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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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Os desafios do ego digital 

http://nepo.com.br/2013/11/21/os-desafios-do-ego-digital/ 

Toda a nossa sociedade está estruturada para a repetição e a 

consolidação. Nossos egos são co-dependentes da aceitação externa e 

foram educados para aceitar as normas e obedecer. Nosso desafio hoje é 

construir um novo ego digital mais compatível com um mundo que 

precisa criar um novo modelo de governança da espécie. 

 

O problema principal, a meu ver, é de sustentabilidade. 

Hoje, as organizações, apesar do discurso inovador, querem 

profissionais repetidores e seguidores de ordens. Querem pessoas na 

caixa e que não queiram nunca sair dela. O papo furado do fora da 

caixa ainda é muito papo furado, ainda mais no Brasil. 

A escola – que é moldada pela sociedade e pelas organizações – é criadora e 

formatadora desse ego repetidor e memorizador. 

(Note que o modelo da escola é muito mais para formatar um ego repetidor do que 

fornecer conteúdo.) 

O aparato todo é feito para que o ego seja formatado para a consolidação do modelo da 

governança da espécie atual criada a partir de 1800. 

Assim, nosso ego impresso-eletrônico foi muito bem construído, mas está 

obsoleto diante de uma expansão cognitiva que vem para criar uma nova 

governança. 

(Muitos podem preferir chamar de ego industrial e agora de um ego pós-industrial se 

quiser abordar apenas do ponto de vista econômico.) 

http://nepo.com.br/2013/11/21/os-desafios-do-ego-digital/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/11/21/os-desafios-do-ego-digital/forum-criatividade-e-inovacao/
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Um primeiro passo nessa renascença digital é recuperar uma missão de 

vida para esse ego criador, que é a forma de se combater a influência 

externa sobre ele. Para que ele possa ter ferramentas para fugira da 

fama e do sucesso fácil. 

Quando o ego procura uma missão fora de si, mas não para agradar ou ser reconhecido 

por alguém ele procurar um amadurecimento que é a auto-referência. 

Não importa o que pensem, mas eu escolho algo para que eu possa me agarrar e me 

comprometer. 

O movimento criativo é, assim, acima de tudo um movimento ético, já que eu vou criar 

algo que não existe que vem da minha singularidade e eu estarei comprometido com 

esse processo dialético eu-singularidade-problema-eu. 

(Falei mais sobre esse ego ético aqui.) 

Esse compromisso interno cria uma auto-referência, pois não importa 

muito o que digam de mim, se vão me valorizar, ou não, se vão 

considerar importante, ou não, esse referência passa a ser a minha 

referência, pois o que é relevante é eu conseguir superar os desafios que 

eu me coloquei e a minha prestação de contas é apenas com a minha 

lápide. O resto são tapinhas nas costas, bem vindos, mas não 

fundamentais. 

http://nepo.com.br/2013/11/21/renascimento-digital/
http://nepo.com.br/2013/11/05/o-ego-etico/
http://nepo.com.br/2013/11/21/os-desafios-do-ego-digital/chaplin-ok/
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Ou seja, não se faz um blog para alguém, ou para se ter “sucesso”, mas 

deve-se fazer um blog dentro de uma necessidade, de uma missão, que, 

seria bom, agregue algo que possa reduzir sofrimento de um grupo na 

sociedade. 

Assim, foge-se do vazio de se fazer algo sem sentido e preenche-se a vida com algo 

mais significativo. 

Esse ego ético e nesse momento digital vai se auto-referenciando. 

Para que ele se torne sustentável e comece a ir mais fundo, exige-se que dentro do novo 

ambiente, ele se viabilize economicamente, transformando o sonho de uma vida mais 

significativa em um trabalho mais significativo, que com ele possa sobreviver. 

Obviamente, que isso vai se dar pelas bordas, pois o centro, as organizações de plantão, 

estão ainda “vibrando” no modelo anterior. 

Quanto mais a sociedade vai migrando para a nova governança, mais 

esse ego ético vai ganhar espaço. 

Assim, cria-se um compromisso de uma percepção de mundo com uma atitude de 

mundo, fugindo-se do que chamei aqui de percepção coerente, que acho que podemos 

chamar de indolente ou sem compromisso. Percepção de salão, para os outros. 

http://nepo.com.br/2013/11/18/o-aparato-de-tomada-de-decisoes/
http://nepo.com.br/2013/11/21/os-desafios-do-ego-digital/labirinto-2/


9 

 

 

Nesse novo mundo, por sua característica de criadora de nova 

governança da espécie, o ego que vale é o ego criador que procura 

singularidade. 

E aí temos uma corda bamba difícil. 

Esse é o novo desafio. 

