 

http://nepo.com.br/2013/11/01/o-odio-contemporaneo/ 

Este vídeo é importante para pensar sobre o assunto: 

(Este texto fará parte de um dos temas da minha palestra hoje sobre ética e meios 

digitais no Colégio Pedro II.) 

Normalmente, vemos o ódio como algo que não existe. 

A família, a escola, a sociedade são boas, não abusivas, e nós não temos motivo para 

odiá-las. 

Será que toda família é boa? Toda escola é boa? E a sociedade é boa 

para todo mundo? 

Quando não tomamos consciência da raiva e do ódio que sentimos, ele vai para algum 

lugar dentro da gente desconhecido e sai nas horas mais estranhas. 

Pensar o ódio, administrar o ódio e a raiva é algo fundamental para a saúde emocional 

das pessoas. 

O primeiro passo para nos posicionarmos no mundo é quando percebemos os abusos 

que sofremos hoje e ontem e tomamos a decisão de nos responsabilizar por eles. 

O que chamaria de taxa de sabedoria. 

Quanto mais nos conscientizamos dos abusos e dos ódios correlatos, 

mais temos chance de canalizar, transformar aquilo que nos foi imposto 

em algo que possa modificar o mundo e talvez evitar que outros sejam 

oprimidos como nós fomos. 

 

http://nepo.com.br/2013/11/01/o-odio-contemporaneo/
http://nepo.com.br/2013/11/01/o-odio-contemporaneo/odio/
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Foi Sartre que disse algo assim: 

“Somos aquilo que conseguimos ser apesar daquilo que fizeram conosco”. 

O que é, na verdade, um desdobramento das sugestões de Heidegger que diz: 

“Não somos humanos, nos fazemos humanos”  

Eu diria que temos taxas de humanidade, quando conseguimos criar um 

ambiente interno em que conseguimos lidar com nossas raivas e ódios e 

transformamos isso em uma missão de vida para que possamos criar 

mudança no mundo capaz de reduzir o sofrimento nosso e alheio. 

Humanizar-se não é ser uma correia transmissora do abuso, mas ser a rua sem saída do 

abuso para que não mais ocorra! 

Assim, podemos sempre justificar nossas ações como reações daquilo que nos fizeram, 

no estilo blackblock: 

“Eu quebro por que me quebraram antes”. “Eu responde com a violência com o que 

me fizeram”. 

Ninguém nega que toda a sociedade é violenta e abusiva, ainda mais a nossa, na 

periferia do mundo. 

Porém, diria que há uma baixa humanidade e sabedoria, quando não nos colocamos 

entre a ação e a reação. 

Gosto da frase que diz: 

“A ação poe ser do outro, mas a reação é tua!” 

Seria o primeiro estágio da violência pura e simples, respondendo a violência. Quebrar é 

fácil, rápido, construir é algo que exige uma sabedoria e uma taxa bem mais alta de 

humanidade. 

E nada melhor para os abusivos de plantão, que são PHD em violência, 

quando alguém toma esse caminho, pois é um campo pra lá de 

conhecido. 
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Lembro que, por exemplo, Mandela teve todos os motivos para sair 

matando um mundo, em função do Apartheid e não sei quantos anos de 

prisão. Mas resolveu atuar e responder a violência com sabedoria. 

Muitos dirão que os governos autoritários só entendem de violência, mas o problema é 

que quando a baixa sabedoria está a frente da mudança o que virá depois, se houver 

mudança, é uma neo-violência, como ocorreu em várias revoluções no passado. 

Sugiro fortemente todos que estão empenhados em mudanças que vejam 

esse vídeo do Gene Sharp, um tipo Gandhi do século XXI, que aponta 

uma nova para a luta política, com a camisa da ética, da alta sabedoria 

e de de um grau maior de humanidade. 

O método tem sido usado com sucesso por revolucionários pacifistas em todo o mundo. 

Para baixar o livro. 

http://daditaduraademocracia.wordpress.com/
http://nepo.com.br/2013/11/01/o-odio-contemporaneo/soviet_union_stamp_1988_cpa_5971/
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É isso, que dizes? 

Versão 1.0 – 01/11/2013 - 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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A filosofia e o estudo das mudanças cognitivas 

http://nepo.com.br/2013/10/31/a-filosofia-e-o-estudo-das-mudancas-cognitivas/ 

Comi disse aqui, todo estudo aprofundado acha o anzol da filosofia. 

 

Vou tentar mostrar como cheguei a isso. 

Note que ao procurar as causas de um fenômeno, naturalmente vamos cair nas potências e impotências 

humanas. 

Se eu quero entender como o ser humano é impactado por mudanças cognitivas, indo 

mais fundo eu preciso discutir e entender o próprio ser humano. 

Há um triângulo do conhecimento, que nos leva a filosofia. 

Quando começamos a analisar os efeitos de uma Revolução Cognitiva vi que havia algo 

de esquisito na maneira que pensamos o ser humano e a sua relação com a tecnologia. 

São duas áreas que precisavam ser repensadas a filosofia diante da tecnologia e a 

tecnologia diante da filosofia. 

http://nepo.com.br/2013/10/31/a-filosofia-e-o-estudo-das-mudancas-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/10/31/todos-o-caminho-do-saber-nos-leva-a-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/
http://nepo.com.br/2013/10/31/a-filosofia-e-o-estudo-das-mudancas-cognitivas/az/
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Note que olhamos para o ser humano como um ente natural, que vê, se relaciona com a 

sociedade como os outros animais. 

 

Isso é pouco problematizado pela filosofia. 

Diante da atual crise, na qual teorias e metodologias estão com pouco 

nexo, é preciso abrir uma “picada na mata filosófica” para rediscutir a 

visão filosófica da relação ser humano com tecnologia. 

Note que tivemos que subir o triângulo do conhecimento para que pudéssemos descer 

pare refazer a teoria e recriar uma metodologia, que é a que defendo hoje: laboratórios 

de migração digital para ampliar a participação humana nas verdades produzidas e na 

tomada de decisão. 

Ou seja, houve uma revisão da seguinte maneira: 

 Revisão filosófica - o  ser humano é uma tecno-espécie;  
 Revisão teórica – uma Revolução Cognitiva altera o cérebro humano e, a partir daí, toda a 

sociedade, criando uma nova governança da espécie, em função do aumento de complexidade 

demográfica; 
 Revisão metodológica – precisamos de metodologias que consigam nos levar à essa nova 

governança  

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/2013/10/31/a-filosofia-e-o-estudo-das-mudancas-cognitivas/fantastic_planet_3/
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Triângulo do conhecimento 

http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/ 

Eis o triângulo do conhecimento: 

(Recomento ler mais sobre este assunto nessa discussão sobre dicotomia 

entre teoria e prática.) (E esse sobre a anatomia das teorias.) 

(Ver uma aplicação prática na comparação de dois vídeos, aqui.) 

  

 

  

Podemos dizer que cada patamar discute questões distintas, a saber: 

 Filosofia - o que eu posso conhecer? E quem somos nós? Quais são meus limites e 

possibilidades?  
 Teoria - quais as forças estão em movimento em um dado fenômeno? Como se relacionam em 

cada contexto? Qual tem mais força e quando?  
 Metodologia - técnicas para administrar as forças, a partir das teorias e filosofias adotadas nas 

metodologias escolhidas.   

A metodologia é sempre aquilo que toca no mundo. A teoria baliza a metodologia. E a 

teoria é condicionada pelo pensamento filosófico. 

 Filosofias e teorias não tocam no mundo. 

http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/
http://nepo.com.br/2013/11/14/a-falsa-dicotomia-entre-teoria-e-pratica/
http://nepo.com.br/2013/11/14/a-falsa-dicotomia-entre-teoria-e-pratica/
http://nepo.com.br/2013/11/28/anatomia_teorias/
http://nepo.com.br/2013/11/04/o-triangulo-do-conhecimento-na-pratica/
http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/triangulo_conhecimento/
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 Filosofias ajudam a fazer teorias. 
 E teorias ajudam a fazer metodologias; 
 As metodologias são, no fundo, o teste para sabermos se as teorias e filosofias escolhidas e 

adotadas fazem sentido. 

Quem não vê as filosofias e teorias embutidas nas metodologias terá 

muita dificuldade nas grandes crises, pois ficará com um anzol pequeno 

tentando pescar baleias. 

Ou seja, quanto maior ou desconhecida é a crise, mais teremos que subir, pois pode ter 

algo de como vemos o ser humano que está equivocado e precisa de uma revisão. 

 

Quando temos problemas de implantação de metodologias, podemos ter, o que é sentido 

por crises, pois a vida não se adapta à metodologia, mas a metodologia deve se adaptar à 

vida: 

 - erro de aplicação da metodologia; 
 - ou erro de visão teórica, embutida na metodologia; 
 - ou erro de visão filosófica, embutida na teoria. 

Dependendo da crise, temos que ir subindo no triângulo para depois descer no caminho 

inverso. 

 Quando subimos da metodologia para cima, chamamos isso de método indutivo, 

pois organizamos o pensamento de baixo para cima; 

http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/investigacao/
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 Quando descemos da filosofia/teoria para baixo, chamamos isso de método 

dedutivo, pois organizamos o pensamento de cima para baixo. 

Como vemos na figura abaixo: 

 

Note que não podemos dizer que nem o método indutivo e nem o dedutivo é o mais 

adequado. O que existe é a necessidade de criar um caminho contínuo, tendo em vista 

que toda teoria e filosofia é colocada à prova em uma metodologia e vice-versa. 

Assim, teríamos um método circular indutivo-dedutivo. 

O que podemos representar nessa figura: 

http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/triangulo2a/


45 

 

 

  

 Porém, em momentos de contração cognitiva, a tendência maior é nos fixarmos 

na indução o que nos leva à problemas. 

 E na expansão, a tendência maior é nos fixarmos na dedução, o que também nos 

leva à problemas. 

É isso, que dizes? 

 Veja aqui a aplicação do triângulo do conhecimento no estudo das mudanças cognitivas.  
 E aqui como a filosofia é o topo de todas as montanhas do conhecimento.  

Versão 1.2 – 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/2013/10/31/a-filosofia-e-o-estudo-das-mudancas-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/10/31/todos-o-caminho-do-saber-nos-leva-a-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/metodo_circular/
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Todo o caminho do saber leva à filosofia 

http://nepo.com.br/2013/10/31/todos-o-caminho-do-saber-nos-leva-a-filosofia/ 

Comecei de baixo, mas a filosofia me achou. Ou melhor, eu achei a 

filosofia. Note que a filosofia, já disse isso aqui, é o último armário do 

saber humano. 

 

Fica lá no fundo da casa e está lá para ser usado nas grandes crises. 

Filósofo é aquele que resolve estudar assuntos que não interessam a 

ninguém do seu tempo. Que abre mão da fama, riqueza, de resultados 

mais imediatos para se dedicar ao estudo, com a menor taxa de interesse 

possível, para que possa trabalhar de forma “limpa” diante de um 

determinado problema. 

Disseca-se os temas para que seja útil no tempo. 

Um filósofo é aquele que quer bater um recorde no tempo. 

Talvez, jogue todo o seu medo da morte em apostar que será lembrado séculos depois. 

É um tipo de relação com o medo da morte mais eficaz. 

A filosofia é, assim, o topo de todas as montanhas do saber, pois é feita de: 

 -  pessoas com grande capacidade de abstração, que trabalham apenas em macro-conceitos; 

http://nepo.com.br/2013/10/31/todos-o-caminho-do-saber-nos-leva-a-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/10/21/a-filosofia-e-a-boia-de-todas-as-crises/
http://nepo.com.br/2013/10/21/a-filosofia-e-a-boia-de-todas-as-crises/
http://nepo.com.br/2013/10/31/todos-o-caminho-do-saber-nos-leva-a-filosofia/attachment/0/
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 - que abrem mão de fama, riqueza para se dedicar a um tema para a posteridade, o que nos dá 

uma espécie de “água mais limpa” do pensamento humano. 

Filosofia (amor à verdade) é o diamante das ciências, que nos ajuda a cortar qualquer 

vidro teórico. 

(Ver mais sobre a relação de filosofia, teoria e metodologia aqui no triângulo do 

conhecimento.) 

 

Bom, quando nos aprofundamos em qualquer tema, na linha de Aristóteles, precisamos 

ir nas causas, “conhecer é conhecer as causas”, disse ele. 

E note que ao analisar um determinado tema, seja ele qual for, sempre vamos esbarrar 

no ser humano. E quando fazemos isso entramos na velha discussão filosófica, do 

“Quem somos?” e o que, de fato, podemos ou não podemos fazer, tal como a noção de 

realidade: 

Mesmo nas ciências naturais e exatas? Sim, pois a realidade é sempre a 

realidade que nós conseguimos ver, pois há uma realidade não 

observável pelos humanos que sempre estará lá e não conseguimos ver. 

Se há fantasmas, por exemplo, digamos que há, um cachorro pode vê-lo e nós não, a 

não ser que inventemos máquinas de observação de fantasmas e, para isso, precisamos 

de mentes brilhantes e tecnologias, o que leva tempo. 

Quando Marcelo Gleiser, no seu livro, Criação Imperfeita (ver o resumo que fiz aqui), 

questiona a teoria das cordas, da física, que seria a teoria final da humanidade, ele 

http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/
http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/
http://nepo.com.br/2010/03/25/livro-criacao-imperfeita/
http://nepo.com.br/2013/10/31/todos-o-caminho-do-saber-nos-leva-a-filosofia/515ac7a2604d7swarovski-swarovski-crystal/
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argumenta, usando a filosofia/epistemologia, de que a ciência é sempre uma ciência 

humana e sempre terá limites humanos de ver a realidade. 

 

Já não discuto mais em sala de aula a questão se a realidade existe, ou 

não, se é algo palpável, ou não, pois isso é uma falso-problema que não 

nos leva a lugar nenhum. Facilmente, entretanto, todos concordam, com 

poucos argumentos que o ser humano não conseguirá nunca chegar a tal 

realidade, exista ela, ou não, o que nos resolve o problema. 

A realidade existe ou não existe, pouco importa, nós não conseguiremos chegar nela, 

nunca, pois sempre teremos uma ciência histórica, limitada na nossa capacidade de 

observação. 

http://nepo.com.br/2013/10/31/todos-o-caminho-do-saber-nos-leva-a-filosofia/marcelo/
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Assim, qualquer estudo humano nos leva à filosofia, quando o aprofundamos. 

Se não leva, é por que o problema foi resolvido dentro dos paradigmas que temos hoje e 

a crise que ele vem ajudar a resolver é de baixa intensidade, ou talvez, você não tenha 

ido ainda mais fundo nele. 

A filosofia está aí para qualquer um usar, como um desodorante. 

Quem imagina que é preciso ser filósofo para fazer uso dela, tenha 

certeza, não o é. 

Por aí, que dizes? 

 Neste outro post, faço a relação de como o estudo das mudanças cognitivas me levou 

para as redes filosóficas. 

E neste falo do triângulo do conhecimento. 

Versão 1.1 – 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/2013/10/31/a-filosofia-e-o-estudo-das-mudancas-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/10/31/triangulo-do-conhecimento/
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Ética e sabedoria 

http://nepo.com.br/2013/10/30/etica-e-sabedoria/ 

 Moral é o que a sociedade ou o grupo que você está inserido acha que é a sua postura adequada. 

A moral pode já ser uma lei, ou não. 
 Ética é o que você considera adequado, apesar da moral. 

 

A moral, geralmente, já é um menu pronto a ser seguido. 

Porém, há situações de moralidade em que você tem que tomar decisões difíceis. E isso 

exige o exercício da prática da ética. 

Exemplo: 

O país pode estar em guerra e você ser obrigado a ir. A moral indica que você deve ir, 

mas você se recusa e vai preso, alegando preceitos éticos. 

http://nepo.com.br/2013/10/30/etica-e-sabedoria/
http://nepo.com.br/2013/10/24/etica-e-meios-digitais/imagen45/
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Mas há questões éticas que não vão contra a moral. 

Por exemplo os mais gerais: 

 Como você vai dedicar a sua vida? 
 Como vai se envolver no seu trabalho? 
 De que forma vai enfrentar problemas contemporâneos, vai se engajar neles ou se omitir? 

Ou coisas da pressão: 

 Um guarda vê um cidadão passando mal no carro com excesso de velocidade e sem carteira, o 

que faz? 

O mundo é o mundo por causa da combinação moral e da ética. 

 Pessoas apenas com preceitos morais, entretanto, são rígidas e têm dificuldade de lidar com 

problemas complexos, que exigem uma postura mais ética. Geralmente, precisam de alguém que 

as oriente, um líder-alfa, um grande outro, que lhe diz como proceder. Elas lidam com o 

conhecimento. Aqui há baixa musculação do ego. 

http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/30/etica-e-sabedoria/nowar-0/
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 Pessoas éticas tem mais flexibilidade para lidar com problemas complexos e mais autonomia. 

Elas lidam com sabedoria, trabalham na conversa horizontal com pequenos outros, sem a 

necessidade de um guia que o encaminhe. Aqui exige um ego mais musculado. 

Quanto mais complexidade tivermos e liberdade, ainda mais agora com 

a macro-canalização da sociedade, mais éticos teremos que ser. 

 A moral trabalha com a informação e o conhecimento, que você acaba sabendo para se 

enquadrar na sociedade. 
 A ética trabalha com a sabedoria, pois você tem que tomar decisões em que os preceitos morais 

não são suficientes, pois são decisões que vão modificar a sua vida e estão dentro da moral 

vigente. 

Decisões apenas morais são de baixa sabedoria e vice-versa. 

 

Em um mundo cada vez mais mutante, precisamos cada vez mais da 

ética e da sabedoria, pois precisamos rever nossos preceitos morais 

muito mais vezes e estaremos expostos a cada vez mais problemas novos 

e diferentes, que exigirão sabedoria e ética. 