Versão 1.0 – 21/11/2013 - 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/2013/11/21/os-desafios-do-ego-digital/tightrope/
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O ego digital 

http://nepo.com.br/2013/11/21/o-ego-digital/ 

Não será mais possível pensar o ser humano sem colocarmos as 

mudanças tecno-cognitivas no mapa. Se vocês ouvirem esse psicanalista 

verão que já se sente claramente, apesar de não se precisar as causas, 

mudanças nesse campo. 

Veja abaixo: 

O ser humano, como tenho insistido nesse blog, vive dois momentos na sociedade: 

 - de expansão cognitiva – quando ganhamos canais; 

 - de contração cognitiva – quando perdemos canais. 

A expansão nos permite criar. 

E a contração nos permite consolidar. 

É como se fizéssemos o jogo, como gosta de dizer Paulo Gaudêncio, uma tese, uma 

antítese e uma síntese. 

A tese é a contração, a antítese é a expansão e a síntese é a 

consolidação de uma nova governança que dura um período até que 

fechamos os canais e entramos em crise novamente. 

 

http://nepo.com.br/2013/11/21/o-ego-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=ZcD7XK-mdQc
http://nepo.com.br/2013/11/21/o-ego-digital/paulo_twit2/
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Paulo Gaudêncio 

Podemos, para que possamos ajudar as pessoas a reduzir neuroses, dizer que nosso 

cérebro (e o ego dentro dele) flutua nesses dois momentos. 

 Na contração cognitiva, temos um cérebro/ego repetidor e memorizador; 

 Na expansão cognitiva, temos um cérebro/ego inovador e criador. 

Talvez, possamos dizer que na contração nosso ego precisa da aceitação 

e do reconhecimento externo e vai se homogenizando para consolidar 

um dado modelo de governança da espécie. E na expansão ele vai 

precisando criar e se preparar para uma modificação da governança. 

O cérebro/ego, assim, fluta entre o repetidor e o criador. 

O ego digital, assim, é um ego criador, que vem combater o atual repetidor. 

 

Porém, a flutuação do ego não pode apenas ser colocado nestes dois parâmetros. 

 A renascença digital nos pega com 7 bilhões de habitantes e em tudo que isso 

nos traz de complexidade, tamanho das cidades. 

 A produção do conhecimento e tomada de decisões de um mundo digital tem 

características específicas e inusitadas; 

 Temos o acúmulo do passado em lidar com neuroses. 

Ou seja, o ego digital tem um macro-movimento, pois é de toda a sociedade, que pede 

abertura e criatividade, mas não podemos dizer que ele pode ser comparado com o ego 

impresso-eletrônico. 

É um ego que se abre para criação com outros paradigmas, completamente novos. 

Há momentos, inclusive, distintos. 

O ego impresso teve fases de início, meio e fim. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/11/21/o-ego-digital/alter-ego-l/
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 O ego eletrônico idem. 

 E agora o digital vive a sua fase inicial, que tem que duelar fortemente com o 

modelo concentrador do ego impresso-eletrônico em fim de festa. 

 

Há que se preparar para a expansão desse ego digital, que vai completamente contra o 

modelo que temos hoje. Vou falar mais sobre isso aqui nos desafios do ego digital. 

(Sugiro, se se interessou, ver mais aqui.) 

Versão 1.0 – 21/11/2013 - 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/2013/11/21/os-desafios-do-ego-digital/
http://nepo.com.br/2013/11/21/mamae-vou-mergulhar-na-piscina/
http://nepo.com.br/2013/11/21/o-ego-digital/opjihssflsc/
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Mamãe, vou mergulhar na piscina! 

http://nepo.com.br/2013/11/21/mamae-vou-mergulhar-na-piscina/ 

Nossos egos foram muito maltratados na última ditadura cognitiva. Eles 

se infantilizaram por causa da concentração de canais.  

(Já tinha falado mais sobre isso aqui.) 

 

Todo mundo espera um pouco de reconhecimento do outro. Uma taxa que varia de 

pessoa para pessoa. Há, porém, uma relação entre infantilização do ego, 

reconhecimento, neuroses, conceitos de fama e fazer sucesso com canalização da 

sociedade. 

Detalhemos. 

Note que os canais de divulgação de ideias na sociedade filtram o que vai ir a público. 

Publicar é ir a público e quanto menos canais temos, mais dependente 

ficamos daqueles que filtram, pois todos querem ser reconhecidos em 

alguma medida, sair de um anonimato e deixar algum legado. Há muito 

de medo da morte em tudo isso. 

Isso é típico quando alguém começa a filmar para a televisão a quantidade de pessoas 

que querem se colocar na frente. Todos querem ter seus cinco minutos de fama. 

http://nepo.com.br/2013/11/21/mamae-vou-mergulhar-na-piscina/
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/2013/11/21/mamae-vou-mergulhar-na-piscina/piscina-mal-cuidada/
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Fama é a opinião dos outros, que podemos chamar de feed-back, 

reputação, que hoje em dia ganhou o status da reputação que MUITA 

gente tem de nós. 

Fama em uma sociedade de massa é quando você consegue furar o bloqueio e passa 

pelos canais filtradores e vai a público. Nosso ego maltratado pela ditadura cognitiva 

que entra em ocaso foi educado para ser hiper-dependente dos atuais filtradores. 

Temos sucesso se aparecemos na mídia e vice-versa. 

Isso, entretanto, começa a mudar com a Internet, pois há um fenômeno 

da macro-canalização da sociedade, que permite que, qualquer um, de 

forma barata possa vir a público e colocar a sua cara a tapa, ou a fama. 

O problema é, entretanto, que nosso ego foi educado para ser mundial ou nacional e não 

de nicho. Ou seja, nosso ego quer um reconhecimento de massa, de muitos e não o de 

nicho, de poucos. 

Nosso ego quer a mídia de massa e não a mídia de missa! 

http://nepo.com.br/2013/11/21/mamae-vou-mergulhar-na-piscina/jaiminho-3/
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É preciso uma reeducação de como pensamos a fama, o reconhecimento, em escala de 

valores e de quem esperamos reconhecimento. 

Há dois movimentos aí. 

 O interno – que é o resgate do auto-valor e do reconhecimento pela própria 

pessoa; 

 O externo – que é o de aceitar o reconhecimento de nicho como o esperado e 

fundamental. 

Isso nos leva para a questão do “fazer sucesso”. 

Fazer sucesso hoje na sociedade – e isso é ótimo para as  organizações filtradoras. - é 

aparecer frequentemente na mídia de massa e ser aceito pelas autoridades de plantão. 

Queremos a espada do rei no nosso obro, um título de nobreza para 

andarmos diferente pelo nosso bairro. Ter o reconhecimento de cima 

para baixo para os que estão à nossa volta nos olhar diferente. 

Não fazer sucesso é não aparecer nestes espaços e não ser aceito pelas autoridades de 

plantão. 

Porém, o cruel e perverso disso tudo é que o filtro que é feito tem um critério e um 

interesse associado. E leva a sociedade a um processo de hiper-homogenização. 

http://nepo.com.br/2013/11/21/mamae-vou-mergulhar-na-piscina/kontrol/
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Ou seja, para publicar, ir a público, ter fama e sucesso eu preciso ser 

aceito pelos critérios de quem filtra. 

Tudo pela fama. 

E abrir mão do que eu tenho de mais precioso que é a minha singularidade, hoje um 

bem para lá de escasso. 

Muitos dirão que se render à uma organização filtradora faz parte da sociedade e eu 

diria que sim, mas até uma determinada taxa. 

Quando os canais e as organizações filtradoras vão se concentrando mais e mais, tudo 

acaba ficando cada vez mais homogêneo e vai criando mais e mais neuroses, pois para 

que eu possa aparecer para fora, digamos “ter sucesso” eu preciso abrir mão daquilo que 

me faz singular. 

Ou seja, para ter sucesso em hiper-concentração é preciso se 

homogenizar e não se singularizar. 

http://nepo.com.br/2013/11/21/mamae-vou-mergulhar-na-piscina/attachment/1836120/
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O que vai matando mais e mais a singularidade e diversidade humana tão importantes 

para como vemos e agimos diante do mundo. 

Acredito que a macro-canalização vem reequilibrar esse jogo, pois hoje há chance de 

reconhecimento e – em muitos casos viabilização financeira – para que se possa ser 

menos homogêneo e mais singular. 

(O caso do Porta dos Fundos vai nessa direção e tantos outros.) 

E isso é algo fundamental para a sociedade que precisa estimular a singularidade para 

sair das crises que nos metemos. 

E isso pede um ego mais maduro, um ego muito mais auto-referenciado. 

Um ego que coloca como desafio a superação dele mesmo, um auto-reconhecimento, 

uma missão de ser singular. 

Ou seja, um ego digital, que detalhei mais aqui. 

Versão 1.0 – 21/11/2013 - 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://www.youtube.com/user/portadosfundos
http://nepo.com.br/2013/11/21/o-ego-digital/
http://nepo.com.br/2013/11/21/mamae-vou-mergulhar-na-piscina/clones-istockphoto-small/
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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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Ditadura cognitiva e o ego infantilizado 

http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/ 

Um dos efeitos do fim da atual ditadura cognitiva é a infantilização do nosso ego. 