Para isso, precisaremos de egos mais maduros e mais musculados. 

É isso, que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/30/etica-e-sabedoria/the_moral_brain_l/
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Versão 1.1 – 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. 
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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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A baixa humanidade 

http://nepo.com.br/2013/10/29/a-taxa-de-humanidade/ 

  

 

A coisa mais fácil do mundo ao vermos algo extremamente violento é atribuirmos 

aquele gesto a não-humanidade. 

Algo fora da nossa espécie. 

Inaceitável. 

É bom colocarmos como algo DE FORA, pois tira de nós o espelho do que nós 

podemos também fazer em menor escala, ou em situação similar. 

Conforme nos mostrou Hannah Arendt depois da II Guerra o ser humano é capaz de 

matar crianças de manhã e ir jantar com as suas crianças de noite, como se nada tivesse 

acontecido. 

A banalidade do mal é algo que pode ocorrer não por que a pessoa deixou de ser 

humana, pois ela se deixou levar pela vida, se ausentou de ser uma pessoa e isso não só 

acontece em algo tão dramático durante aquela guerra, mas acontece todos os dias. 

Nas aulas que dou para meus alunos percebo uma baixa abstração, uma 

falta de discussão sobre ética e moral. Nada disso nos leva para o 

holocausto, mas é algo que precisa ser combatido quando tempos uma 

nova Governança da Espécie a ser construída em um movimento de 

expansão cognitiva. 

Podemos dizer, assim, que se o holocausto nazista ou tantos outros pequenos 

holocaustos que vieram depois ao longo da história foram ações de baixa humanidade. 

http://nepo.com.br/2013/10/29/a-taxa-de-humanidade/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/29/a-taxa-de-humanidade/sobrevivientesdelholocausto/
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Hoje, vivemos um momento, pós-ditadura cognitiva, de baixa 

humanidade no mundo. 

Estamos muito mais no âmbito do que Espinoza chama de primeiro estágio do gênero 

do conhecimento. 

 

A baixa humanidade se agarra a uma dada moral e não tem capacidade ética para 

questioná-la. 

Os humanos que seguem essas normas não tem um ego ético desenvolvido. 

Seguem a moral como se não houvesse alternativa. 

A baixa humanidade é fruto de um ego extremamente moral, que aceita 

um contexto vigente, mesmo que ele fuja de padrões humanos. 

Que me desculpe o Zeca Pagodinho, mas cantarolam: “Deixa a vida me levar”. 

Quando você tem que ter uma visão sobre a vida para que você possa direcioná-la. 

Por isso, que a ética é algo tão importante. 

A ética atua sobre a moral, questionando-a e vendo no que a moral, mesmo que aceita, 

tem de baixa humanidade. 

A ética é, assim, o equilíbrio entre o que POSSO fazer e o que QUERO fazer como o 

que DEVO fazer, baseando-me no Cortella no Jô. 

A ética sempre coloca o DEVO em destaque, que é papel do EGO: 

http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/
http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://www.youtube.com/watch?v=rKvrENKDCpg
http://nepo.com.br/2013/10/29/a-taxa-de-humanidade/fichero_24730_20090514/
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 Posso, mas devo? 
 Quero, mas devo? 

Aumentar a taxa de humanidade é cada um estar sempre atento para o que eu devo, apesar da 

oportunidade do POSSO (superego) ou do desejo irrefreável do QUERO (ID). 

É isso, que dizes? 

Versão 1.0 – 29/10/2013 - 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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Inovação radical e os gêneros do conhecimento em 

Espinoza 

http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/ 

(Aviso: não acho que os conceitos do Espinoza possam ser usados de forma integral 

hoje em dia, o exercício aqui é apenas para fazer a ponte entre a discussão atual sobre 

inovação e ideias tão antigas, que, com ajustes, se mantêm completamente atuais.) 

 

Bento Espinoza 

  

  

Achei bem interessante este vídeo para pensarmos a inovação. 

Note que os três níveis de consciência de Espinoza marcam bem o que vejo em sala de 

aula. 

Geralmente, os alunos estão na primeira ou na segunda consciência e a expansão 

cognitiva atual pede o esforço do terceiro nível. que está ligado à inovação radical, que 

é para onde temos que ir para criar um novo mundo, veja abaixo um resumo dos 

gêneros: 

http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/category/a-e-books/inovacao-radical/
http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/spinoza-zw_tcm97-205991/
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Sugiro para os mais curiosos dar uma olhada também na parte I do vídeo do Cláudio 

Ulpiano. 

Tem mais este aqui para aprofundar o tema: 

Versão 1.0 – 29/10/2013 - 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://www.youtube.com/watch?p=PL0E60A8CC6BD8144B&v=81elwkVG33c&feature=plpp&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?p=PL0E60A8CC6BD8144B&v=81elwkVG33c&feature=plpp&app=desktop
http://nepo.com.br/2013/10/29/inovacao-e-os-generos-do-conhecimento-em-esponiza/consciencia_espinoza/
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O ego infantilizado, o grande e o pequeno outro 

http://nepo.com.br/2013/10/25/o-ego-infantilizado-o-grande-e-o-pequeno-outro/ 

(Lacanianos de plantão, o conceito de grande outro aqui não é o de Lacan!) 

Um dos pontos centrais a ser enfrentando no pós-ditadura cognitiva é o nosso ego 

infantilizado. 

 

Há vários problemas decorrentes desse ego pouco musculado. 

Um das principais que batalho dentro de mim e com meus alunos é a luta inglória pela 

aceitação do GRANDE OUTRO. 

Uma ditadura cognitiva ao concentrar as verdades e a tomada de 

decisão, faz com que todos precisem de seu aval para sobreviver e existir 

existencialmente falando. O trágico desse processo é que o GRANDE 

OUTRO com os longos anos de ditadura cognitiva passa a cada vez ser 

mais narciso, só gosta daquilo que o imita. E assim, todos passam a 

imitá-lo para ser aceito e se violentam por causa disso. 

O GRANDE OUTRO no final de uma ditadura cognitiva só vai ver espelho, o que nos 

leva, em um ciclo perverso, a cada vez menos diversidade no mundo, todos procurando 

aceitação objetiva e subjetiva dos centros de tomada de decisão e produção da verdade. 

http://nepo.com.br/2013/10/25/o-ego-infantilizado-o-grande-e-o-pequeno-outro/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://nepo.com.br/2013/10/24/ego-do-professor-e-aula-participativas/
http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/
http://nepo.com.br/2013/10/07/narcisismo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/25/o-ego-infantilizado-o-grande-e-o-pequeno-outro/attachment/10813984/
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O que vai gerando mais e mais frustração, pois você não será aceito na 

sua singularidade e por causa disso você abre mão dela, aderindo ao 

que é aceito pelo ambiente para sobreviver objetiva e subjetivamente. 

O trágico é que ao final de uma ditadura cognitiva vivemos justamente a crise da falta de diversidade. 

Precisamos urgente estimular a diversidade em um mundo em que fomos 

educados para sermos mediocrizados. 

Precisamos estimular, assim, urgentemente a singularidade para tomarmos decisões de 

melhor qualidade. 

Ou seja, a luta educativa-política do próximo século é justamente 

quebrar essa relação simbiótica extremamente neurótica entre os egos 

infantilizados e o GRANDE OUTRO que exerce ainda uma forte 

influência na nossa maneira de ser. 

Isso é bem percebido quando você aparece em um programa de televisão, por exemplo. 

Nem que seja em poucos minutos. 

Muitos já começam a te olhar diferente ou dizer para os outros que te conhecem. 

É uma forma de cada um se sentir importante, mesmo que seja apenas na proximidade 

do que apareceu por lá. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/movimento-de-aceleracao-da-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/ego-2/
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O interessante que essa dependência pelo reconhecimento do GRANDE 

OUTRO é até aceitável em uma sociedade concentrada, pois, de fato, 

sem ele você está condenado ao que nossa moral viciada chama de 

anonimato. Nesse ambiente, sem dúvida, a chamada “procura da 

fama”  passa  necessariamente pelo carimbo do GRANDE OUTRO. 

Com a abertura dos canais cognitivos, vivemos um paradoxo nessa distorção, pois agora 

você pode também ser reconhecido pelos pares, por pessoas da sua rede horizontal, 

reduzindo o poder de sedução do GRANDE OUTRO. 

O problema, entretanto, é que o nosso ego infantilizado não precisa 

amadurecer para se alimentar do elogio do pequeno outro. 

O curtir que vem de baixo muitas vezes é classificado como baixo reconhecimento, pois 

você já acha que a pessoa que te elogiou tem menos força do que o GRANDE OUTRO. 

Só o GRANDE OUTRO alimenta o teu ego infantilizado, de fato. 

 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/10/25/o-ego-infantilizado-o-grande-e-o-pequeno-outro/295515_10201405655842650_1470153868_n-2/
http://nepo.com.br/2013/10/25/o-ego-infantilizado-o-grande-e-o-pequeno-outro/divisoria_alimentacao_bebe/
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E isso precisa vir à tona, se tornar consciente para que possa ser melhor trabalhado e, 

quem sabe, aos poucos ir superando interação por interação, na qual você vai 

aumentando a sua singularidade e sendo reconhecida por ela. 

E agradecendo pelo elogio pelo que você é mais você e não por que você 

procurou imitar o GRANDE OUTRO. 

Sim, eu sei é um luta difícil e árdua, mas extremamente necessária. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 25/10/2013 - 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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Expansão cognitiva, complexidade, liberdade e ética 

http://nepo.com.br/2013/10/25/expansao-cognitiva-liberdade-e-etica/ 

Fizemos uma boa discussão da diferença entre ética e moral em sala de aula na 

preparação da equipe do Laboratório de Inovação Colaborativa Digital – Linc – da 

IplanRio. 

 

Ver o vídeo aqui. 

Temos dificuldade de entender a diferença enter ética e moral. 

 Moral é o que a sociedade aceita como correto. 

 Ética é a minha capacidade de optar agir dentro dessa moral  e até questioná-la 

ou mesmo não aceitá-la se considerar que pode prejudicar os meus valores 

éticos-humanos. 

E observei algo interessante na discussão com o pessoal. 

 Quanto mais percepção da realidade você tem; 
 Mais passa a ver a realidade como uma percepção e não a própria realidade; 
 E com isso você tem maior liberdade de escolha; 
 E quanto mais liberdade de escolha passa a ter, mais questões éticas vão aparecer na sua vida. 

Ou seja, deixa de adotar a filosofia Zeca Pagodinho: “Deixa a vida me 

levar”. 

http://nepo.com.br/2013/10/25/expansao-cognitiva-liberdade-e-etica/
http://youtu.be/H1XIcEQNsCQ
http://nepo.com.br/2013/10/25/expansao-cognitiva-liberdade-e-etica/1380829_10151910480188631_1823398825_n/
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Quando sabemos, quando paramos parar pensar, que a vida nunca nos leva, pois há 

alguém que pensa por você e te leva. 

Vivemos  hoje no fim da ditadura cognitiva a crise das vidas objetivadas 

por alguém, que nos leva como se fôssemos peças de uma engrenagem. 

Perceber a realidade é, assim, entender que a vida pode ser levada mais a seu jeito. 

Nunca somente do jeito que você gostaria, mas muito menos do jeito que alguém 

determina que ela fosse. 

É uma tensão constante, que é um jogo, do qual você tem que cada vez saber mais e 

mais aprender a praticar, musculando o seu ego entre o ID e o superego. 

Quando começamos a ter liberdade de ver, começamos, ao mesmo 

tempo, a ter a liberdade de escolher e aí precisamos de mais e mais 

ética, um ego ético, como discuti aqui. 

 

E toda escolha é uma opção ética. 

 Qual melhor caminho a ser seguido? 
 O que posso fazer com minha vida? 
 Qual o verdadeiro sentido dou para ela? 
 Quais são as minhas escolhas? 
 Devo pensar só em mim ou na sociedade? 
 Quando só em mim? E quando pela sociedade? 

Exemplo: 

http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
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/2013/10/25/expansao-cognitiva-liberdade-e-etica/textura-de-arame-farpado/
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Numa sociedade onde a escravidão é aceita posso lutar contra e não ter 

nenhum escravo, apesar de ser lei. Isso é uma decisão ética em cima de 

uma moral vigente. 

 

Quando vivemos uma expansão cognitiva como agora, no qual as 

pessoas passam a ter seus canais, saímos de um mundo fortemente 

moral, no qual seguimos todos na mesma direção, pois as verdades e 

tomadas de decisão estão concentradas e começamos a ter liberdade e 

por isso temos o aumento radical da necessidade ética. 

Liberdade significa que temos opções que não tínhamos. 

E isso nos traz desafios éticos, pois começaremos em todos os lugares a ver a abertura 

de espaços para participar e ter que escolher. 

Vamos precisar ter uma outra cabeça e outro ego para viver em um mundo mais livre, 

portanto, mais complexo. 

Por isso, tal discussão foi feito e precisa ser feita em espaços de migração da 

governança da espécie atual para a governança digital. 

Por aí, que dizes? 

Versão 1.0 – 25/10/2013 - 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/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/10/25/expansao-cognitiva-liberdade-e-etica/02out2013-uma-bomba-de-gas-lacrimogeneo-com-uma-flor-plantada-pendurada-no-arame-farpado-na-aldeia-de-bilin-perto-da-cidade-de-ramallah-na-cisjordania-1380732881521_956x500/
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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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A falsa natureza humana 

http://nepo.com.br/2013/10/22/a-falsa-natureza-humana/ 

Desconfie de qualquer um que fale da natureza humana. 

Se existe algo que o ser humano não é, é natural. 

 

Somos uma espécie cultural, que tem a capacidade de reinventar a sua própria natureza. 

Agora, com as mudanças genéticas ainda mais. 

Poderão dizer que há coisas que não podemos mudar, tal como comer, reproduzir, 

beber, se vestir, morar. 

Mas podemos dizer isso enquanto espécie geral, como tantos outros animais, o que não 

é natureza do ser humano, mas de qualquer ser vivo. 

Em nome da natureza humana, se estabelece relações fixas de poder. 

http://nepo.com.br/2013/10/22/a-falsa-natureza-humana/
http://nepo.com.br/2013/10/22/a-falsa-natureza-humana/coracao_vivo/
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Se isso é da natureza humana, não podes ser mudado. 

Não pode? 

Talvez hoje, nesse contexto e no de amanhã? 

Tenho me arrepiado ao ouvir natureza humana, pois considero um conceito 

supersticioso, que nos leva a acredita em algo conjuntural. 

Que dizes? 

 Versão 1.0 – 22/10/2013 - 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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Tenho medo, logo existo 

http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/ 

Vi este vídeo: 

 

Este é um vídeo importante, pois abre um novo leque de reflexões. 

A base de defesa de Oswaldo Giacóia é de tudo que fazemos está 

baseada no medo. 

Tudo que nos dá medo é mal. 

E a história do homem e das ciências, da religião é baseada no medo. 

Se tememos o desconhecido, amamos o conhecido, ou nos agarramos ao conhecido, 

pois ali nos sentimos ilusoriamente seguros. 

Porém, a segurança é baseada em uma ilusão, pois a vida lá fora é feita de fatos 

desconhecidos, que vem quebrar nossa capa de proteção. 

Assim, quem teria mais capacidade de viver melhor é aquele que é capaz de lidar 

melhor com os seus próprios medos, não negando-os, mas aceitando-os como algo 

natural da nossa espécie. 

Tenho medo, logo existo, logo sou humano. 

Os outros animais sentem medo, mas quando são atacados. 

Não vivem o medo existencial de saber que algo nos matará – um dia. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/
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E que ser humano é a nossa capacidade de encarar esse medo de frente, lidando com ele 

e o administrando e não ignorando-o. 

Uma regulação entre aquilo que temos medo fora de nós tudo que o outro, incluindo a 

natureza, pode nos agredir. 

E o nosso medo interior, aquilo que nós podemos fazer conosco e com os demais se não 

conseguirmos dominar nossos instintos mais animais. 

 

http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/medo/
http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/attachment/21801/
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Diria que a superação do medo se dá ao assumir queprecisa ser 

administrado, mas nunca vencido. 

Quem sabe podemos citar alguns medos: 

 O medo de passar fome, de não conseguir ter onde morar, dormir, vestir; 
 O medo de morrer; 
 O medo de não ser amado; 

 O medo de não deixar um legado; 
 O medo de enlouquecer, de não controlar nossos monstros. 

A fuga dos medos nos leva a nos esconder e a aceitar a mediocridade, pois ela é a 

certeza de que, estando invisível e seguindo a receita da multidão, conseguiremos 

dominar todos estes medos. 

O medo não é superado coletivamente, mas apenas individualmente. 

Cada um consigo, solitariamente, sim, podemos ter ajuda, mas ninguém 

entra dentro de nós para lidar com nossos fantasmas. 

Nos mediocrizar é uma forma de esconder os medos debaixo dos tapetes. 

Teremos, no bolo geral, a falsa sensação da imortalidade. 

Há muito de medo quando aceitamos uma sociedade injusta, pois é 

melhor do jeito que está por algo que eu não conheço. 

Ser medíocre e viver em um mundo pseudo-não mutante é criar a ilusão da 

imortalidade. 

Tudo nos leva a crer que tudo é para sempre, pois coletivamente somos estimulados a isso. 

Porém, nada disso vai resolver o problema da realidade que é mais forte do que 

combinamos. 

A realidade combinada  alimenta nossa ilusão, que nos faz aplacar o medo. 

Mas a realidade não combina com a realidade ficar parada, ela se mexe e isso faz com 

que fiquemos cada vez mais com dificuldade para lidar com ela, pois ela se mexe, 

sempre. 
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Lidar com mudanças. 

Ainda mais mudanças que vêm com a expansão cognitiva exige que lidemos com esse 

medo atávico humano. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 21/10/2013 - 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/
http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/imortal/
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A filosofia é a boia de todas as crises 

http://nepo.com.br/2013/10/21/a-filosofia-e-a-boia-de-todas-as-crises/ 

 

Por que na crise agarramos filosofia? 

A filosofia é o amor à sabedoria. 

É a dedicação de alguns malucos, com alta taxa de abstração, a temas permanentes e 

relevantes da espécie. 

É uma espécie de última estante de um longo corredor de uma biblioteca, na qual 

precisamos ir para resolver crises “irresolvíveis” ou resolvê-las mais rápido e com mais 

eficiência. 

É o anti-biótico do pensamento humano, que funciona, pois é a junção de dois fatores 

difíceis: menor taxa de interesse possível no conhecimento versus a maior taxa de 

abstração possível. 

Normalmente, podemos ter uma baixa taxa de abstração, mas com alto interesse ou 

vice-versa. 

Por isso, a filosofia ajuda tanto. 

Os amantes da sabedoria (filósofos) são aqueles que fizeram a diferença, 

conseguiram superar as demandas do seu ego carente de 

reconhecimento, de uma vida mais confortável para se dedicar ao 

http://nepo.com.br/2013/10/21/a-filosofia-e-a-boia-de-todas-as-crises/
http://nepo.com.br/2013/10/21/a-filosofia-e-a-boia-de-todas-as-crises/mortgage-rescue-ring/
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estudo, sem grandes ambições de retorno, para legar à humanidade 

alguns ensinamentos. 

É uma espécie de tesouro que fica para balizar todo tipo de crises que temos, desde as 

pessoais, quanto às coletivas. 

 

Temos visto, entretanto, que nem todo tempo é tempo de filosofia. 

Quanto mais tivermos contração cognitiva, menos filosofia e vice-versa: quanto mais 

expansão cognitiva, mais filosofia. 

Agora, com a atual macro-crise da espécie, pós-Revolução Cognitiva, é tempo de 

filosofia. 

De velhos e novos filósofos. 

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.  

  

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/21/a-filosofia-e-a-boia-de-todas-as-crises/0b0be31ab7860531aa6a3a99533fe3a0/
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O que o paradigma come? 

http://nepo.com.br/2013/10/15/o-que-o-paradigma-come/ 

 

Diria que o novo paradigma da filosofia cognitiva come tudo que é discussão sobre 

conhecimento. 

Peguemos Kant sobre o seu texto clássico “O que é o iluminismo/esclarecimento?”. 

O ser humano teria a menoridade e a maioridade, com o uso, ou não da razão. 

Mas como pensar o conhecimento, já com alguns séculos depois sem falar das 

tecnologias do conhecimento que influenciam como pensamos a troca de ideias. 

Hoje, podemos repensar estas questões, pois teremos mais menoridade, conforme 

tivermos um desequilíbrio cognitivo. 

Outras áreas da filosofia já não me incomodam tanto. 

Versão 1.0 – 15/10/2013 - 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/2013/10/15/o-que-o-paradigma-come/
http://nepo.com.br/2013/10/15/o-que-o-paradigma-come/kant/
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A Internet cria um mundo virtual? 

http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/ 

A não presença da Internet estava nos desumanizando! 

Ouvi três palestras recentemente de pessoas que admiro, mas que as três defenderam 

que a Internet cria, com escalas diferente, algo virtual. 

São eles: Marcelo Gleiser, Marilena Chauí e Sílvio Meira. 

 

Cabe a filosofia problematizar o que não está devidamente problematizado. 

Lévy escreve um livro inteiro sobre isso defendendo que o que temos na Internet é 

apenas comunicação a distância e de que o virtual não existe. 

O virtual é um espaço real como indica Pierre Levy e nossa própria 

experiência do cotidiano no uso destas ferramentas comprova isso. 

(como está no Wikipédia). 

Muitos perguntarão: ok, qual problema? 

Muitos, pois ao chamarmos a Internet de virtual estamos, na verdade, 

querendo desumanizar o que aqui/lá acontece, como se fosse algo novo, 

como se não houvesse ocorrido na história e, de certa forma, anti-

natural para nossa espécie – irreal – nos afastando e criando um 

estranhamento, dificultando as análises. 

http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Levy&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtual
http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/hacking/
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E, a partir dessa visão,  vamos passar a estudar esse ambiente como algo que nunca 

pisamos, algo estranho e que nos trará problemas. 

O que é algo pouco eficaz. 

 

A meu ver não existe nada mais natural do que ir para um ambiente que possibilita a 

comunicação a distância, nos tornando mais humanos, diante da atual complexidade 

demográfica. 

 Na palestra de Chauí o virtual é trazido como algo que trará problemas, com um tom nostálgico 

pessimista, como defendi aqui. 
 Na de Gleiser, procura-se um equilíbrio, mostrando pontos positivos e 

negativos; 
 No de Meira é apenas um sinônimo para digital. Ele chama de suporte virtual, o que é digital, o 

que acaba embolando com o que diz Chauí ou Gleiser. A correção é menor. 

Porém, em todos os casos, acredito, que o conceito está pouco problematizado e nos leva e tem levado a 

problemas. 

Como vimos aqui, a filosofia discutiu pouco a questão da tecnologia. 

Há a cada tecnologia que chega uma necessidade de acostumar o 

cérebro e a cultura, pois ambos são modificados por ela. 

 Existe, assim, o mundo dos que nascem depois da tecnologia que para estes a tecnologia é algo 

natural, pois sempre esteve aqui desde que nasci. 
 E aqueles que são migrantes que viram a tecnologia chegar e a estranham como algo diferente 

da nossa “naturalidade”, daí vem a nostalgia e, em alguns casos, a expressão virtual – não real, 

quando se trata de tecnologias cognitivas, reações similares à chegada da prensa, do rádio e da 

televisão, por exemplo. 

Além disso, há outro problema sério ao lidar com o tema tecnologia, pois chamamos de 

tecnologia no singular algo que é plural e diverso. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://www.youtube.com/watch?v=X5d1TBpXrq0
http://nepo.com.br/2013/10/15/tecno-etica/
http://nepo.com.br/2013/10/15/tecno-etica/
http://www.youtube.com/watch?v=zQrGQJbyfho
http://www.youtube.com/watch?v=mGYurpU-kLw
http://nepo.com.br/2013/10/15/filosofia-e-tecnologia/
http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/spacestat_on/
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Não existe tecnologia que chega, mas diferentes tecnologias com provocações 

de  ”deslimitações” diferentes para a espécie humana. 

No meu novo livro detalho isso, pois não podemos colocar no mesmo 

saco o alimento transgênico (tecnologia alimentar), o avião que agora 

vai à lua (tecnologia de transporte aéreo)  e a Internet (tecnologia 

cognitiva). 

As tecnologias cognitivas são tecnologias de representação das nossas verdades, que 

precisam para circular na sociedade de instrumentos que vão além da nossa voz (uma 

tecnologia biológica incorporada). 

Ao fazermos o primeiro desenho humano em uma caverna estávamos criando um 

símbolo fora de nós. 

 

Aquele símbolo não é virtual, mas apenas uma representação daquilo que 

pensamos/sentimos, que pode, ou não, ser acessado por alguém, dependendo das 

tecnologias disponíveis. 

A representação é real, pois é uma expressão de uma realidade que 

houve, que há. É algo que pode ser distante do tempo ou do lugar, mas é 

real, pois é uma expressão humana registrada. O fato de acessarmos 

depois não a tira de uma realidade. 

Ao longo do tempo e como o aumento da complexidade demográfica, tivemos 

necessidade de sofisticar estas tecnologias cognitivas. 

A escrita, portanto, é uma ferramenta que nos permite transmitir verdades a distância. 

Um livro impresso não é virtual, mas apenas um conjunto de códigos transmitidos fora 

do tempo e lugar. 

Assim como o telefone, o rádio, a televisão. 

http://nepo.com.br/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/cave-paintings-4/
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Não há nada de virtual ali, apenas verdades circulando, conforme as características das 

tecnologias. 

O que há quando chamamos a Internet de virtual é a expressão do nosso estranhamento 

de chamar de estranho algo que é novo. 

Virtual, podemos dizer, que  é a comunicação a distância estranhada. 

Muitos dirão que há pessoas que fingem ser o que não são na Internet, que entram em 

sala de chat com nomes diferentes do seu. 

Mas isso é algo tão humano como quem escrevia cartas anônimas no passado, tal 

como Cyrano de Bergerac. 

Ou não? 

Muitos dirão, como até Gleiser sugere, que criarmos uma holografia para darmos 

palestras a distância seria a criação de uma virtualidade, tanto quanto, acho eu, é darmos 

um telefonema pelo Skype, só que uma tecnologia diferente, mais sofisticada. 

O que há é uma comunicação mais sofisticada a distância, pois nada tem de diferente de 

um telefonema. 

 

Talvez, possamos dizer que virtual seria tudo aquilo que não existe, que é criado, mas 

toda a literatura está baseado naquilo que imaginamos, inventado. 

Os filmes hoje, cada vez mais sofisticado em criar cenários, são todos uma extensão da 

literatura e do avanço do cinema. 

Simuladores também não são virtuais, pois são como vídeo-games que simulam 

realidades por mais emoções reais que criem. São rodas gigantes digitalizadas. 

Será que inventamos os jogos só agora ou os parques de diversão? 

Nossa dificuldade em encarar a Internet como algo real é, talvez, 

assumir nossa tecno-espécie como ela é. 

 Quanto mais membros da espécie, mais tecnológicos seremos; 

http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/download-71/
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 Há, assim, relação de humanidade, demografia e tecnologias disponíveis; 
 Quanto mais formos no planeta, só poderemos ser humanos com tecnologias adequadas; 
 Arrisco a dizer que o mundo sem Internet era um mundo desumano, pois crescemos em tamanho 

sem as tecnologias necessárias para nos expressarmos. 

Estamos fazendo agora a reparação do que estamos chamando de virtual. 

Não há nada mais real para 7 bilhões de habitantes, desse ponto de vista, que a 

Internet, a não ser para os nostálgicos que querem congelar o passado. 

Deixemos o virtual, portanto, fora da tecnologia. 

Algo como – você queria um beijo, mas ele não veio e você escreveu um 

poema. O beijo que você não deu, mas pensou este é virtual, enquanto 

esteve dentro de você, sem expressão, pois só aconteceu na sua 

imaginação, quando fez o poema ele virou real. 

O virtual, ao contrário, do que dizem é tudo aquilo que não sai da nossa imaginação 

dentro de nós, em silêncio, saiu, se realizou, mesmo que em representação – é real! 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 15/10/2013 - 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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Tecno-ética 

http://nepo.com.br/2013/10/15/tecno-etica/ 

Importando a discussão de ética bem sintética do Mario Cortella, do vídeo abaixo, vou 

aplicá-la à tecnologia. 

  

Podemos dizer que temos três estágios ao se desenvolver uma tecnologia: 

 Quero – uma tecnologia que resolva uma dada limitação, clonar, por exemplo; 
 Posso – consigo desenvolver essa tecnologia e começar a clonar outros seres humanos; 
 Devo – agora que posso clonar, devo fazer isso? O que isso vai ter de impacto para a espécie, é 

ético? 

Uma tecnologia que chega, portanto, vem para acabar com um determinado processo e 

criar um novo, pois vem para: 

 -  terminar com uma limitação; 
 - criar um novo ambiente pós-limitação; 
 - e criar uma nova limitação, a partir das impossibilidades da nova tecnologia – em um ciclo 

contínuo. 

 

O interessante é que toda a discussão tecno-ética passa por estes estágios e há nesse momento três grupos 

que se apresentam sempre: 

 - os nostálgicos pessimistas – aqueles que não querem o novo e só conseguem ver as perdas; 
 - os entusiastas otimistas - aqueles que não querem ver o antigo e só conseguem ver os ganhos; 
 - os equilibradores dos outros dois – que procuram ponderar e problematizar 

mais fundo a questão. 

http://nepo.com.br/2013/10/15/tecno-etica/
http://nepo.com.br/2013/10/15/tecno-etica/engen/
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Note que uma tecnologia que se massifica vem resolver um dado problema humano que 

era impossível resolver com as tecnologias anteriores. 

O aumento da complexidade demográfica, por exemplo, é algo que nos 

leva mais e mais a procurar novas tecnologias para resolver novos e 

velhos problemas. Não olhar para essa mudança na espécie é não 

compreender a base da latência das novas tecnologias que chegam. 

Assim, não se pode pensar em analisar a chegada de novas tecnologias sem observar o 

problema latente que ela vem resolver, criando uma relação de custo/benefício. 

Não adianta querer parar o mundo e pedir para descer. Ou defender a volta para as 

primitivas aldeias que já se foram. 

Hoje, temos que pensar em tecno-megalópolis de milhões de habitantes. 

 

Esta tensão pode ser visto bastante no uso do alimento transgênico, que cria a seguinte 

dicotomia: 

Se colocar faz mal, mas se não colocar ninguém come. 

O papel ético sobre a tecnologia é procurar, a meu ver, compreender os dois lados, 

pró/contra, sem perder de vista a relação de custo/benefício do problema que a 

tecnologia se propõem a “deslimitar”. 

Procurando fugir do dogmatismo dos otimistas e dos pessimistas, sendo dialético e 

propositivo, ao tentar, ao mesmo tempo que avança o uso, ter ações que minimizem as 

perdas. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/10/15/tecno-etica/1200600303_f/
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Clóvis de Barros Filho em um dos vídeos que vi na Internet, vou ver se acho, disse que 

quanto mais tecnologia tivermos mais a ética vai se tornar complexa e não o contrário 

como alguns tem propagado. 

Fecho com ele. 

Por aí, 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 15/10/2013 - 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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Filosofia e tecnologia 

http://nepo.com.br/2013/10/15/filosofia-e-tecnologia/ 

Do que tenho estudado, posso dizer que, ao contrário do senso comum, 

quanto mais tecnológico somos e formos mais humanos seremos. 

 Tem muita gente que fala de tecnologia e não é filosofo. 
 E tem muito filósofo que não gosta de falar de tecnologia (com algumas exceções, tal como 

Marx e Heidegger). 

 

A filosofia tem como missão problematizar fenômenos para que não os tratemos de 

forma superficial. 

Filosofia, como disse aqui, é o estudo do que não é permanente, ou do que pode durar 

um pouco mais, além das micro-conjunturas. 

Filosofia é a procura de super-conceitos, que não morram na primeira kriptonita que 

aparece pela frente. 

Você fala de amor na mesa do bar, mas já há livros e livros escritos sobre o que é amor, 

que pode ajudar a você aprofundar mais e mais o tema. 

Você sairia do senso comum para um senso incomum, acumulando o tempo de reflexão 

de vários pensadores antes de você. 

Conhecer filosofia é economizar tempo com estradas sem saída. 

http://nepo.com.br/2013/10/15/filosofia-e-tecnologia/
http://nepo.com.br/2013/10/15/filosofia-e-tecnologia/01-2001_principalgaleriaapaisada/
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Como apresentei nesse personal mapa filosófico, separei questões centrais, éticas e 

aplicadas na filosofia. 

Geralmente a tecnologia é tratada pela filosofia como um tema secundário e não como 

uma questão central. 

Do que tenho estudado, posso dizer que, ao contrário do senso comum, 

quanto mais tecnológico somos e formos mais humanos seremos. 

Normalmente, pensamos o contrário, pois vemos as tecnologias como algo anti-natural. 

Tecnologias, entretanto,  são ferramentas anti-limitantes da espécie, ou nos 

potencializam para fazer aquilo que o “animal ser humano pelado” não pode. 

Assim, se queremos superar barreiras por curiosidade ou necessidade, teremos que, 

inapelavelmente, desenvolver tecnologias. 

E quanto mais gente tivermos no planeta, mais tecnológico teremos que 

ser, pois criamos uma complexidade demográfica só minimizada com 

mais e mais tecnologias. 

Assim, na pergunta “quem somos” precisamos incluir a resposta “somos seres tecnológicos” ou uma 

“tecno-espécie”, como discuti aqui. 

http://nepo.com.br/2013/10/14/personal-mapa-sobre-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/08/28/o-humano-como-um-ser-artificial/
http://nepo.com.br/2013/10/15/filosofia-e-tecnologia/space-odyssey-3/
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E isso é algo tão vital e importante, pois é o que nos possibilita perceber que vivemos 

em tecno-sociedades e quando há determinadas mudanças tecnológicas (principalmente 

nas tecnologias cognitivas) toda a sociedade muda. 

O que nos coloca a questão vital e fundamental dentro da ruptura epistemológica-

paradiigmática do século XXI. 

Só vamos entender as mudanças sociais, políticas e econômicas se fizermos esse ajuste 

nas questões centrais da filosofia. 

Não somos naturais como achávamos que éramos somo uma espécie 

tecnológica e mudamos, conforme demanda, principalmente pelo 

tamanho da espécie, alterando nossa tecno-sociedade. 

Que dizes? 

  

Versão 1.0 – 15/10/2013 - 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/2013/10/15/filosofia-e-tecnologia/c3cc081a49ba8e240fea95eacccb4d03_m/
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Personal mapa sobre filosofia 

http://nepo.com.br/2013/10/14/personal-mapa-sobre-filosofia/ 

Fiz aqui um mapa que resumo o que vi nestes últimos meses de estudo intenso sobre o 

tema: 

 

  

Nem sempre uma se relaciona com a outra, mas qualquer pensamento pode se 

enquadrado e ser analisado, a partir destes itens. 

Se você acredita em vida após a morte, a sua atitude ética vai ser influenciada por isso e 

vice-versa. 

E de alguma forma a sua visão de quem somos vai nos direcionar para uma visão da 

aplicação de conceitos. 

 As questões centrais seriam, assim, a filosofia da filosofia. 
 As questões éticas são a teoria aplicada da filosofia das filosofia. 
 E as questões aplicadas são as metodologias filosóficas da filosofia. 