 

Nosso ego está sub-desenvolvido, pois não exercitou um conjunto de exercícios importantes: 

 Refletir sobre ele mesmo; 
 Separar realidade de percepção; 

 Moral de ética; 
 Se independer do reconhecimento do grande outro. 

Temos um ego pouco musculado, muito infantil. 

E quando começamos a enfrentar uma expansão cognitiva, começamos a ver uma 

incompatibilidade entre a demanda de um mundo com mais liberdade para lidar com a 

complexidade versus uma incapacidade do nosso ego de viver nesse ambiente. 

Todo o trabalho necessário que tenho feito já na preparação dos meus alunos para 

enfrentar esse novo mundo passa por fortalecer esse ego, tornando-o mais consciente e 

preparado para viver essa complexidade. 

Um dos pontos centrais é a superação do reconhecimento doentio do grande outro e a 

passagem e a procura da aceitação do pequeno outro, através da constante interação, ver 

mais sobre isso aqui. 

http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/25/expansao-cognitiva-liberdade-e-etica/
http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/25/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/
http://nepo.com.br/2013/10/25/o-pequeno-outro/ego-2/
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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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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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O grande outro e a contração cognitiva 

http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/ 

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

Quanto mais temos a concentração dos canais, mais essa necessidade de 

reconhecimento estará ligado a um centro e menos às pontas, criando 

uma neurose coletiva de querer um reconhecimento de cima que não 

virá, pois a contração torna o grande outro cada vez mais narcisista, 

criando uma macro relação sado-maosquista. 

Podemos dizer que desde pequenos queremos que alguém nos aplauda pelos nosso atos, 

desde subir uma escada, dar um mergulho na piscina a uma boa nota na escola. 

Queremos ser amados e temos medo de não sermos. 

Tenho medo, logo existo. 

 

Somos animais sociais extremamente carentes e dependentes do grupo, da sociedade. 

Em uma taxa de equilíbrio melhor na sociedade, temos o mérito como algo relevante, 

pois quem tem algo a colaborar na sociedade será reconhecido por esta e vice-versa. 

Para quem tenhamos uma sociedade meritocrática, entretanto, temos um problema de 

distribuição de canais e complexidade demográfica. 

Se tivermos poucos canais e muita gente, começamos a ter uma concentração dos 

centros emissores da verdade e de tomada de decisões, que passam a ser os 

“carimbadores do mérito“, o que nos leva a um desequilíbrio do reconhecimento. 

http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/
http://nepo.com.br/2013/10/21/sobre-o-medo-de-ter-coragem/
http://nepo.com.br/2013/10/21/os-carimbadores-do-merito/
http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/after_the_rain_3_by_amiranile-d3euat8/


28 

 

Será reconhecido, em um mundo de baixa meritocracia, aqueles que se renderam à 

verdade e aceitarem à tomada de decisão dos centros carimbadores do mérito. 

E temos aí um movimento de baixa diversidade, da sociedade abrindo 

mão da singularidade de cada um e da diversidade social, gerando 

crises de tomada de decisão, pois cada vez mais as decisões serão 

tomadas por cada vez menos pessoas, criando uma espécie de poder 

absoluto. 

 

Individualmente, isso nos leva a procurar ser aceitos por esse grande outro para continuarmos sendo 

amados (e sobrevivermos) por causa disso.  

Há, assim, a internalização de um grande outro (conceito importado e 

adaptado de Lacan) que está ali como uma fantasma na platéia que 

esperamos que nos aplauda ao longo da nossa vida. 

E isso nos influencia o pensamento e ação, pois queremos ser aceitos por ele. 

“Ter sucesso” passa a ser ser reconhecido pelo grande outro, ser aplaudido por ele. 

O problema é que mais e mais o grande outro reconhecerá apenas aqueles que o espelham, criando uma 

neurose coletiva de rejeição de singularidade pela aceitação, criando um movimento massivo de 

objetivação dos sujeitos. 

A neurose individual de não conseguir ser singular na sociedade será 

cada vez mais coletiva. 

E isso vai variar de cada pessoa, mas sempre vai esbarrar nas baixas taxas sociais de singularidade, 

violentando a singularidade geral. 

http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/91016_1_1358343549/
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Sim, queremos ter aceitação, mas precisamos ser aceitos por algo que 

seja singular e não nos violentarmos, evitando ser uma biruta de 

aeroporto, pelo vento alheio, no qual muda-se à procura do aplauso do 

grande outro.  

Há muito de dominação nesse não reconhecimento singular, pois podemos notar que muito do 

que evitamos de procurar ser diferente é em função da dúvida desse aplauso. É preferível ser aceito pelo 

que querem que eu seja do que ser aceito pela minha singularidade existencial. 