As teorias da ciência vêm do resultado de tudo isso, que estão um nível abaixo, a saber 

filosofia, teorias e metodologias. 

Dentro desse mapa geral, destaco a questão do quem somos? 

Pois se desdobra e é relevante para pensarmos o tecno-ser. 

http://nepo.com.br/2013/10/14/personal-mapa-sobre-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/10/14/personal-mapa-sobre-filosofia/filosofia_mapa-2/
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Há sempre uma dicotomia sobre o que é natural do ser humano. 

Querer casar é cultural ou natural? 

O que é cultura e como ela nos influencia? 

O que nos influencia? As tecnologias nos influenciam? Como? De que maneira? 

Por fim, há uma discussão sobre se eu sou um ou muitos. 

O muitos vêm dos dualistas, eu tenho um corpo e uma alma, que se relacionam. 

Ou eu só tenho um corpo + mente + cérebro + inconsciente + impulsos em relação? 

Aqui desenvolvo a ideia de taxa de consciência que abrange tudo isso, como algo 

regulador da capacidade que temos de nos ver e rever, que é algo que o humano tem de 

diferente dos outros animais. 

Por aí, 

que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/10/17/as-taxas-de-consciencia-e-de-presenca-no-mundo/
http://nepo.com.br/2013/10/14/personal-mapa-sobre-filosofia/filopersonal/
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Versão 1.1 – 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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Filosofia e pêndulo cognitivo 

http://nepo.com.br/2013/10/14/filosofia-e-pendulo-cognitivo/ 

Um filósofo, no fundo, é um garimpador daquilo que dura mais tempo!  

 Filosofia trata problemas do humano no atacado. 
 Filósofos profundam temas sem ninguém ter encomendado. 

 

Ficam lá com suas ideias abstratas na prateleira para uso nas grandes crises, sejam elas 

micros (localizadas) ou macros (generalizadas). 

Ficam lá esperando, pois procura-se o que é mais permanente dentro da superficialidade 

das épocas. 

Não existe um conceito, tema, ou problema humano que não tenha sido ainda decupado 

pela filosofia. Fiz aqui um personal mapa filosófico para ajudar a entender melhor as 

questões. 

Dito isso, podemos dizer que é tempo de filosofia, já que a contração cognitiva que 

estamos, finalmente, saindo nos levou à uma radical superficialização na abordagem dos 

problemas, pois a sociedade está ainda controlada: 

É/era muito conteúdo para muito poucos canais. 

Hoje, nossa capacidade de aprofundamento dos problemas é 

baixíssima. É uma das características, aliás, do fim de uma contração 

cognitiva e o início de uma expansão. 

Procuramos soluções rápidas, pois tudo era/estava dominado por um grupo pequeno que 

tudo decidia e criava a verdade a seu bel prazer. 

O mundo caminhava a passos de tartaruga com baixa taxa de inovação. 

http://nepo.com.br/2013/10/14/filosofia-e-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/14/personal-mapa-sobre-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/14/filosofia-e-pendulo-cognitivo/filosofia-puc-rio/
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Muita fumaça para pouco fogo. 

A inovação, as verdades, as ideias, a tomada de decisões eram para poucos e 

disseminadas para o resto. 

Uns poucos ativos e o resto passivo. 

Nesse ambiente controlado, filosofia só ia atrapalhar, pois o que se 

queria era algo superficial para um mundo aparentemente estável e 

controlado. 

 

Na expansão cognitiva, há uma revisão de todos os problemas, pois tudo 

recomeça, já que os canais estão abertos e cada um pode agora incluir 

no mundo a sua micro-verdade e compartilhá-la com os outros. Está 

aberta, de novo, a temporada das diversidades perdidas na contração. 

O descontrole e o desconhecido passam a ser a regra e não mais a exceção. 

E isso é tudo aquilo que a filosofia precisa para sair das cinzas. 

Todos os temas da filosofia precisam ser revistos, pois não se sabe mais o que era 

oriundo do controle, da verdade imposta. 

E digo isso sem arrogância, pois há algo que muda na base da pergunta principal, que dá 

origem a todas as outras: “quem somos?”. 

A base principal, a meu ver, dessa revisão é SOMOS uma tecno-espécie. 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/08/28/o-humano-como-um-ser-artificial/
http://nepo.com.br/2013/10/14/filosofia-e-pendulo-cognitivo/ku-xlarge11/
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É preciso uma mega-revisão filosófica, igual a que tivemos pós-papel impresso na 

Europa, a partir de 1450, que nos leva a rever todos os conceitos, pois temos que incluir 

no horizonte que tivemos: 

 Os filósofos pós-Gutemberg trabalharam na primavera do mundo impresso-eletrônico. 
 Os novos filósofos vão trabalhar na nova primavera da Internet, pós digital; 
 Assim com os gregos trabalharam – estimulados pela chegada do alfabeto. 

Queremos bússolas e quem as tem é a filosofia, pois a filosofia (amor à sabedoria) é um ramo do 

pensamento que está acima das brisas mais passageiras. 

A filosofia vê do alto as grandes tempestades. 

Ama a sabedoria, pois procura rejeitar o que é da hora. 

Na filosofia, a moda é um veneno. 

Um filósofo, no fundo, é um garimpador do que dura mais tempo! 

 

Na expansão cognitiva será necessário chamar novos filósofos para 

revisar o trabalho daqueles do passado para atualizá-los diante da nova 

complexidade demográfica, em que o digital é a cura e não a doença, 

tendo como chave da porta a filosofia tecno-cognitiva. 

Novas macro questões estão em aberto e só os filósofos podem nos ajudar a resolvê-las, 

através da oxigenação de novos canais (mídias sociais) e a diversidade de olhares (verdades) e 

participação (tomada de decisões) que isso implica. 

Dessa nova primavera tecno-filosófica teremos a base das novas teorias, que nos levarão 

a novas metodologias e nos trarão mais adiante a nova governança da espécie mais 

compatível com 7 bilhões de habitantes. 

Que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/
http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/lookingforward_thumb/


104 

 

Versão 1.1 – 15/10/2013 - 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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Sofrimentos humanos e pêndulo cognitivo 

http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/ 

A espécie humana se dedica a reduzir sofrimentos. Tudo que fazemos vai 

nessa direção. Essa, aliás, é a ética que podemos ter: agir para reduzir o 

nosso, evitar criar para os outros e, quando possível, atuar para reduzir 

o de alguém. 

 

  

Podemos ver na figura abaixo como a base da espécie humana é tratada pela sociedade. 

Ou o desenho tentativo de como nós – como sociedade – lidamos com os sofrimentos 

presentes: 

http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/
http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/sofrimento-1/
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A produção do sofrimento será alterada com o pêndulo cognitivo, pois quando há um 

baixo empoderamento cognitivo da sociedade as prioridades do sofrimento se voltam de 

dentro das organizações para fora e vice-versa. 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/sof/
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Na figura 1 temos a contração cognitiva com o aumento do poder das organizações 

sobre a sociedade, sendo estas que definem com uma taxa maior as prioridades dos 

sofrimentos a serem tratados. Podemos dizer que até antes da chegadas das mídias 

sociais, era este o momento cognitivo que vivíamos na sociedade: 

 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/pendulo_sofrimento/
http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/fig1/
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Na figura 2 temos a expansão cognitiva completa com o aumento do poder da sociedade 

sobre as organizações, sendo que estas passam a definir com uma taxa maior as 

prioridades dos sofrimentos a serem tratados. Um modelo como o de baixo pode ser 

visto em 1800 com as reformas liberais na França e Estados Unidos: 

 

  

Podemos dizer que com a Revolução Cognitiva Digital em curso e a macro-canalização 

dos indivíduos estaríamos começando uma leve modificação no pêndulo, como 

podemos demonstrar na figura 3.: 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/fig2/
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Algo ainda bem sutil, mas que tende gradualmente a uma inclinação cada vez maior em 

direção à expansão. 

Que dizes? 

Versão 1.0 – 04/10/2013 - 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/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/fig3/
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O setebilhionidade cognitiva digital 

http://nepo.com.br/2013/09/29/o-setebilhionismo/ 

Pós-modernismo ou modernismo? 

Nenhum dois dois. 

Setebilhionismo. 

(Ou podemos chamar de pós-modernidade ou setebilhionidade). 

 

E seria a setebilhionidade cognitiva digital, pois é condicionada pela nova tecnologia que aponta. 

E temos como novidade aqui vivermos isso dentro de um ambiente econômico 

capitalista republicano. 

Por que podemos falar nesse espírito do tempo? 

1. somos uma tecno-espécie; 
2. quanto mais formos, mais complexidade demográfica teremos; 
3. alguns problemas de complexidade que temos hoje são completamente novos, 

pois nunca fomos 7 bilhões; 

Não podemos chamar, assim, de modernidade ou pós-modernidade, pelo menos dentro 

da filosofia tecno-cognitiva, pois não se encaixa é metafísica demais, atrapalha. 

É preciso criar novos parâmetros para definir o espírito do tempo. 

Acredito que seremos mais precisos se colocarmos sempre a referência da população e 

sua conexão, que baliza a nossa complexidade. Chamo de tecno-conexão a situação da 

tecno-conexão ( transporte, comunicação) dessa espécie. 

 - Mais afastada – menos complexa; 
 - Mais próxima – mais complexa. 

http://nepo.com.br/2013/09/29/o-setebilhionismo/
http://nepo.com.br/2013/10/02/o-espirito-do-tempo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/category/a-canal-do-youtube/filosofia-3-0/
http://nepo.com.br/2013/10/02/o-espirito-do-tempo/
http://nepo.com.br/2013/09/29/o-setebilhionismo/download-68/
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Podemos supor que a psicanálise surgiu, assim, não só por causa de Freud e sua 

genialidade, mas também pela emergência que os casos de histeria provocavam, que o 

obrigaram a pensar no assunto. 

O problema da histeria foi fruto do adensamento populacional. 

Só é possível pensar os estudos de Freud, a partir da complexidade demográfica. 

Por aí, que dizes? 

Versão 1.2 – 02/10/2013 - 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/2013/09/29/o-setebilhionismo/funny_strange_amazing_incredible_india_pics_images_photos_pictures_17/
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Quem somos? Como pensamos ? E por que estamos 

aqui? 

http://nepo.com.br/2013/09/27/quem-somos-como-pensamos-e-por-que-estamos-aqui/ 

Versão 1.0 – 27/09/13 

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. 

 

A base de todas as decisões que tomamos na vida em todos os campos 

passam por estas três questões. 

Mesmo que não tenhamos parado para pensar, alguém pensou por nós e nos deu algum 

embasamento nessa direção. 

Filosofar nada mais é do que girar em torno destas três questões. 

Diria que um filósofo é aquele que se dedicou mais tempo a 

problematizar uma ou todas estas questões. E que uma pessoa que se 

deixa levar na vida é alguém que nunca pensou muito sobre elas, mas 

que acha que as suas conclusões são suas e não da sociedade que o 

emprenhou. 

Isso podemos chamar de alienação: não pensar como pensamos/sentimos/intuímos. 

Há muitos filósofos que não se acham filósofos, que talvez até tenham um 

descompromisso interessante, que discutiram essas questões básicas. 

Falo aqui dos artistas de todos os tipos, produtores ou não de arte. 

http://nepo.com.br/2013/09/27/quem-somos-como-pensamos-e-por-que-estamos-aqui/
http://nepo.com.br/2013/09/27/quem-somos-como-pensamos-e-por-que-estamos-aqui/c9ae1876-0aa8-43fc-a1b8-fef111a3373c_w640_r1_s/
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Diria e acho que vamos aprender cada vez mais – diante dos novos 

instrumentos do século XXI (técnicos e teóricos) –  sobre o que as 

pessoas são o que elas são por algo genético, que já vem de fábrica. 

A ideia de Sartre de que somos nada, um vazio, não bate muito com as descobertas do 

cérebro, do DNA, da genética. 

 

Gosto, entretanto, da provocação que ele faz de que tudo pode estar em aberto, pois 

vivemos em um mundo fechado e nada melhor do que ter alguém – uma corrente – que 

diz o contrário. É um contra-ponto importante. 

Se a proposta aqui do blog é ajudar a entender algumas mudanças do mundo é preciso 

problematizar estas três questões e ir voltando para atualizar, como um software, para ir 

atualizando este post de tempos em tempos, conforme os bugs apareçam. 

A ciência do século XXI aliás é muito mais um software do que um livro. 

Sugiro até esse eixo para o ensino de filosofia, veja mais sobre isso aqui. 

Tenho feito um intensivo estudo sobre filosofia e diria que temos várias correntes e 

filósofos no tempo. 

Tenho uma intuição de que são motivados por duas coisas: 

 As crises históricas que viviam – macro/da espécie? média/continental? micro/regional?  
 O perfil psicológico - que era mais ou menos depressivo, mais ou menos maníaco, com 

capacidade maior ou menor de abstração para lidar com questões mais ou menos amplas. 

Desenvolvo mais estas ideias aqui, 

http://nepo.com.br/2013/09/17/uma-proposta-para-o-estudo-da-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/09/16/o-existencialismo-politeista-digital/jean-paul-sartre/
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Neste post, vamos problematizar as questões, baseado em meu perfil, que me influencia 

e momento histórico atual, que nos influencia. 

 

Quem somos? 

Do ponto de vista individual, podemos dizer que somos: egoístas e conservadores, voltados para 

nossos hábitos. Qualquer coisa que nos tire desse eixo nos tira o humor e lutamos bravamente para voltar 

a esse ponto. 

(Falo sobre o problemas das crises aqui, quando nossos hábitos nos causam problemas.) 

Como pensamos? 

Somos condicionados pelo ambiente, não gostamos de pensar com nossa própria 

cabeça, e esse modelo nos leva a sucessivas crises, que é justamente o momento em que 

nossos hábitos (de agir e pensar) se deparam com fatos da vida, que precisam de um 

novo entendimento. (Desenvolvo mais a ideia do que é a realidade aqui.) E falo disso 

também aqui. 

E por que estamos aqui? 

Diria que por acaso, sem nenhum sentido. 

Imagina se um asteroide cai na terra e some a espécie humana toda, sem sobrar 

ninguém. Absolutamente tudo que damos tanta importância não valerá para ninguém, 

pois sempre fazemos para o humano, que pode não estar aqui mais. 

O que fazemos nessa falta de sentido é tentar dar um sentido, ter um passatempo. 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/
http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/
http://nepo.com.br/2013/09/27/quem-somos-como-pensamos-e-por-que-estamos-aqui/andromedraxxx/
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A maioria caminha para algo tipo Zeca Pagodinho: “Deixa a vida me 

levar”. Ou seja, alguém te conduz e você finge que toma todas as 

decisões. 

Heidegger sugeriu outro ponto de vista ao defender que ser humano não é algo dado, 

mas construído. 

 

Somos, assim, um projeto de humanos. E se deixarmos a vida nos levar 

seremos humanos de baixa qualidade, levados pelos instintos mais 

primitivos e animais (isso que diz sou eu). 

Ele diz que a morte nos faz humanos, pois diante delas resolvemos procurar um 

significado qualquer que nos leva em direção a uma maior humanidade. 

Assim, é preciso preencher o vazio com algo, mas algo que te mantenha de cabeça 

erguida no último suspiro. 

Assim, os passatempos podem ser vários. 

http://nepo.com.br/2013/09/17/uma-proposta-para-o-estudo-da-filosofia/heidegger-martin-15/
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E nenhum deles pode ser julgado, apenas tem que ser um que te alimente nos momentos 

da crise existencial (se é que existem). Que te deem um alívio de se sentir colaborando 

com algo a mais para a espécie passageira como nós. 

Por isso, um bom passatempo é procurar em nós o que podemos ter de diferente, potencializar, para 

reduzir sofrimento em um determinado campo de trabalho/estudo/ação. 

Esse bom passatempo é o projeto pessoal de cada um, que deve estar acima da vida 

profissional. 

Hoje, vivemos uma síndrome do crachá, que é achar que nós somos o nosso crachá e 

devemos fazer apenas aquilo que nossos “grandes chefes malignos” nos mandam. 

E colocar neles a responsabilidade de não conseguirmos ser seres melhores. 

O papo: 

“Não sou melhor, pois o “meu chefe maligno” não deixa.” 

Estas bases estruturam tudo que pensaremos e faremos em todos os campos de estudo. 

É o DNA do que pensamos e nos levam a propor todo o resto. 

Por enquanto, na atual versão é isso. 

Que dizes? 
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Fases do pensamento e pensadores da Revolução 

Cognitiva do papel impresso 

http://nepo.com.br/2013/09/26/fases-do-pensamento-e-pensadores-da-revolucao-cognitiva-do-papel-

impresso/ 

Versão 1.0 – 26/09/13 

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. 

 

Tabela inicial ainda em desenvolvimento: 

 

  

  

http://nepo.com.br/2013/09/26/fases-do-pensamento-e-pensadores-da-revolucao-cognitiva-do-papel-impresso/
http://nepo.com.br/2013/09/26/fases-do-pensamento-e-pensadores-da-revolucao-cognitiva-do-papel-impresso/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/gota1-jpg/
http://nepo.com.br/2013/09/26/fases-do-pensamento-e-pensadores-da-revolucao-cognitiva-do-papel-impresso/historia_pensadores_rev_cognitiva-3/
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Filosofia e pêndulo cognitivo 

http://nepo.com.br/2013/09/20/filosofiaependulocongitivo/ 

Versão 1.0 – 20/09/2013 

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.  

 

O objetivo da filosofia é discutir os limites do ser humano. Sua 

onipotência, potência e impotência e isso é fundamental para balizar 

todas as teorias e metodologias que vem a seguir. 

Digamos que partimos sempre, ou deveríamos, da distinção/semelhanças entre nós e os 

outros animas e chegamos a algumas conclusões que balizam as correntes filosóficas, 

tendo um quadro resumido o seguinte: 

http://nepo.com.br/2013/09/20/filosofiaependulocongitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/20/o-papel-da-filosofia-para-o-conhecimento/dd3ad33d475aa2e203650e38a59f/
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Se analisarmos vários filósofos Descartes/razão, Kant/subjetividade, 

Marx/sobrevivência, Heidegger/mortalidade, Wittgenstein/Linguagem 

iremos ver que esbarramos em algo parecido do mapa acima, e todos os 

conflitos filosóficos partem da comparação entre nós e os outros 

animais. E entre o que nós achamos de nós e outros acham de nós, 

correntes filosóficas distintas. 

E, a partir disso, tentamos responder: o que somos, de ondem viemos e para onde 

vamos? 

 A primeira e a terceira passíveis de uma resposta um pouco mais objetiva, pois há como evoluir. 
 E as outra sobre a morte um eterno enigma infinito. 

A filosofia, estamos vendo agora, reage fortemente ao movimento do pêndulo 

cognitivo. 

 Quando há expansão, ela vem com toda força. 
 Quando há contração, ela se retrai. 

Abaixo faço um melhor detalhamento do que ocorre, a meu ver, com a filosofia, a partir 

da teoria do pêndulo cognitivo em uma primeira versão, que vou aprimorando: 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/20/o-papel-da-filosofia-para-o-conhecimento/filo_quadro_homens_animais-3/
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Por enquanto é isso, que dizes? 

  

http://nepo.com.br/2013/09/20/o-papel-da-filosofia-para-o-conhecimento/filo_quadro_pendulo_filosofia/
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Uma proposta para o estudo da filosofia na escola 

http://nepo.com.br/2013/09/17/uma-proposta-para-o-estudo-da-filosofia/ 

(Discuti mais a abordagem de problemas ao invés de assuntos, aqui.) 

E o papel do filósofo aqui. 

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.  

 

O que devemos não é defender, portanto, o estudo da filosofia, mas a 

introdução da atitude filosófica nos jovens. 

No vídeo de Viviane Mosé, que comentei aqui, temos a discussão da volta da filosofia 

em sala de aula, depois de um período militar na qual foi banida. 

O problema é que quando se fala em “filosofia” é algo que pode ser qualquer coisa. 

(Temos desenvolvido um péssimo hábito de falar em significados sem significantes.) 

Em uma turma em uma universidade, contaram-me que a aula de 

filosofia foi a distância, respondendo questionários sobre o tema. 

Tenho me dedicado nos últimos meses a escutar, via celular, sobre filosofia no Youtube. 

De maneira geral, a filosofia é passada através da história de seus filósofos. 

Muitas vezes são apresentados de forma desarticulada, vejam por exemplo o 

Educatina/filosofia. 

É uma espécie de enciclopédia filosófica, bem vestibulanda, em que apresenta as 

principais ideias de cada filósofo ou escola filosófica, nada contra, se a coisa não parar 

por aí. 

http://nepo.com.br/2013/09/17/uma-proposta-para-o-estudo-da-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/11/27/as-vantagens-da-problemologia/
http://nepo.com.br/2013/11/18/quem-se-diz-filosofo-nao-o-e/
file:///C:/Users/Nepô/Downloads/VersÃ£o%201.0%20â��%2016/09/13%20Colabore%20revisando,%20criticando%20e%20sugerindo%20novos%20caminhos%20para%20a%20minha%20pesquisa.%20Pode%20usar%20o%20texto%20Ã %20vontade,%20desde%20que%20aponte%20para%20a%20sua%20origem,%20pois%20Ã©%20um%20texto%20lÃquido,%20sujeito%20Ã s%20alteraÃ§Ãµes,%20a%20partir%20da%20interaÃ§Ã£o.%20-%20See%20more%20at:%20http:/nepo.com.br/2013/09/16/viviane-mose-filosofa-colagista/#sthash.Lc3LUy3x.dpuf
http://www.educatina.com/filosofia
http://www.educatina.com/filosofia
http://nepo.com.br/2013/09/17/uma-proposta-para-o-estudo-da-filosofia/images-76-2/
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Um filósofo, como escrevi aqui, é sempre alguém que se revolta com algo que existe e 

propõem algo novo. 

 

Alguns podem parecer até bobos, pois tem coisas que hoje se considera 

senso comum, mas que na época foi considerado um absurdo, tal como 

Descartes, ao defender a razão versus a visão teológica do mundo. 

Assim, é preciso uma situada histórica para mostrar a relevância do ato muitas vezes 

heroico de cada um deles de enfrentar o senso comum da época para poder questionar as 

ideias de plantão e nos trazer novas luzes para o mundo, o que pode tornar muitos deles 

ídolos de um jovem a procura de referências. 

Seria, a meu ver,.  um aspecto fundamental, mostrar o esforço de muita 

gente inclusive com a própria vida (Sócrates), sacrifícios pessoais, por 

não se dobrar ao que o senso comum da época desejava. Mostrando que 

aquele esforço não foi em vão. 

O estudo da filosofia, além disso, no meu entender, deve ser uma discussão basicamente 

sobre o que é a realidade (Matrix ajuda muito nessa direção) e como cada um dos 

filósofos nos ajuda a entender o que ela pode ser e principalmente o que ela não pode 

ser. 

Me chama a atenção que brasileiros de mais de 20 anos, com os quais 

discuto, não tenham problematizado questões como a realidade é 

tangível? (Kant) Histórica? (Hegel) Condicionada pela sobrevivência? 

(Marx) Somos humanos ou projetos de humanos? (Heidegger) Como a 

linguagem nos condiciona (Wittgestein). 

http://nepo.com.br/2013/08/19/todo-filosofo-tem-um-anti-e-um-pro/
http://nepo.com.br/2013/09/17/uma-proposta-para-o-estudo-da-filosofia/download-60/
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Heidegger 

  

Nas minhas aulas vejo que a capacidade de abstração dos meus alunos é muito baixa, 

justamente pela falta de prática de pensar filosoficamente. 

Se criarmos um estudo da filosofia como é o de história, geografia, de 

forma a estudar a filosofia de fora para dentro é a mesma coisa que 

nada, pode ter um efeito muito pequeno em alguns alunos mais sensíveis 

ao tema. Comparo essa abordagem a mesma discussão que é preciso de 

escola e educação, sem discutir que tipo de escola ou educação estamos 

falando, pois o tiro pode sair pela culatra, ser ineficaz e dispendioso. 

Filosofia é procurar problematizar a realidade, tal como: 

 O que é a realidade? 

 Quais são nossos potências e impotências? 

 O que é a percepção? 

http://nepo.com.br/2013/09/17/uma-proposta-para-o-estudo-da-filosofia/heidegger-martin-15/
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 Qual a diferença entre percepção e realidade? 

 Sou um humano ou um projeto? 

 Eu tenho liberdade? 

E por aí vai… 

Para isso, temos que ter professores filósofos e não professores de filosofia. 

Professores que estão questionando a vida e não que aceitam-a como ela é. 

É pedir muito? 

O que devemos não é defender, portanto, o estudo da filosofia, mas a introdução da 

atitude filosófica nos jovens. 

CAMINHO PRÁTICO E DIDÁTICO: 

Como sugestão, pode-se começar com as três questões básicas e cada um teria que ter a 

sua resposta: 

Quem somos? Como pensamos ? E por que estamos aqui? 

E ir mostrando como cada um dos filósofos respondeu a isso. 

Deixando cada aluno percorrer seu próprio caminho. 

Por aí. 

Que dizes? 

Versão 1.1 – 27/11/2013 - 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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O tecno-cognitivismo como uma corrente filosófica 

http://nepo.com.br/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/ 

Versão 1.0 – 11/09/13 

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. 

 

Nos estudos que tenho feito sobre filosofia é interessante notar que a 

história da filosofia é um processo longo de construção de aceitação de 

limites humanos diante da construção da verdade ou do que o ser é 

capaz de ser (limites e não limites), pela ordem: razão/Descartes, 

subjetividade/Kant, história/Hegel, finitude/Heidegger, condições 

materiais/Marx, linguagem/Wittgenstein (no que pude constatar até 

aqui). 

A base de toda estrutura do pensamento, a meu ver, tem como condicionante os limites 

de construção da verdade pelo ser humano, que passa justamente do que o humano 

consegue ser e o que não consegue – potência, impotência e onipotência. 

Assim, se pudermos definir cada corrente filosófica/ou filósofo podemos dizer que cada 

um muda conforme vemos o humano no tempo e no espaço, com sua potência, 

onipotência e impotência. 

Quando pensamos em estabelecer uma corrente filosófica (partindo do 

princípio que estamos em um mundo livre de ideias pós-Internet) é 

preciso trabalhar como uma proposta que nos traga novos 

condicionantes para pensar o ser humano e, por sua vez, algo que possa 

http://nepo.com.br/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/
http://nepo.com.br/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/2010518000028s/
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ser dito de novo em termos da construção da verdade, que ainda não foi 

dito pelos que já estiveram por aí. 

Se existir algo que agregue ao que já vem sendo dito. 

 

Eric Havelock 

Há três fundamentos que consigo (e aí falo por mim e não por eles) da Escola de 

Toronto, que é uma escola de teóricos da comunicação, que não se propuseram a criar 

correntes filosóficas, mas que podemos extrair de suas ideias algo que não está 

problematizado na filosofia e pelos filósofos, mas deveria: 

 - Que somos uma tecno-espécie dentro de uma tecno-sociedade; 
 - De que Revoluções Cognitivas alteram fortemente como vemos e organizamos o mundo; 
 - E que tais fatores (falando do ponto de vista do pensamento meta-filosófico) questiona a forma 

como mudamos nossa forma de pensar, criando uma nova possibilidade de rever a própria 

história da filosofia, abandonando critérios metafísicos, que nos levam à modernidade e a pós-

modernidade, colocando no lugar eras cognitivas (oral, escrita – com diferentes fases, eletrônica, 

idem e agora digital). 

O ser humano sofreria com a revisão do humano como um tecno-humano uma revisão 

radical dos seus limites. 

É um milk-shake que bebe de diversas fontes e realinha vários autores sobre um novo 

ponto de vista. 

Vou desenvolver mais isso. 

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/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/eric_a_havelock-2/
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Fica apenas o primeiro registro. 

Que dizes? 
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Os dois tipos de crises estruturais 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/ 

Versão 1.0 – 11/09/13 

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. 

 

Sequência deste post. 

Vimos que há dois tipos de crises, as conjunturais, passageiras, que não deixam tantas 

marcas nos hábitos e as estruturais, que são definitivas, que nos obriga a mudá-los. 

Vamos falar agora de dois tipos de crises estruturais. 

 As crises estruturais conhecidas – aquelas que já há teorias e filosofias disponíveis; 
 E as crises estruturais desconhecidas – que, além de tudo, exigem o desenvolvimento de novas 

teorias e filosofias.  

Temos como hábito, a priori, chamar toda crise de conjuntural, de que logo vão passar. 

Temos dificuldade de encarar crises estruturais por natureza ainda mais aquelas que não 

temos teorias e filosofias prontas. Temos que inventá-las! 

A Aids, por exemplo, foi uma pandemia que gerou uma crise estrutural, 

pois foi um vírus completamente desconhecido, com forte poder letal, 

alterando fortemente os hábitos e criando uma emergência em função 

das mortes que provocou. 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/
http://nepo.com.br/2013/09/11/santa-crise-maldita-crise/
http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/gato_preto_e_branco3/
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Houve um esforço intelectual muito grande por parte de um conjunto grande de 

pesquisadores para: 

 - Filosofia - admitir que se devia ter um pensamento diferente em relação à doença; 
 - Teoria - compreender as forças envolvidas e como se relacionam; 
 - Metodologia - chegar a uma nova metodologia, que é o tratamento em si, começando, só 

então, a reduzir mortes e preservar os já infectados com mais tempo de vida. 

Temos dois autores que lidam com crises estruturais desconhecidas. 

Thomas Kuhn e Gaston Bachelard. 

 

Bachelard. 

De forma diferente, ambos definiram que temos em algum momento uma dada crise que 

as ciências de plantão precisam se reinventar de alguma modo. 

O que nos leva a uma dupla crise. 

 A crise do fenômeno em si - que ocorre e precisa ser diagnosticado para ser tratado, pois vai 

alterando hábitos de forma radical e gerando sofrimentos inesperados; 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/anna49_1020772392_1_1-daiga2-popotin09/
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 E uma crise da visão (ou das ciências) – que não tem instrumentos para compreendê-lo e poder 

tratá-lo. 

O que há nestes casos é uma procura de similaridade de abordagens e identificação na 

história de crises parecidas. No caso da Aids, certamente algo foi procurado nas 

pandemias da história, como a peste negra e algo de doenças transmissíveis pelo 

sangue/sexo, tal como a sífilis. 

Podemos classificar a chegada da Internet como uma provocadora de 

crises sui-generis na sociedade, pois passou a tirar as organizações de 

seus velhos hábitos, obrigando-as a mudanças. Muitos gostariam que 

fossem incrementais, mas nos parece cada vez mais claro que são 

mudanças mais profundas do que imaginamos a princípio. 

 

É, portanto, importante diagnosticar a causa da crise, que por um conjunto de fatores 

não pode ser atribuída a uma longa carteira provocadora de crises que temos na gaveta, 

pois não é: 

 Uma crise econômica – pois as mudanças afetam a economia, mas não têm ali a sua causa 

principal; 
 Uma crise política – pois as mudanças afetam a política, mas não têm ali a sua causa principal; 
 Uma crise social – pois as mudanças afetam a sociedade mas não têm ali a sua causa principal. 

Portanto, trata-se de uma crise provocadora de mudanças de hábitos de forma permanente e radical 

provocada por uma crise tecnológica específica. E o problema que temos nas ciências de plantão é de que 

há estudos sobre influências das tecnologias na sociedade, mas não em mudanças tão profundas, rápidas e 

radicais. 

E isso nos leva a uma crise filosófica profunda, pois é preciso rever certas 

invisibilidades para que possamos compreender como algo assim é possível. 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/d483721befa52d222353ea5d051362086e26083e/
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Precisamos rever como nos vemos, a partir das tecnologias para, só então, conseguir 

voltar para entender a atual crise estrutural que estamos vivendo. 

Que dizes? 
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Taxas de problematização de conceitos 

http://nepo.com.br/2013/09/09/taxas-de-problematizacao-de-conceitos/ 

Versão 1.0 – 09/09/13 

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. 

 

É comum trabalharmos com os absolutos, ainda mais agora no fim da etapa de 

decadência cognitiva da era impressa-eletrônica. 

Porém, tenho desenvolvido a ideia, não achei ainda pensadores que a reforcem, mas 

com certeza acharei, na direção das taxas de problematização e de aferição de uma dada 

hipótese. 

Já discuti muito o termo, por exemplo, “Sociedade do Conhecimento”. 

Considero uma hipótese com baixa taxa de problematização, com argumentos 

inconsistentes e uma baixa taxa de aferição do uso e prática de sua metodologia 

correspondente a gestão do conhecimento. 

(Desenvolvi aqui mais sobre isso.) 

http://nepo.com.br/2013/09/09/taxas-de-problematizacao-de-conceitos/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DblxVSMBaI0k&ei=exQuUs7_L4WA9QSg3oDABg&usg=AFQjCNFYO6kqIBdKadg3qnN6tim7AF0hvQ&sig2=Rl9YMSgRD9XSy8IxoxXMMw&bvm=bv.51773540,d.eWU
http://nepo.com.br/2013/09/09/taxas-de-problematizacao-de-conceitos/broken-door-6533659/
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Ou seja, podemos ter determinados conceitos que podem se espalhar na 

sociedade e ganhar corpo pela sua capacidade de propagação na mídia, 

porém são produzidos por falsas-autoridades, que têm legitimidade não 

pela força de seus argumentos, mas pela sua capacidade de influenciar. 

É uma verdade que tem força de mídia, mas não força de argumentação. 

 

O objetivo de uma nova ciência é o regate da capacidade de diálogo, do aumento da 

taxa de argumentações. 

Como a academia se fecha nas suas próprias portas, tais termos, que ganham relevância 

na sociedade se propagam. 

Por enquanto, é isso, depois falamos mais sobre isso. 

  

  

http://nepo.com.br/2013/09/09/taxas-de-problematizacao-de-conceitos/dem-futuro-e1333590925573/
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Filosofia corporativa 

http://nepo.com.br/2013/09/06/filosofia-corporativa/ 

Versão 1.0 – 06/09/13 

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. 

 

A notícia é antiga, mas é uma forte tendência: 

 

  

Vocês vão me perguntar por que? 

A explicação está aqui nestes quadros que fiz neste post. 

 Quando temos um movimento de contração da espécie tendemos a trabalhar com parâmetros 

filosóficos já conhecidos, pois está se procurando consolidar um dado modelo. 

http://nepo.com.br/2013/09/06/filosofia-corporativa/
http://nepo.com.br/2013/09/06/significacao-e-resignificacao-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/09/06/filosofia-corporativa/images-100/
http://nepo.com.br/2013/09/06/filosofia-corporativa/filosofos_corporativos/
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 Quando temos um movimento de expansão da espécie tendemos a trabalhar com novos 

parâmetros filosóficos , pois está se procurando consolidar um novo modelo. 

Note que na: 

 Contração da espécie –  trabalhamos em uma sociedade em que há uma tampa do quebra-

cabeça conhecida. Ou seja, sabemos o que é o mundo, onde estamos e onde vamos chegar em 

uma visão de mundo fechada, da qual temos controle, pois as ideias  e novos projetos são 

conhecidos e controlados;  
 Expansão da espécie – trabalhamos em uma sociedade em que não há mais uma tampa do 

quebra-cabeça conhecida. Ou seja, não sabemos mais para onde vai o mundo, onde estamos e 

onde vamos chegar em uma visão de mundo aberta, da qual não temos mais controle, pois novas 

ideias e projetos surgem de todos os lugares, muitas desconhecidas e descontroladas.  