E, por causa, disso eu me adapto para ser aceito pelo outro, mesmo que não seja aceito 

por mim mesmo. 

(Note que quando falo de singularidade não estou falando de uma pedra em que você 

definiu como singular, mas é algo líquido em que você trabalha o tempo todo para 

identificar seus talentos. Singularidade, assim,  não é algo fechado, mas é algo que é 

uma eterna procura e, como sugere Clóvis de Barros e Filho passa pela procura 

filosófica da felicidade/eudaimonia) 

Tais dramas humanos e universais, estamos descobrindo agora, variam conforme o 

pêndulo cognitivo. 

 Na contração cognitiva – teremos a centralização do grande outro, aumentando a taxa de 

dependência, reduzindo a diversidade e o estímulo das singularidades, pois há um centro cada 

vez mais forte e a aceitação vem desse lugar que só aceita aquele que se render a esta 

singularidade central, cada vez mais narcísica. O que nos leva a crise da baixa diversidade. 
 Na expansão – teremos a descentralização do grande outro, reduzindo a taxa de dependência, 

aumentando a diversidade e o estímulo das singularidades. O que nos tira da crise da baixa 

diversidade. 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/biruta_2558815/
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Hoje, estamos vivendo o fim do grande ciclo de contração cognitiva. 

E é justamente por isso que vivemos em um mundo cada vez menos 

diversificado e mais massificado, pois estamos saindo da ditadura 

cognitiva do grande irmão, do grande outro, que só te aplaude se você 

se encaixar naquilo que ele determinou. 

O movimento que visa acelerar a expansão cognitiva com qualidade deve promover o resgate da 

singularidade. 

É isso, 

Que dizes? 

Versão 1.2 – 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/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/21/movimento-de-aceleracao-da-expansao-cognitiva/
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Narcismo organizacional 

http://nepo.com.br/2013/10/07/narcisismo-cognitivo/ 

Narcisismo organizacional é um fenômeno do final de uma ditadura cognitiva. 

As organizações aprendem a usar os canais e os vão os concentrando 

cada vez mais, consolidando um modelo econômico-político, permitindo, 

assim, o aumento demográfico. 

 

E há, assim, uma entropia cognitiva em curso, pois ao mesmo tempo que 

se concentra os canais, mais gente há no mundo e menos diversidade 

para produção das verdades e tomada de decisão. 

A crise é certa. 

http://nepo.com.br/2013/10/07/narcisismo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/10/07/narcisismo-cognitivo/654px-the_newest_narcissus_-_punch_cartoon_-_project_gutenberg_etext_14514/
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Podemos citar que ocorre nesse narcisismo organizacional: 

 - baixa inovação; 
 - baixa motivação; 
 - consumidor/cidadão tem que se adaptar à organização e não o contrário. 

As organizações passam, assim, a controlar a sociedade e não o contrário. 

As autoridades de plantão das organizações passam a atuar para se manter no comando 

das organizações e se distanciam do objetivo principal que é servir a sociedade. 

O narcisismo organizacional é um gerador de crise para a sociedade e vai ser fortemente 

questionado na expansão cognitiva, quando vai se procurar resgatar os objetivos iniciais 

das organizações, procurando resgatar o controle pela sociedade. 

O narcismo organizacional cria critérios de entrada e de produção que 

reforçam a visão hegemônica com pouco espaço para o novo. 

O narcismo organizacional favorece a busca por valores mais materiais e menos éticos, 

os que leva o fortalecimento de instituições financeiras que passam a ter mais poder do 

que as produtivas. 
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O fenômeno é conservador e não inovador.

 

Esse movimento é um gerador de crises cada vez mais agudas, pois a 

verdade e a tomada de decisões vão se tornando de baixa qualidade, não 

sendo mais capazes de levar em conta os problemas da sociedade. 

Uma Revolução Cognitiva é um fenômeno que vem quebrar esse narcisismo, 

procurando restabelecer um canal com a sociedade, através da criação de novas formas 

de construção da verdade e tomada de decisões, em um movimento de expansão do 

pêndulo cognitivo. 

É isso, 

que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/07/narcisismo-cognitivo/654px-the_newest_narcissus_-_punch_cartoon_-_project_gutenberg_etext_14514/
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Versão 1.1 – 23/10/2013 - 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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Pêndulo cognitivo e as taxas de neurose da sociedade 

http://nepo.com.br/2013/10/04/neurose-e-pendulo-cognitivo/ 

Wikipédia – O termo neurose (do grego neuron (nervo) e osis (condição doente ou 

anormal)) foi criado pelo médico escocês William Cullen em 1787 para indicar 

“desordens de sentidos e movimento” causadas por “efeitos gerais do sistema 

nervoso”. Na psicologia moderna, é sinônimo de psiconeurose ou distúrbio neurótico e 

se refere a qualquer transtorno mental que, embora cause tensão, não interfere com o 

pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Essa é uma diferença 

importante em relação à psicose, desordem mais severa. 

 

http://nepo.com.br/2013/10/04/neurose-e-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/04/neurose-e-pendulo-cognitivo/artlimited_img7582294-08/
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Para este blog, a neurose se caracteriza pela dificuldade de viver uma vida não 

repetida. Ou melhor, uma vida que ao se repetir nos leva a constantes sofrimentos já 

conhecidos, mas, inexplicavelmente, recorrentes. 

A métrica da neurose seria, então, o sofrimento maior ou menor que uma pessoa vive na 

vida, a partir de suas próprias decisões, indecisões ou adiamento de decisões. 

 Uma enchente que arrasta uma casa não é uma neurose, apesar de causar sofrimento. 
 Optar por fazer uma casa no mesmo lugar, sem analisar se outra enchente é possível, talvez se 

caracterize por uma neurose. 

 

A neurose é um dos conceitos da filosofia-teoria epistemológica do inconsciente de 

Freud, que se divide em três campos epistemológicos: 

 Filosofia – o ser humano não é uno, mas duo, com uma subjetividade que ele não controla e 

nunca vai conhecer plenamente, que questiona o controle total da razão pelo humano;  
 Teoria – o Ego, o Id, o Superego e todas as forças que precisam ser analisadas para se conhecer 

melhor as doenças emocionais/cognitivas;  
 Metodologia – a psicanálise, que é a tentativa de, através do estudo do discurso do paciente 

poder identificar problemas e tentar ajudar a superá-los/administrá-los.  

Podemos dizer, assim, que as teorias do inconsciente trouxeram ao 

mundo essa impotencialidade humana e, através da psicanálise, 

metodologia, destacou a necessidade do ser humano falar de si para o 

outro, seja um terapeuta, ou não, para se desconhecer menos, pois não 

haverá nunca o conhecimento completo. 

Neste post, discuti um pouco a palestra de Ricardo Goldenbeg que defende que só é 

possível se desconhecer menos, através do diálogo com o outro. O conhecer passa 

http://nepo.com.br/2013/10/01/o-ego-monoteista/
http://nepo.com.br/2013/10/03/o-controlismo/9862be08ead37f2f822569389c604927/
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sempre pelo outro, diz ele , pois o auto-conhecimento é uma ilusão, pois nunca vamos 

nos auto-conhecer sozinhos. 

É como se precisássemos de uma parede externa para jogar nossa bola 

de desconhecimento subjetivo e, conforme a força, pressão, altura da 

volta da bola pudéssemos ter uma noção da nossa taxa de ilusão diante 

da vida. 

 

Isso vai um pouco na direção da discussão que fiz aqui que a realidade é uma verdadeira 

suruba, que não está em ninguém, mas na interação das diferentes percepções, que 

precisam entrar em contato para que possam se desiludirem mutuamente. 

Assim, se ajuda muito: 

 ter o outro para nos conhecer; 
 trocar e conversar são elementos fundamentais para esse conhecimento (obviamente seguido 

de reflexão sobre essas interações).  

Podemos dizer que uma sociedade que menos pode conversar é uma 

sociedade que tende a aumentar a sua taxa de neurose e de que o 

inverso também é válido: a ampliação da comunicação, não é suficiente, 

mas é um primeiro passo para que possamos reduzir a taxa de neuroses, 

pois teremos menos ilusões. 

Assim, quando vivemos o ponto de maior contração do pêndulo cognitivo, na qual os 

canais se fecham, as pessoas passam de produtores a meros espectadores, podemos dizer 

que haverá uma taxa muito maior de neuroses coletivas. 

E se estabelece uma relação entre o pêndulo cognitivo e as taxas de neurose da 

sociedade. 

http://nepo.com.br/2013/09/03/a-realidade-e-uma-suruba/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/04/neurose-e-pendulo-cognitivo/tu-so-vives-iludido-se-assim-quiseres-viver/
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E isso vale para pessoas e organizações. 

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. 
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A resignificação cognitiva 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-resignificacao/ 

É possível afirmar que vamos viver um processo de resignificação social. 

Vimos aqui que estamos no fim de um período de contração cognitiva, na qual a 

produção da verdade passou a ser produzida de forma cada vez mais centralizada. 

 

Tal movimento nos levou a crises objetivas e subjetivas. 