 

Na verdade, as mudanças ocorrem toda no nosso cérebro e de como vemos ou não 

conseguimos ver a realidade. 

 Nosso cérebro é condicionado pelas tecnologias cognitivas que expandem ou inibem nossa 

capacidade de pensar; 
 As tecnologias cognitivas são condicionadas pelo tamanho da espécie; 
 Quando crescemos demais precisamos de novas tecnologias cognitivas compatíveis com a 

complexidade que surge, alterando a plástica cerebral. 

Na contração, temos uma preguiça mental e na expansão começamos, de novo, a 

exercitar essa musculatura. 

É a passagem de uma plástica cerebral estabelecida por outra, em 

função do uso intenso de uma nova mídia descontrolada, que abre 

cabeças por necessidade demográfica de criar uma espécie mais 

complexa. 

Podemos dizer que na contração teremos – do ponto de vista das ciências – um reforço 

das teorias mais metodológicas, pois as teorias filosóficas estarão consolidadas e, de 

certa forma, estagnadas, pois o modelo já está estabelecido. 

Não precisamos pensar como pensamos, mas continuar pensando como 

já havíamos pensado! 

Assim, se pensarmos nas necessidades básicas da sociedade hoje é por filósofos que 

consigam resignificar as ideias, criar cenários  que nos possam dizer as grandes 

tendências, não mais baseados em dados, mas em conceitos. 

http://nepo.com.br/2013/09/06/filosofia-corporativa/download-37/
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Veja o quadro abaixo: 

 

  

 Quando temos a contração, temos a ilusão, pois ela tem um quê de real, de que o mundo está 

pronto e os fatos induzidos se encaixam bem naquilo que conhecemos. 
 Quando temos a expansão, temos a ilusão, pois ela também tem um quê de real, de que o mundo 

está em aberto e os fatos deduzidos, precisam sofrer um processo de reconceituação dentro de 

um novo paradigma. 

(Minha crítica o livro do Castells vai nessa direção.) 

 

O valor não está mais nos dados que você pode colher, mas na capacidade de antecipar 

macro-tendências, pois os dados – ao serem analisados – vão sempre serem trabalhados 

pelos paradigmas passados, com conclusões fechadas e não abertas. 

http://nepo.com.br/2013/09/03/precisamos-de-teorias-ninjas/
http://nepo.com.br/2013/09/06/filosofia-corporativa/deducao_inducao/
http://nepo.com.br/2013/09/06/filosofia-corporativa/ermitao_01/
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O modelo de pensamento indutivo/pragmático/metodológico nos leva sempre para a 

consolidação de uma dada tampa da caixa e o que precisamos hoje é conseguir trabalhar 

em um mundo de uma tampa da caixa indefinida com modelos abertos e dedutivos. 

O que fará a diferença para o futuro das organizações é a qualidade dos 

filósofos que serão consultados. 

Que dizes? 
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A realidade é uma suruba! 

http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/ 

Versão 1.0 – 03/09/13 

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. 

 

Tenho feito um exercício com todos meus alunos logo no início das aulas sobre o que é 

a realidade. 

De maneira geral, colocam a realidade como algo tangível, atingível, 

por um lado, e as percepções de outro. Uma realidade a-histórica, fixa 

como o sol, fruto do fim da era monoteísta-impressa-eletrônica.  

Já disse aqui que vivemos um momento particular na história da humanidade do fim 

da contração cognitiva rumo à expansão cognitiva (algo como um politeísmo-

digital). Hoje, posso constatar que nossa taxa de abstração atingiu um número muito 

baixo. Encaramos a realidade de forma muito pouco crítica, apesar dos protestos em 

todo o mundo e em particular de junho 2013 no Brasil. 

Se fosse a mim perguntado o que é a realidade eu diria que é uma verdadeira suruba entre: 

 - os fatos; 
 - as interpretações; 
 - as percepções; 
 - os interesses; 
 - e os contextos. 

Como vemos na figura abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/
http://nepo.com.br/2013/09/03/movimentos-humanos-tecno-cognitivos-expansao-e-contracao/
http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/download-27/
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Podemos dizer que a realidade é constituída de fatos interpretados em dadas percepções, a partir 

de interesses, em um dado contexto por cada pessoa ou um dado coletivo. 

Assim, a realidade é tudo menos algo que possamos dizer que aquilo é a realidade. 

Podemos dizer que é pouco provável que aquilo não seja um fato, dependendo muito do 

fato. 

A morte de alguém é algo nessa direção, desde que o corpo esteja ali para ser visto e 

reconhecido. 

É importante também analisar o contexto. 

Hoje, com as ferramentas que temos, o momento que vivemos, com os 

pensadores de plantão (que nos dão uma taxa de qualidade de 

percepção) e com as mídias que temos, mais ou menos controladas e no 

momento sócio-político-econômico podemos ver algumas coisas que 

serão vistas de forma completamente diferente depois. 

A suruba do real depende de muitas coisas, até mesmo de como acordamos ou vamos 

dormir, pois nosso humor de manhã pode ser um para um determinado fato e de noite 

outro completamente diferente. 

Assim, o que podemos ter, como visão filosófica diante da realidade, é uma atitude de 

humildade e de completo respeito, pois o que hoje parece ser chão, amanhã é buraco e 

vice-versa. 

http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/suruba/
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Que dizes? 
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A invisibilidade das interpretações 

http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/ 

Versão 1.0 – 29/08/13 

 

Ontem, fiz mais um interessante exercício da diferença de percepção e realidade com os 

alunos da Veiga. (Veja o vídeo completo aqui.) 

Há uma intoxicação Matrixiana (o filme Matrix detalha bem), no qual se apresenta o 

extremo da  invisibilidade das interpretações. O filme se passa em um período que vou 

chamar de “Contração Cognitiva”, explico mais abaixo, no qual as interpretações ficam 

invisíveis. 

Veja o desenho. 

 

No desenho mostro que entre a realidade e a nossa percepção existe 

uma taxa (medida pela régua) que varia de visibilidade ou invisibilidade 

das interpretações. Quanto menos se vê as interpretações mais 

intoxicada está a pessoa do que podemos chamar de uma realidade real, 

na qual não se consegue ver as interpretações mais exposta à 

http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/
http://www.youtube.com/watch?v=Iu_SPdVji5c&feature=c4-overview&list=UU9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/download-19/
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/interpreta/
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manipulação pelas autoridades de plantão que constroem a realidade na 

subjetividade alheia, a partir de seus interesses, que podem até ser 

contrários ao que carrega aquelas ideias! 

Quando pergunto qual a diferença entre percepção e realidade normalmente se acredita 

em uma realidade real e não interpretada. 

 Realidade real – existe e vamos um dia chegar nela. Existem autoridades que detém a 

autoridade e podem interpretá-la para nós; 
 Realidade interpretada – independente se existe ou não, o ser humano nunca vai chegar nela a 

não ser por interpretação. Ou seja, que é possível se tocar na realidade e que não existe 

interpretação entre nossa percepção da realidade e ela em si. E que as autoridades podem estar 

equivocadas na sua interpretação.  

A figura abaixo representa bem a visão de quem está na Realidade Real: 

 

Note que o espaço de observação da interpretação é pequeno, pois se acredita que se vê 

a realidade de forma “pura”. 

Essa visão é – apesar de estarmos em pleno século XXI – resultado do 

que estamos chamando de “ditadura cognitiva e seus efeitos“. Diferente 

do que achava antes, não vivemos evoluções filosóficas, mas períodos de 

controle e descontrole de ideias, o que nos leva a uma visão não 

evolucionista do pensamento humano, detalhei mais isso aqui. 

(Obviamente que há escalas diferente entre as pessoas, mas estamos colocando uma 

visão global e geral como uma tendência.) 

http://nepo.com.br/2013/07/29/a-ditadura-cognitiva-e-seus-efeitos/
http://nepo.com.br/2013/08/08/critica-a-filosofia-evolucionista/
http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/realidade-real/
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Teríamos assim dois macro-movimentos cognitivos um de expansão e outro de 

contração das ideias com reflexos na capacidade de ver, ou não, a realidade 

interpretada: 

 Expansão cognitiva – a partir de uma tecnologia cognitiva descentralizadora (fala, escrita, 

computador) na qual ficaria mais evidente a taxa de interpretação, com um aumento do uso da 

filosofia pela sociedade, pois percebe-se que o mundo é interpretado;  
 Contração cognitiva – , a partir de uma tecnologia cognitiva centralizadora (rádio, tevê, jornais 

de grande circulação) na qual ficaria menos evidente a taxa de interpretação, com uma redução 

do uso da filosofia pela sociedade, pois percebe-se cada vez menos que o mundo é interpretado.  

Vivemos hoje o final de um período de contração de ideias, que já dura quase 200 anos 

e estamos no início do processo de expansão em função da chegada da Internet. Nossa 

capacidade de observar a interpretação e dos interpretadores do mundo é muito baixa. 

Por isso, fala-se muito em sair da caixa. 

A caixa nada mais é do que a incapacidade de ver a interpretação que 

temos do mundo, olhar para ela e conseguir superá-la, questionando a 

existente e procurando colocar algo no lugar. 

Sair da caixa, então, como foi em Matrix é a tomada de uma pílula vermelha que olha e 

questiona a Realidade real e passa a perceber a Realidade interpretada. 

 

http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/abaixo-a-ditadura/
http://nepo.com.br/2013/07/30/a-tomada-de-consciencia-tecnologica/images-17/
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No momento que se aceita que a realidade é interpretada abre-se a possibilidade de ver 

– de fora – a realidade, vendo os códigos, o que nos leva a possibilidade de criar uma 

nova interpretação, saindo da caixa da realidade real. 

Ou seja: 

 Sair de Matrix, a pílula vermelha, é a capacidade de ver a interpretação. 
 A interpretação da realidade é a base da organização social e da estrutura de poder. 
 Na interpretação aceita – e invisível – se esconde os interesses e o modus-operandi. 
 Na caixa, assim, existe uma caixa de interesses. 

Mas isso vou falar em outro post. 

Que dizes? 

  



145 

 

Todo filósofo tem um anti e um pró 

http://nepo.com.br/2013/08/19/todo-filosofo-tem-um-anti-e-um-pro/ 

Versão 1.0 – 19/08/13 

(continuando reflexões iniciadas aqui.) 

 

Não sei se sabem, mas ando fazendo meu pós-doc em filosofia na Youtube University, a 

melhor escola já inventada em todo o mundo.  

Vou flanando, conforme interesses, com meu problema relevante como meu guia 

(Internet/causas/consequências e atitudes mais eficazes?). 

Assim, baseado nesse trilho tenho crescido muito, reforçando, questionando, 

aprendendo e me situando nas mudanças do pensamento humano ao longo do tempo. 

Notei que temos uma linha de abordagem, que é bem marcada pelos vídeos da 

Educatina. 

http://nepo.com.br/2013/08/19/todo-filosofo-tem-um-anti-e-um-pro/
http://nepo.com.br/2013/07/29/revisao-da-historia-da-filosofia/
http://www.youtube.com/results?search_query=educatina+filosofia&oq=educatina+filosofia&gs_l=youtube.3..0i19.6382668.6385246.0.6385506.19.14.0.5.5.1.240.1506.9j2j3.14.0...0.0...1ac.1.11.youtube.ruDHxb1qzVU
http://www.youtube.com/results?search_query=educatina+filosofia&oq=educatina+filosofia&gs_l=youtube.3..0i19.6382668.6385246.0.6385506.19.14.0.5.5.1.240.1506.9j2j3.14.0...0.0...1ac.1.11.youtube.ruDHxb1qzVU
http://nepo.com.br/2013/08/19/todo-filosofo-tem-um-anti-e-um-pro/images-76/
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Os vídeos da Educatina que me ajudaram no início, depois viraram algo meio como um 

veneno, pois eles analisam um filósofo, suas ideias chaves, seu pensamento, sem 

contexto. 

Ou seja, as ideias deles parecem, às vezes, tão imbecis, que dão até raiva. 

Porém, o problema é a falta de contexto, pois cada pensador tem dois compromissos 

que lhe motivam a pensar e escrever. 

 O pensamento do seu tempo, que ele vai duelar contra. 
 E o pensamento pós-tempo daqueles que ele vai influenciar. 

Descartes, por exemplo, teve uma luta enorme contra a estrutura da Igreja e suas 

verdades absolutas, abrindo a porta para o ser humano pensar por conta própria. Depois, 

desenvolve o seu método de pensar. 

A briga do pré é uma e o que ele propõe depois é outra. 

Muitos jogam pedra na visão cartesiana, mas tem que entender o contexto em que ele 

produziu e contra que “dragões” ele teve que enfrentar. 

Assim, podemos dizer que cada filósofo é anti algo e pró alguma coisa. 

Podemos ao estudá-lo aprender algo com o anti ou com o pró, sem preconceito. 

http://nepo.com.br/2013/08/19/todo-filosofo-tem-um-anti-e-um-pro/educatina/
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Além disso, tenho desenvolvido a ideia de que o mundo vive ciclos de expansão e 

contração e que haverá mais espaço para um determinado tipo de filosofia em cada uma 

das fases. 

 Na expansão, haverá o questionamento das autoridades, uma defesa da razão, um caminho de se 

pensar problemas mais macros, de uma filosofia mais ampla, mais dedutiva, mais subjetiva. 

Aqui questiona-se o modelo da governança da espécie em mutação com novo modelo de líder 

sendo construído. Aqui teremos os racionalistas; 
 Na contração, haverá um questionamento menor das autoridades, uma defesa das coisas práticas, 

da melhoria da eficácia, de uma filosofia mais aplicada, de um retorno aos fatos, aos problemas 

concretos.  Aqui reforça-se o modelo. Aqui reforça-se o modelo da governança da espécie que já 

se transmutou com novo modelo de líder sendo construído. Aqui os empiristas e pragmáticos.   

 Ainda estou no início das pesquisas, mas já se tenho alguma noção de filósofos que defendem cada uma 

destas visões. Aguardem. 

Que dizes até aqui? 

  

http://nepo.com.br/2013/08/19/todo-filosofo-tem-um-anti-e-um-pro/images-77/
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A releitura da epistemologia das ciências 

http://nepo.com.br/2013/08/17/a-releitura-da-epistemologia-das-ciencias/ 

Versão 1.0 – 17/08/12 

(Depois de um papo com Ricardo Ribas) 

 

A epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, 

motivo pelo qual também é conhecida como teoria do conhecimento (tirei daqui.) 

Existem várias polaridades nessa discussão e vou destacar algumas. 

 Dos fatos/experiências para as ideias ou das ideias para os  fatos/experiências? 
 A ciência é feita de continuidade ou rupturas? 

Se aplicarmos as novas indagações/formulações da tecno-antropologia cognitiva 

(começando a gostar dessa nova designação) podemos analisar que a maneira de pensar 

do ser humano varia conforme o ambiente cognitivo que ele tem disponível, pois todo o 

pensamento é produzido, a partir de um dado canal, que precisa de um dado suporte. 

Este canal  e este suporte não são fixos e variam na história com a chegada e 

massificação de uma dada tecnologia cognitiva (fala, escrita, alfabeto, escrita impressa, 

computador, internet…). Sou um dos seguidores da Escola de Toronto. 

 

Se há variação na plataforma de produção do conhecimento, obviamente 

que há algum tipo de influência no que é produzido. 

http://nepo.com.br/2013/08/17/a-releitura-da-epistemologia-das-ciencias/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
http://nepo.com.br/2013/08/15/a-escola-filosofica-tecno-cognitiva-canadense/
http://nepo.com.br/2013/08/17/a-releitura-da-epistemologia-das-ciencias/images-67/
http://nepo.com.br/2013/08/17/a-releitura-da-epistemologia-das-ciencias/images-68/
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Como temos visto, e estamos avançando nesse estudo, é de que os ambientes cognitivos 

na história tem dois movimentos: 

 De expansão – quando as ideias se descontrolam; 
 De retração – quando as ideias são de novo recontroladas. 

No primeiro movimento, temos uma expansão do cérebro, uma mutação que o torna 

mais capaz para lidar com mais complexidade. No de retração, há uma consolidação 

dessa expansão e, de novo, uma estabilidade. 

Ou podemos dizer a criação de uma nova plástica cerebral que se torna mais sofisticada 

para lidar com mais complexidade – tendo uma relação direta com o aumento 

demográfico. Tema que trabalhei também no meu livro impresso. 

 

Nestes dois movimentos teremos ciências ou modelos de ciência que serão mais 

hegemônicos, principalmente em se tratando na área de ciências sociais e as aplicações 

das mesmas na sociedade. 

 Na expansão, haverá necessidade e mais vitalidade no enfoque das ideias para os 

fatos/experiências, da filosofia/teoria para metodologias, pois a expansão vai criar movimentos 

de renovação e criação de novos modelos da gestão da espécie. Aqui teremos mais ênfase na 

dedução, descontinuidade, ciência extraordinária. 
 Na retração, quando vamos consolidar o momento passado, haverá necessidade de ter mais 

vitalidade nas metodologias, que vão adequar o novo ambiente, invertendo das 

metodologias/teorias, como pouco movimento na filosofia. Aqui teremos mais ênfase na 

indução, continuidade, ciência normal. 

Assim, há uma nova luz na discussão entre os empiristas x racionalistas, pois, a meu 

ver, cada um ocupa o espaço em um dado tempo, nos movimentos de expansão ou 

retração do ambiente cognitivo. 

 Podemos dizer que na expansão estamos grávidos do que o Kuhn chamou de ciência 

extraordinária. 
 E que no momento de retração vamos caminhar para a ciência normal. 