 As objetivas são aquelas ligadas à nossa capacidade de sobreviver e sobreviver, se possível, com 

qualidade; 
 As subjetivas estão na esfera na capacidade de abstração e de subjetivação de cada sujeito e do 

espaço de sua explorar a sua singularidade no mundo. 

Neste momento há uma perda gradativa das autoridades de plantão, que 

se agarram ao que podemos chamar de valores com menos qualidade 

diante da vida, tais como dinheiro, bens materiais, cargos, poder, etc. 

Note que não estou dizendo que estes elementos não fazem parte da vida, mas é a taxa 

de valorização destes elementos, que não é fixa, é variável, tende a subir, pois há um 

aumento na taxa de objetivação da subjetividade de cada indivíduo na sociedade, o que 

nos leva a uma perda gradativa de valores de mais qualidade. 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-resignificacao/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-resignificacao/quedalivre1/
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Em momentos de contração cognitivas elas tendem a ser maiores e vice-versa. 

Na história, podemos aliar momentos de contração e questionamento radical de valores 

de baixa qualidade, a saber: 

 Surgimento do monoteísmo judaico – Moisés – escrita manuscrita – questionamento do 

bezerro de ouro; 
 Surgimento do monoteísmo cristão – Jesus – escrita manuscrita – questionamento do comércio 

no templo; 
 Surgimento da Reforma Protestante – Lutero – escrita impressa – questionamento das 

indulgências, das imagens e estátuas dos santos; 
 Surgimento da República – Revoltosos – escrita impressa – questionamento 

dos valores reais e da Igreja, podemos citar o croissant. 

Note que em todas estas passagens temos uma crise de significação, que denota uma 

taxa de baixa qualidade de valores, questionada e superada com a chegada de um 

processo de resignificação que vem aliado com uma nova mídia, que vem superar crises 

subjetivas e objetivas, uma apoiando a outra, pois: 

 Não é possível sair das crises com os antigos valores subjetivos; 
 E não é possível sair da crise subjetiva com a antiga crise objetiva. 

Uma mão tende a lavar a outra. 

Que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-resignificacao/30-artigo-qual-adorac3a7c3a3o-c3a9-idolatria-bg-ilustrado-04/
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Versão 1.0 – 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. 
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A crise do ego monocentrista 

http://nepo.com.br/2013/10/01/o-ego-monoteista/ 

 

Gostei muito desta palestra do psicanalista Ricardo Goldenberg e sugiro que você 

escute. 

Goldenberg neste vídeo quebra a ideia de que existe algo como o auto-

conhecimento, que é algo que foi, a meu ver, fortemente reforçado pelos 

últimos anos de concentração das redes de construção da verdade, na 

qual eu não tinha a interação como uma prática, mas a produção 

cognitiva fechada o que acabou moldando nosso ego monoteísta, que ele 

questiona neste vídeo. 

A base da proposta de Goldenberg é bem diferente do que estamos 

acostumados.  Argumenta  que não somos seres isolados. Só somos 

alguém, através do contato com o outro, que nos ajuda a nos 

reconhecer. 

É algo como se fôssemos um projeto, tipo uma bola que só consegue ter noção, apenas 

noção de sua dimensão, quando batemos ( e refletimos de forma sóbria e profunda sobre 

esta experiência) nas paredes que nos cercam: a vida, as pessoas, as crises, os dramas e 

as alegrias. 

Um ser interativo, que só se descobre em interação e nunca em 

isolamento. 

Estar pronto, ou se conhecer, seria a capacidade que temos de interagir e refletir sobre 

cada interação. 

A ideia, assim, que eu me auto-conheço, a partir de eu mesmo, seria uma grande 

roubada, que nos levaria muito mais à ilusão do que uma verdade mais eficaz. 

(Porém, esse modelo de um ego isolado, auto-suficiente é hoje hegemônico e faz parte 

do modelo de organizações neuróticas e narcistas, fruto da contração cognitiva. Com o 

tempo, elas se tornam anti-produtivas, pois passam apenas a existir para se auto-

manter e não mais servir à sociedade.) 

A proposta, então, segundo o psicanalista, é de uma mudança de como eu me vejo e 

como eu construo o meu ego. 

É o que eu chamaria da passagem de um ego monocentrista, fechado e 

isolado para um politeísta, aberto e que se descobre apenas na 

interação, fundamental para o novo ambiente cognitivo da colaboração 

de massa, que estamos entrando pós-mídias sociais. 

http://nepo.com.br/2013/10/01/o-ego-monoteista/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
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Goldenberg rebate a ideia da psicanálise “Freud_explica” , na qual o terapeuta acaba 

por transformar o analisando em um ego suplementar, tal como: façam o que eu acho 

que você deveria fazer. Quando o movimento seria o contrário, deixar o paciente como 

uma obra em aberta e ele dá alguns exemplos dessa prática. 

Representa com estas ideias, acredito eu, um movimento de revisão psicanalítica de paciente obra fechada 

versus paciente obra aberta, pois rebate a prática do divã de que o analisando passa a ser o espelho do 

terapeuta.  

É justamente a mesma discussão que vejo hoje na sala de aula e nas organizações 

produtivas, incluindo a política por causa das mídias sociais. 

(A proposta de ego obra aberta tem um pé forte no existencialismo, que acredito ser a 

corrente mais coerente com esse novo mundo que necessita de pró-atividade e não de 

passividade. As ações de Heidegger e Freud parecem que vão subir na bolsa filosófica. 

) 

O movimento psicanalítico proposto por Goldenberg faz parte da 

revisão geral, que podemos chamar de espírito da época, Zeitgeist, 

assim como a escola invertida (no setor de ensino), ou a mídia ninja ( na 

área de mídia) ou a gestão participativa (no setor produtivo) do 

movimento de expansão do pêndulo cognitivo. 

Todos estes movimentos que percebem e tentam defender com mais ou menos visão do 

todo, o novo Zeitgeist macro cognitivo, da mudança de umacultura monocentrista para 

uma politeísta, da unicidade para a multiplicidade das vozes. 

http://youtu.be/uycPTSB2bzg
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-monoteismo-e-politeismo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/01/o-ego-monoteista/bola-squash-dunlop-pro-2-pontos-amarelos-queima-_mlb-f-4217257808_042013/
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Muitos dirão que nada disso é novo  em todos estes campos e eu vou concordar. 

Porém, a mudança agora é de uma nova natureza. 

Antes era algo ideológico, que partia da visão de alguém e agora é 

tecnológico, que parte da imposição de um novo ambiente cognitivo. 

Não se trata de “vamos nessa que é legal”. Mas de “vamos nessa, pois o 

novo ambiente cognitivo assim o determina”. 

Bem-vindo a consciência da tecno-espécie! 

 

São movimentos motivados em vários locais diferentes, por várias áreas 

distintas, por várias pessoas, no movimento de expansão cognitiva, que 

reflete as mudanças das tecnologias cognitivas em processo de 

expansão. 

Ou seja, para concluir: o ego monocentrista que temos hoje, estamos aprendendo com 

isso,  é construído para lidar com um ambiente cognitivo, no qual há um centro produtor 

de verdade que se organiza para difundir suas ideias em uma modelo de rede cognitiva 

que trabalha com baixa interação. 

Foi modulado como um livro:  demora para sair, constrói uma verdade e não interage. 

O ambiente cognitivo molda, assim, nossos egos. 

 Na contração cognitiva, tende ao monocentrismo com baixa interação; 
 Na expansão cognitiva, tendo ao policentrismo com alta interação. 

http://nepo.com.br/2013/08/28/o-humano-como-um-ser-artificial/
http://nepo.com.br/2013/10/01/o-ego-monoteista/img1052036844/
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No caso do ego monocentrista, note bem o trabalho do terapeuta hegemônico, precisa 

ensinar a objetivar a ponta, tirá-la da sua subjetividade e sua capacidade interativa, pois 

o indivíduo nada mais é do que uma tela em branco para acatar uma verdade fechada 

que vem de cima para baixo, sem espaço para interação. 

Com o tempo de uso, o ambiente produziu e consolidou cada vez mais 

egos monocentristas, pois, como sugere Foucault, o poder não está no 

centro, mas em uma grande rede, da qual todos passam a ser 

reprodutores do modelo hegemônico e o micro-cosmo desse poder é esse 

ego de todos nós monocentristas auto-conhecedores fechados, impresso, 

como um livro. 

 

Alien – o poder está dentro de nós! 

É assim que é produzido um livro didático, um programa de rádio, de 

televisão, um jornal. O ego tem um momento de reflexão em um círculo 

fechado e sai de lá para não interagir com o mundo,  pois a sua verdade 

é construída e empacotada sem interação. 

O novo ego politeísta, que se descobre na interação é a saída, a revisão necessária para 

lidar com esse mundo complexo interativo, que precisa se abrir para a interação, ser 

visto como uma obra aberta, que se conhece conversando. Isso vai desde o político, ao 

prefeito, passando pelo professor, juiz, chefe, gerente, terapeuta etc… 

Por isso, a relevância da discussão que Goldenberg traz em seu vídeo, que reflete 

profundamente o espírito da nossa época. 

http://nepo.com.br/2013/10/01/o-ego-monoteista/arnold6/
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Que dizes? 

Versão 1.1 – 07/10/2013 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. 