A descontinuidade da ciência levantada por Bachelard e depois 

trabalhada em Kuhn e vários outros nos leva para a visão de que há 

ciclos longos de expansão e retração, no qual partimos dos conceitos 

para os fatos ou dos fatos para os conceitos com mais ou menos 

http://nepo.com.br/2013/08/17/a-releitura-da-epistemologia-das-ciencias/images-69/
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intensidade, se estamos em processo de revisão geral ou de 

consolidação. 

Se aplicarmos na história, podemos especular que no mundo ocidental: 

 Da Grécia, surgimento do alfabeto grego, Jesus/apóstolos, até a consolidação da Igreja – 

tivemos um ciclo de expansão;  
 Da consolidação da Igreja até 1450, surgimento da prensa – um ciclo de retração e de 

controle, ao longo da Idade Média, que muitos chamam idades das trevas; 
 Do surgimento da prensa até a revolução francesa – um ciclo de expansão; 
 E da revolução francesa até hoje – um ciclo de retração, que muitos chamam Idade Mídia, ou 

da semi-treva.  

Muitos dirão que a ciência avançou muito da revolução francesa para 

cá isso é inegável, mas podemos dizer que do ponto de vista da maneira 

como vemos o ser humano e a forma como organizamos a sociedade, 

vivemos um movimento de consolidação e de controle. E isso se espelha 

em uma redução radical da expansão da taxa de uso e prática da 

filosofia na/pela sociedade. 

Tivemos avanços em todos os outros campos, mas o modelo foi sempre reforçado e 

consolidado. 

Bom, esta é a primeira abordagem desse tema novo. 

Por enquanto, é isso. 

Que dizes? 
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Aonde fica o “diabo”? 

http://nepo.com.br/2013/08/08/aonde-fica-o-diabo/ 

Versão 1.0 – 08/08/13 

 

Se analisarmos diversos filósofos a briga é aonde colocamos o diabo. 

Em todos há uma luta surda entre a mentira e a verdade, a luz e as trevas, o bem e o mal. 

Ou como Freud gostava: o instinto de vida e de morte. 

Quando Marx nomeia os burgueses como inimigos, informa que o diabo 

é capitalista, já o anjo bom é o não capitalista, aquele que luta contra o 

diabo. Nada como um inimigo tangível e bem concreto para criar uma 

legião de dogmáticos, já que o dogmatismo crônico é uma doença ainda 

sem um número nas agências médicas. 

Quando Heidegger questiona o papel de cada um no mundo e diz que a responsabilidade 

de ser é de cada ser humano na sua luta para ser, ele traz o diabo para dentro. 

O diabo existe, a meu ver, pois é tudo aquilo que causa mais sofrimento 

humano. A procura de redução do sofrimento humano é uma ética 

interessante, a meu ver – que representa a luta contra o “diabo”. 

Está dentro de nós e fora de nós, em um processo de auto-out-reconhecimento. 

Quando assumimos para dentro ou para fora, em conexão, estamos criando um diabo 

mais próximo. 

http://nepo.com.br/2013/08/08/aonde-fica-o-diabo/
http://nepo.com.br/2013/08/08/aonde-fica-o-diabo/hqdefault-3/
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Vou desenvolver mais o tema adiante. 

Que dizes? 
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Os filósofos aéreos e os terrestres 

http://nepo.com.br/2013/08/08/os-filosofos-aereos-e-os-terrestres/ 

Versão 1.1 - 27/09/13 

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. 

(Complemento mais um pouco isso neste post.) 

 

Filósofo: 

Aquele que organiza modelos de pensamento para permitir o 

desenvolvimento de teorias e metodologias, a posteriori, baseados em 

uma dada concepção do ser humano. 

A dada concepção do humano parte de algo geral, abstrato, somos mais alma do que 

corpo, ou somos mais corpo do que alma, o que vou chamar de aéreos e terrestres. 

A saber: 

 Os aéreos –  não gostam de limites, querem o mundo a seus pés, vêem o ser humano como 

almas vagando em um éter. Eles são responsáveis pelos pensamentos mais abstratos e tem como 

função nos ampliar a capacidade de percepção e de expansão dos sentidos artísticos. São os 

filósofos da arte. Nietzsche é um bom exemplo deles, pois para ele não há condicionamento. Sua 

grande função é tirar as pessoas do chão para criar. Diria que Heidegger tem o mesmo propósito. 

http://nepo.com.br/2013/08/08/os-filosofos-aereos-e-os-terrestres/
http://nepo.com.br/2013/09/27/quem-somos-como-pensamos-e-por-que-estamos-aqui/
http://nepo.com.br/2013/08/08/os-filosofos-aereos-e-os-terrestres/nietzsche_1882/
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Que ajudam no campo da arte/filosofia, alargamento a percepção, que é algo fundamental, 

inclusive depois para se fazer ciência. São filósofos filosóficos, voltados da filosofia para cima, 

sem aplicação prática imediata, para a arte, ou para as teorias mais abstratas. Hegel está, apesar 

de colaborar bastante com a histórias, entre aqueles que não via a necessidades humanas como 

condicionantes relevantes;  
 Os terrenos – precisam de limites e dos condicionamentos humanos, querem colocar o ser 

humano na terra, com suas necessidades animais. Eles são responsáveis pelos pensamentos mais 

concretos, procurando condicionamentos e forças fundamentais para serem utilizadas nas teorias. 

Têm como função nos ampliar a capacidade de percepção e de expansão dos sentidos científicos. 

São os filósofos da ciência. Que ajudam no campo da teoria/metodologia. São filósofos teóricos-

metodológicos, voltados da filosofia para baixo, que querem criar metodologias. Marx é um bom 

exemplo deles, pois para ele há condicionamento, somos animais. Sua grande função é tirar as 

pessoas do ar para mudar. Diria que Wiggenstein tem o mesmo propósito, ao incluir o 

condicionamento da linguagem. São filósofos que vão ajudar a reforçar o pensamento para 

tomada de ações. Que ajudam no campo da ciência, alargamento a percepção científica, que é 

algo fundamental, inclusive depois para se fazer arte.  

Podemos, ao longo da pesquisa que tenho feito, situar o aparecimento de cada um destas 

correntes, dentro das mudanças dos ambientes cognitivos, vamos ver se é possível. 

O que faz a diferença entre os filósofos é justamente na concepção humana e, nos 

terrestres, que são mais próximos dos teóricos, é naquilo que destacam como limitações 

relevantes, tais como sobrevivência (Marx), Linguagem (Wittgenstein) ou morte 

(Heidegger). 

Adelate, que dizes? 
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Crítica à filosofia evolucionista 

http://nepo.com.br/2013/08/08/critica-a-filosofia-evolucionista/ 

Versão 1.2 – 09/09/13 

 

Peirce 

Estou lendo “Como tornar nossas ideias claras” – de Charles Peirce, um dos filósofos 

pragmáticos americanos. 

Lá pelas tantas, ao comentar Descartes, ele escreve: 

Quando Descartes se lançou à reconstrução da ?loso?a, o seu primeiro passo foi 

(teoricamente) permitir o cepticismo e abolir a prática dos escolásticos, em procurarem 

na autoridade a última fonte de verdade. Feito isso, procurou uma fonte mais natural 

dos verdadeiros princípios, e julgou encontrá-la na mente humana; passando 

assim, pela via mais directa, do método da autoridade para o da aprioridade, como 

descrevi no meu primeiro artigo. A auto-consciência dar-nos-ia as verdades 

fundamentais, e decidiria o que estaria de acordo com a razão. Mas pois que, 

obviamente, nem todas as ideias são verdadeiras, foi levado a reparar que a primeira 

condição de infabilidade era de que tinham de ser claras. 

Note que é interessante aqui que Descartes é o primeiro filósofo fronteiriço entre o 

mundo oral/manuscrito para o escrito impresso. Ele é de 1596. Se formos situar essa 

época, podemos dizer que ele está a 150 anos depois da chegada do papel impresso. E 

uns 80 anos pós primeiras revoltas protestantes, nas quais a Igreja foi dividida entre 

Luteranos e Católicos. 

http://nepo.com.br/2013/08/08/critica-a-filosofia-evolucionista/
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%2Fwww.lusosofia.net%2Ftextos%2Fpeirce_como_tornar_as_nossas_ideias_claras.pdf&ei=CLsDUr-sDI269gTByoGoCw&usg=AFQjCNEl2yXcSkJ7IiWNI0wo4s0uQeVpgQ&sig2=YikyK4hCeytP69-4TS2vxg&bvm=bv.50500085,d.eWU
http://nepo.com.br/2013/08/08/critica-a-filosofia-evolucionista/images-42/
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Descartes 

Antes de Descartes, tivemos como pensador de peso Martinho Lutero que era um 

teólogo-filosófico, que exigia o direito de interpretar a bíblia de outra maneira diferente 

da de Roma. Até então, o cristão era obrigado a pensar como a Igreja, qualquer 

pensamento, mais do que discurso, diferente da Igreja, em última instância do papa, era 

sujeito à inquisição. 

Isso pode ser visto no filme Lutero, aqui. 

(Note na cena da inquisição que é dito em inglês, você é obrigado a acreditar “to 

believe” nas ideias do papa.) 

Diferente do que analisa a filosofia até aqui, antes das teorias da 

antropologia cognitiva, podemos constatar que novas mídias 

reintermediadoras que chegam (como o papel impresso e a internet) 

criam um movimento de descontrole das ideias na sociedade. E que há 

um fluxo de mais e menos poder das autoridades que se estabelecem 

como os “donos da verdade”, conforme o tempo de maturação daquela 

mídia como controladora do fluxo de ideias. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds9MYHLD_3tQ&ei=0LwDUtbXLIjw8QTWjIGwCA&usg=AFQjCNFwrq9V4djI-Bs4yE0FZsNHlxuMwA&sig2=OYHWYHpfqOa917fqhf7Oqg&bvm=bv.50500085,d.eWU
http://nepo.com.br/2013/08/08/critica-a-filosofia-evolucionista/filosofia-moderna-escolas-filosofos-e-problemas-filosoficos/
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Note este trecho: 

“Quando Descartes se lançou à reconstrução da ?loso?a, o seu primeiro passo foi (teoricamente) 

permitir o cepticismo e abolir a prática dos escolásticos, em procurarem na autoridade a última fonte de 
verdade”. 

Tal afirmação parte da ideia de algo evolucionista, de que até aquele momento a 

humanidade tinha sofrido aquela opressão e finalmente teríamos, a partir dali, um novo 

http://nepo.com.br/2013/08/08/critica-a-filosofia-evolucionista/martimlutero03/
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movimento, como se tivéssemos superado uma etapa humana, mas acredito que não é 

superável, é cíclico. 

Arrisco a propor de que as mudanças nos ambientes cognitivos criam 

ciclos de controle e descontrole de ideias e isso vai marcar os ciclos 

filosóficos. 

Quando temos um aumento de controle das ideias, de retração, necessariamente teremos 

um forte movimento de reforço das autoridades e todo o movimento filosófico que virá 

depois, será meio Descartiano (naquilo que ele tem de questionador). Ou seja, de 

questionamento da fé e da crença nas autoridades por respeito, baseado na emoção e a 

procura de uma racionalização do pensamento, procurando reinterpretar as “verdades” 

impostas por uma dada ditadura cognitiva. 

 O ciclo renovador é sempre racionalista. 
 E o conservador mais emocional, que aposta nas imagens vazias da tecno-ecologia passada, que 

foi, aos poucos, perdendo o significado do discurso em função do controle das organizações 

sobre os indivíduos. 

A duração de uma mídia controladora das ideias, ao contrário, tenderá a nos levar para 

um movimento emocional da confiança nas verdades pelas autoridades, como estamos 

vivendo agora, o que nos levará a movimentos “Descartianos” de questionamento ás 

autoridades. 

É um ciclo anti-autoridade e pró-autoridade na sociedade, conforme o momento das 

revoluções cognitivas. Assim, apesar de mudanças radicais que temos no modelo do 

pensamento, ele não é evolucionista, mas além de todos os micro-contextos e 

temperamento dos filósofos, condicionados pelos ciclos de controle e descontrole de 

ideias. 

Dessa maneira, é preciso questionar os conceitos de modernidade e pós-modernidade, 

que marca a construção da história da filosofia baseada em critérios de filósofos aéreos 

(ver mais aqui). 

Nada há de terreno nessa divisão. 

A filosofia e o pensamento humano, como temos visto na Antropologia Cognitiva, são 

fortemente marcados pela contração e expansão das ideias. 

http://nepo.com.br/2013/08/08/os-filosofos-aereos-e-os-terrestres/
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É possível rever toda a história, a partir desses movimentos, alterando a 

consciência, um pouco o que diz Hegel, ao defender a ideia que a 

consciência é história, sim histórica e variável, conforme as tecnologias 

que temos para ajudar nosso cérebro a se expandir. 

Que dizes? 

  

  

http://nepo.com.br/2013/08/08/critica-a-filosofia-evolucionista/download-44/
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Qual é o papel da filosofia? 

http://nepo.com.br/2013/08/02/qual-e-o-papel-da-filosofia/ 

Versão 1.0 – 02/08/2013 

 

Filo – amor / Sofia – sabedoria. 

Filosofia = amor à sabedoria. 

Sabedoria, conforme sugere Aristóteles: agir da maneira acertada ou adequada. 

Mas adequada para quem? 

Assim, seria amar as atitudes adequadas, procurar as atitudes adequadas diante de 

atitudes inadequadas. 

Ou seja, filosofar é procurar pensar e agir de forma adequada de acordo com alguns 

princípios definidos por aquele que filosofa – que deve amar tudo aquilo que é 

adequado, evitando o inadequado. 

É algo aberto e não fechado, pois quem define os princípios é aquele que filosofa, a 

partir da sua consciência. 

http://nepo.com.br/2013/08/02/qual-e-o-papel-da-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/08/02/qual-e-o-papel-da-filosofia/pontes/
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Gosto da oração da serenidade, que é mais conhecida por ser utilizada pelos grupos dos 

anônimos em todo o mundo, que tem origem indefinida, veja detalhes aqui: 

Concedei-nos, Senhor, a Serenidade necessária para aceitar as coisas que não 

podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para 

distinguir umas das outras. 

Note que o Senhor pode ser substituído por “meus botões”, “minha consciência” por 

“eu” e teríamos: 

O individuo – que eu tenha a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso 

modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas 

das outras. 

A sociedade - que nós tenhamos a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que 

não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para 

distinguir umas das outras. 

Atribui-se essa proposta filosófica (que é muito mais do que uma oração) a corrente 

denominada “Cristianismo Prático”. E é interessante, pois está contido nessa visão uma 

síntese e superação difícil entre teologia (verdade que vem de Deus) e  racionalismo 

(verdade que vem da razão), um duelo filosófico ao longo de toda a Filosofia Moderna 

(a partir de 1450) se estendendo aos pós modernos (até os dias de hoje), pois procura 

um equilíbrio entre a impotência e a onipotência da existência humana. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ora%C3%A7%C3%A3o_da_Serenidade
http://nepo.com.br/2013/08/02/qual-e-o-papel-da-filosofia/3path/
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 Ao saber que existe coisas que talvez não se possa modificar, coloca o ser humano em um 

contexto histórico, com suas limitações e condicionamentos, que os filósofos onipotentes 

preferem omitir. Ex. racionalistas, ideólogos dogmáticos da mudança; 
 Ao saber que existe coisas que se pode modificar, coloca-se o ser humano em um contexto 

histórico, com suas potências, liberdade e livre-arbítrio, que os filósofos da impotência acabam 

por restringir. Ex. Teológos, ideólogos dogmáticos da consevação. 

O interessante é que na comparação entre impotência e onipotência, pede-se sabedoria, 

ou seja, filosofia, amor à sabedoria para perceber a diferença de como podemos agir 

entre estes dois campos, respeitando alguns limites, mas não deixando de procurar 

caminhos para superá-los quando for possível. 

 A onipotência nos leva a cruzar linhas que não se deveria, naquele dado contexto. 
 E a impotência nos leva a aceitar linhas que poderiam ser superadas naquele contexto. 

Há uma arte no viver, que é entender cada situação pela nossa consciência e de mais 

ninguém. 

 

O interessante dessa comparação é de que não se coloca no outro, como 

era o caso da teologia, em Deus, e dos dogmas ideológicos, aquilo que o 

http://nepo.com.br/2013/08/02/qual-e-o-papel-da-filosofia/922794_522970937749133_1034751526_n/
http://nepo.com.br/2013/08/02/qual-e-o-papel-da-filosofia/images-23/
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grupo determina, pois a atitude a ser tomada depende de cada um que 

deve procurar à filosofia e passar ele a ser seu próprio filósofo. 

Nada mais adequado para um mundo “desliderado” como o que estamos entrando à 

procura de novos valores. Aqui se aponta uma saída: o valor é de cada um que deve 

procurar seus limites e crescer enquanto pessoa dentro de sua própria sabedoria e de 

mais ninguém! 

Mas avisa-se de que cada decisão deve ser feita com sabedoria, com amor à ela, que é a base da filosofia. 

O que não se pode modificar são regras da vida, a lei da gravidade, por exemplo, ou macro movimentos 

históricos, tal como os movimentos pós-Internet, ou uma prosaica ressaca na praia. Aquilo que podemos 

compreender, identificar e poder ter discernimento de que devem ser respeitados pela sua força, pois 

são  maiores do que nós como pessoas ou até sociedade.  

Mas por outro lado pode haver a artificialidade  em cada uma das regras, limites do seu 

tempo, emocionais, de dominação, que definem “verdades absolutas” que ninguém 

mexe, ousa questionar, ou que são sujeitas à punição em determinados momentos 

históricos, que devem ser testadas para saber se são “modificáveis”. 

Essa não aceitação do “que não pode ser modificado” não é uma fronteira rígida, mas 

algo em aberto, a ser avaliado por cada pessoa individualmente ou pelo coletivo e não 

por alguém acima dela/dele. 

Determina-se, assim, uma suspeita constante do que pode ser uma 

verdade/autoridade artificial que não nos representa e o que é, de fato é 

algo a ser respeitada, de fato, em um dado momento ou para sempre. 

Para a qual se exige sabedoria, ou seja o uso intenso da filosofia (de 

cada um) para balizar a forma que agimos e pensamos diante dos 

impasses. 

É a filosofia e não uma autoridade externa que procura nos guiar, assim, para identificar 

o que é falso e que pode ser modificado, a despeito da história, do poder, das 

autoridades, das verdades correntes. 

E o que não é talvez por agora em uma dada situação. 

Quando alguém disser que é ou não é, pede-se apenas que se tenha sabedoria para se 

perceber a diferença entre a oni e a impotência. Ou seja, além de pensar, de estudar, de 

usar a inteligência, o uso da razão + emoção + intuição, o bem viver, para perceber que 

não se pode modificar, ou nunca, ou talvez em um dado contexto. 

Se analisarmos a história, veremos o quanto o humano derrapou entre estes dois pólos 

individualmente e coletivamente, tanto para a onipotência desvairada, quanto para a 

impotência imobilizadora. 

Essa procura da diferença entre o possível e o impossível, a meu ver é e sempre será o 

papel restaurador da filosofia de cada um e o resgate do papel da sabedoria no mundo, 

que é algo acima da razão ou da inteligência ou do conhecimento. 
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(O que nos leva a ver que uma sociedade do conhecimento pode ser muito pouco 

sábia.) 

Este mantra filosófico me parece muito adequado para este nosso novo mundo que cada 

um precisa de novos valores que não podem ser impostos por ninguém, mas de cada 

um, que vai para a rua levantar o seu próprio cartaz, a partir da sabedoria acumulado 

naquele dado momento. 

É um bom mantra para o mundo 3.0. 

Por aí, que dizes? 
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O filósofo é caçador da falsa-autoridade 

http://nepo.com.br/2013/07/29/o-filosofo-e-cacador-da-falsa-autoridade/ 

 

  

“Todo filósofo vem combater as regras impostas pelas autoridades de 

plantão” 

Toda a sociedade humana precisa se estruturar em organizações e estas produzem 

autoridades, que a governam. 

Não haverá sociedade humana sem autoridades. 

Podemos ter uma revolução socialista democrática no mundo e lá estarão as novas 

autoridades, escolhidas de uma determinada maneira e sendo mudadas de outra. 

As autoridades fazem parte da nossa estrutura básica, assim como a criação de 

organizações. 

Assim, toda organização é criada com um objetivo, quase sempre coletivo, que define 

sua meta para prestar algum serviço de valor para a sociedade. 

Existem duas visões distintas quando pensamos no ser humano: 

 - Uma que parte de Rousseau, da teoria do homem bom – que o ser humano nasce bom e é a 

sociedade que pode, ou não, torná-lo um inimigo;  
 - Uma que parte de Hobbes, da teoria do homem é o lobo do homem – que o ser humano é 

um egoísta e é a sociedade que pode, ou não torná-lo um amigo.  

http://nepo.com.br/2013/07/29/o-filosofo-e-cacador-da-falsa-autoridade/
http://nepo.com.br/2013/07/29/o-filosofo-e-cacador-da-falsa-autoridade/ilustra_movimento_dedo2/
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Rousseau 

Note que o marxismo parte da visão de Rousseau ao identificar o 

capitalismo como “estragador” da vida do proletariado e acreditar que 

uma revolução regeneradora vai nos leva a um paraíso na terra, pois o 

homem, o trabalhador é bom, mas precisa de um outro sistema para 

exercer a sua bondade. 

Sou adepto da versão de Hobbes por tudo que li, vi e vivi. 

Assim, autoridades e organizações terão uma taxa maior de serviço à sociedade, desde 

que a sociedade possa controlá-las. Portanto, uma sociedade será mais justa se for 

possível que possa controlar as suas organizações. 

http://nepo.com.br/2013/07/29/o-filosofo-e-cacador-da-falsa-autoridade/jean-jacques-rousseau/
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Aí temos um problema do sentimento de continuidade das autoridades. 

Toda autoridade ao se estabelecer em um determinado posto, fará de 

tudo para permanecer nele. 

Tirando raras exceções que justificam a regra. 

Uma autoridade, portanto, bem como uma organização, ao longo do tempo tenderá a 

dedicar a maior parte do seu tempo para criar barreiras para que a estrutura NÃO seja 

modificada e que NÃO haja mudanças, que as ameace. 

Vão tentar criar novos critérios de substituição cada vez mais desfavoráveis à sociedade 

para manter as autoridades atuais e, se possível, criar mais em mais privilégios para 

quem está lá. 

Isso acontece desde um professor em uma escola, passando por um reitor em uma 

universidade ou um presidente da república. 

Um conjunto de pessoas  depende de sua permanência e ele passará a maior parte do 

tempo procurando se manter no cargo. 

 

Porém, há que prestar conta para a sociedade e aí entram algumas questões que a nova 

abordagem da antropologia cognitiva pode ajudar a entender melhor: 

 -  as autoridades precisam controlar as ideias circulantes; 
 -  precisam criar uma falsa narrativa para que se acredite que ele está trabalhando para o 

coletivo e não para si mesmo; 
 - e fazer com que a sua falsa narrativa circule, evitando que a sua luta para permanecer no cargo 

e os benefícios a despeito da sociedade apareçam. 

(Isso não é algo brasileiro, mas humano.) 

http://nepo.com.br/2013/07/29/o-filosofo-e-cacador-da-falsa-autoridade/gospel-amarrado/
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Obviamente, que essa luta pela manutenção da autoridade no cargo, vai 

criando um círculo de favores e estabelecendo benefícios que podem ser 

legais ou não, do ponto de vista jurídico. A organização, entretanto, vai 

cada vez mais se voltando de costas para a sociedade. 

Vários autores já trabalharam com essa questão, destaco Foucalt e Bourdieu, dos que 

conheço até aqui. Porém, não fizemos ainda a relação desse aspecto com as revoluções 

cognitivas. 

Um dado ambiente cognitivo quando se estabelece e se consolida nos leva a uma taxa 

cada vez maior de controle das autoridades sobre a sociedade. 

A chegada do papel impresso, a partir de 1450, criou na sua fase de descontrole das 

ideias, o que gerou um novo modelo de governança, a partir da revolução francesa. 

Este modelo entrou em uma fase de consolidação, fortalecida pelos meios de 

comunicação de massa, criando um controle cada vez maior das organizações sobre a 

sociedade. 

Os movimentos atuais de revolta são contra esse desequilíbrio! 

 

As organizações e as autoridades se esforçaram por aprender e dominar os canais de 

circulação de ideias e se dentro deles para desenvolver a sua falsa-narrativa, na qual 

tudo que faziam era para defender a sociedade. 

A sociedade passa, então, a viver uma falsa realidade criada pelas falsas autoridades 

nas suas falsas organizações, que fingem que estão aí para defender os interesses de 

todos, quando, na verdade, com o aumento contínuo do controle, passam cada vez mais 

a defender seus próprios interesses de perpetuação no poder e das benesses que isso 

significa. 

O papel da filosofia e dos filósofos é, a despeito, de qualquer coisa procurar identificar 

aquilo que não faz sentido nessa falsa narrativa. 

http://nepo.com.br/2013/07/29/o-filosofo-e-cacador-da-falsa-autoridade/menina-arame/
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Filo = amor 

Sofia = sabedoria 

A sabedoria é justamente o oposto do que é falso, artificial, egoísta, velado, que visa o 

bem privado e não o bem comum, mesmo que seja privado. 

Há duas etapas nessa luta filosófica: 

 - enquanto o ambiente cognitivo se mostra estável e não se modifica, é uma luta surda, isolada, 

uma voz anti-autoridade, mas sem uma perspectiva de um novo cenário; 
 - quando o ambiente cognitivo se mostra instável e surge o descontrole das ideias é uma luta 

mais aberta, várias vozes e escolas, com a perspectiva de um novo cenário, já apontando para 

novas autoridades. 

Com a chegada de um novo ambiente cognitivo, tal como o alfabeto grego, o papel 

impresso ou a Internet passa a crescer a sua luta pela falsa narrativa e preparando o 

caminho por uma nova, de novas autoridades, de novas organizações, de nova 

governança. 

Estas terão o seu tempo para serem criadas e gerar novo ciclo de 

conservação e de domínio delas sobre a sociedade, que precisará de 

novo ambiente cognitivo, filósofos e nova governança. 

Vivemos hoje, com a chegada do descontrole de ideias digital, esse novo momento de 

trazer a luz aquilo que as autoridades de hoje, que não nos representam, a denúncia das 

falsas-narrativas e a procura de construção de novas narrativas, de nova autoridades e de 

novas organizações/governança. 

Que vai durar um período até cair de novo no mesmo círculo vicioso. 

Que dizes? 
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Revisão da história da filosofia 

http://nepo.com.br/2013/07/29/revisao-da-historia-da-filosofia/ 

Não podemos mais separar a história da filosofia como fazemos hoje, 

pois há uma influência clara das mudanças nas mídias e escolas 

filosóficas. Temos que analisar a história da filosofia, assim, em 

movimentos de contração (quando a filosofia é relegada a segundo 

plano) e de expansão (quando ela volta à cena com força). 

 

Assim, se analisarmos relação de causa e efeito da história recente do mundo ocidental, desde a Grécia, 

podemos observar que houve uma ordem de acontecimentos: 

 Invenção e difusão da escrita manuscrita  - descontrole de ideias – surto 

filosófico - monoteísmo  novo modelo de governança;  
 Invenção e difusão do alfabeto grego – descontrole de ideias – surto filosófico – democracia 

grega, novo modelo de governança; 
 Invenção e difusão do papel impresso  - descontrole de ideias – surto filosófico – democracia 

francesa, novo modelo de governança 
 Invenção e difusão da Internet  - descontrole de ideias – surto filosófico – democracia digital, 

novo modelo de governança (?) 

Obviamente, que esse campo está apenas começando, mas já nos dá uma base para 

repensar a forma que nos vemos e o passado. 

http://nepo.com.br/2013/07/29/revisao-da-historia-da-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/07/29/revisao-da-historia-da-filosofia/picture/
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Note que filósofos revolucionários, ou um grupo grande deles, em surtos, só conseguem 

exercer suas ideias quando estão em um forte  ambiente de descontrole de ideias, que 

preparam um novo modelo de governança da espécie. 

São filosofias que quebram o paradigma de um grupo de autoridades anterior e se 

dedicam a modelo uma autoridade mais representativa, pois não haverá sociedade sem 

autoridades. 

A chamada filosofia moderna, por exemplo, que se afirma ter começado 

a partir de 1450, por motivos inexplicáveis, ganha agora uma nova 

explicação:  a chegada do papel impresso. Bem como a história 

moderna. 

Dessa forma, se podemos desenvolver esse tema mais fundo, é possível afirmar que 

tivemos três blocos de filósofos: 

 Os orais – que difundiram sua mensagem pela fala;  
 Os escritos – que usaram a escrita nas suas diferentes etapas (tanto de suporte pedra, papiro, 

papel como de códigos desenhos e alfabetos);  
 Os digitais – que vão, como estão,  começando a difundir suas ideias pelo novo canal.  

Por aí, que dizes? 

Versão 1.2 – 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/2013/07/29/revisao-da-historia-da-filosofia/livro_cibercultura/
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Fundamentos da Filosofia 3.0 

http://nepo.com.br/2013/07/21/fundamentos-da-filosofia-3-0/ 

 Veja meus vídeos sobre o tema aqui. 

 

A filosofia é o campo de estudos que se dedica às questões mais amplas do ser humano. 

É a mãe de todas as ciências. 

E, por causa, disso é antecipatória. 

Antes das teorias, das metodologias e teorias sempre há um filósofo que abriu a estrada, 

abrindo um novo tempo de pensamento humano, como vemos na figura abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/07/21/fundamentos-da-filosofia-3-0/
http://nepo.com.br/2013/07/16/filosofia-3-0/
http://nepo.com.br/2013/07/21/fundamentos-da-filosofia-3-0/images-8/
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Assim, podemos ver o futuro muitas vezes, a partir das propostas de alguns filósofos, 

que pressentem a era seguinte e preparam o terreno, superando impasses para que as 

ciências de desenvolvam. 

Ao estudar a abordagem dos filósofos em cada época, acredito que posso propor a 

divisão entre duas grandes linhas: os do ar e os da terra. 

 Os do ar são aqueles que, por sua abordagem, resolveram tratar o ser humano 

como um homem sem corpo, não animal, não condicionado, que acreditava que 

dependia dele e de mais nada o seu destino, podemos citar os idealistas, muitos 

http://nepo.com.br/2013/07/21/fundamentos-da-filosofia-3-0/setas/
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que antecederam o que se chama hoje a filosofia moderna e contemporânea e 

vários dentro dela, que não sentiram necessidade de incluir no seu pensamento o 

lado humano, o que não quer dizer que não traga, por causa disso, questões 

interessantes; 

 Os do terra são aqueles que, por sua abordagem, resolveram tratar o ser 

humano como um homem com corpo, incluindo seu lado animal, condicionado, 

que acreditava que seu destino dependia também de fatores externos, tais como 

o momento histórico, a economia, a linguagem os fatos. 

Assim, não podemos dizer que é ilógico que a nova leva de filósofos procure novas 

abordagens e incluam novos fatores condicionantes ao humano, que antes não eram 

levados em conta, sendo filósofos da terra, mais coerentes com seus antepassados mais 

próximos. 

 

Assim, podemos apontar os trabalhos de Pierre Lévy (e seus possíveis influenciadores, 

que ainda não posso precisar) como inaugurais desse novo tempo, já que introduz a 

tecnologia como o novo elemento condicionante e em especial as tecnologias 

cognitivas, tais como a fala e a escrita no passado e o mundo digital para o futuro. 

Dessa maneira, se pensarmos ser viável considerar que o humano é condicionado pela 

tecnologia como não imaginamos antes e vem como já sugeriu Marx com a economia e 

Wiggenstein com a linguagem trazer um novo modo de pensar e nos permitir rever o 

passado, o presente o futuro com novo olhar. 

Não podemos dizer que a filosofia vai se espantar com algo assim, apenas deve procurar 

ver se faz sentido – já que não será o primeiro a procurar um novo campo de 

condicionantes para repensar toda a lógica, ainda mais quando surgem impasses, tais 

como compreender os motivos e causas dos protestos de junho no Brasil, motivados 

nada mais e nada menos por TECNOLOGIAS COGNITIVAS (no caso a Internet). 

Se faz sentido e as tecnologias cognitivas podem ser considerados locomotivas da 

história, como tentarei demonstrar em posts futuros, podemos rever até a própria 

história da filosofia, que seria demarcada de outra maneira, agora marcada pelas quebras 

das tecnologias cognitivas: 

 A Filosofia 1.o ou oral – que vai até a chegada da escrita e principalmente do 

alfabeto, marcando principalmente o mundo ocidental, com a filosofia Grega – 

que marcou o mundo ocidental até o fim do feudalismo; 

http://nepo.com.br/2013/07/04/o-trem-da-historia-e-tres-conceitos-na-sociedade/
http://nepo.com.br/2013/07/04/o-trem-da-historia-e-tres-conceitos-na-sociedade/
http://nepo.com.br/2013/07/21/fundamentos-da-filosofia-3-0/images-10/
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 A Filosofia 2.0 ou escrita impressa – que vai de 1450, até a chegada do 

computador, em 1960 e da Internet 30 anos depois – que modulou toda a 

história, passando pelas revoluções liberalizantes; 

 Filosofia 3.0 ou digital – que se inicia com a chegada da Internet e, a meu ver, 

será demarcada pela revisão humana do papel das tecnologias e das tecnologias 

cognitivas da sociedade como um novo elemento condicionante humano. 

Tal revisão, nos leva a um novo tempo filosófico e que vai marcar as ciências humanas, 

com revisão em todos os problemas, fará revisão na maneira que pensamos a educação 

entrando por alguns áreas do estudo do cérebro e da psicologia. 

Por fim, como fator adicional e causador destas rupturas o aumento da população, que 

cria periodicamente novos modelos de governança, já penetrando no campo político, 

social e econômico. 

Que dizes? 
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Filosofia 3.0 

http://nepo.com.br/2013/07/16/filosofia-3-0/ 

 

A história da filosofia precisa ser revista. 

Podemos analisá-la em três momentos: a filosofia oral, escrita e agora a digital. 

Como produzimos conhecimento e quem tem a “autoridade” para dizer o que é a 

verdade; 

E o que a colaboração cria de quebra nessa construção da verdade das autoridades 

analógicas. 

Veja os vídeos aqui. 

Veja o primeiro: 

  

http://nepo.com.br/2013/07/16/filosofia-3-0/
http://www.youtube.com/user/cnepomuceno/videos?view=46&shelf_index=9&sort=dd&tag_id=UC9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ.3.filosofia-30
http://youtu.be/fohAdeFB8aI
http://nepo.com.br/2013/07/16/filosofia-3-0/images-1-2/
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Precisamos urgente de filosofia! 

http://nepo.com.br/2013/07/02/precisamos-urgente-de-filosofia/ 

  

 

Sem filosofia, não vamos inovar, empreender ou ter visão estratégica. 

Temos um grave problema: nossa taxa de qualidade de percepção é muito baixa. 

É preciso elevar essa taxa e a mídia de massa poderia ajudar. 

Veja os vídeos. 

http://nepo.com.br/2013/07/02/precisamos-urgente-de-filosofia/
http://www.youtube.com/user/cnepomuceno/videos?view=46&shelf_index=7&tag_id=UC9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ.3.filo&sort=dd
http://nepo.com.br/2013/07/02/precisamos-urgente-de-filosofia/images-4/



