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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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O ego ético 

Estou trabalhando com a ideia de que há uma mudança com a chegada 

de uma rede cognitiva mais descentralizadora em vários aspectos do 

mundo. 

(Ver o mapa das 

mudanças aqui.) Podemos verificar que há mudanças:  

 Na construção da verdade e tomada de decisões; 
 Na plástica cerebral das pessoas; 
 Na mudança de um mundo sólido para um líquido, de verdades produzidas não mais na 

transmissão, mas na interação; 
 Na maneira que nos relacionamos com nosso ego. 

Nosso ego foi trabalhado para viver em um mundo vertical. Isso tem várias implicações:  

 Ele fica co-dependente da aceitação do grande outro; 
 Ele se habitua a seguir preceitos morais, vindos do superego, com baixo questionamento; 
 Ele tem pouca musculação para criar a sua própria verdade; 
 E lida com poucas questões éticas, no qual pode decidir sozinho, ele tende a seguir preceitos 

morais, que alguém definiu para ele. 

O nosso ego atual não é capaz com uma alta taxa de complexidade, pois 

ele depende de alguém para tomar a decisão por ele. E hoje não temos 

mais tempo e capacidade para isso. É assim FUNDAMENTAL que o 

novo ego seja construído, o quanto antes, para que a passagem seja 

realizada. 

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/2013/11/05/o-ego-etico/ego-1/
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É preciso um trabalho para fazer a ponte entre o atual ego moral para o ego ético com 

mais capacidade de lidar com mais complexidade. E isso não cai do céu, mas é algo que 

deve ser percebido e trabalho pelas organizações que tentarão lidar com esse novo 

mundo complexo. Que dizes? Versão 1.0 – 05/11/2013  

http://nepo.com.br/2013/11/05/o-ego-etico/artworks-000040686770-dzq36v-t500x500/
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Desditadurização 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. 

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://www.youtube.com/watch?v=sjTsQSrlAOc&feature=c4-overview&list=UU9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ
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 -  

http://nepo.com.br/2013/11/05/desditadurizacao-cognitiva/cerna-dira-600x350/
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A verdade agora é um software! 

O mundo de hoje é um mono-construtor de verdades verticais sólidas. 

Há o Olimpo, um sótão certificador que te obriga a passar por ele para 

poder ser um transmissor da verdade autenticado. Precisamos ir para 

um movimento inverso de uma um ambiente poli-construtor de verdades 

horizontais líquidas. E isso implica uma inovação radical do ser 

humano. Precisamos criar métodos para acelerar e qualificar esse 

processo! 

Estamos, assim, saindo de uma ditadura cognitiva produtora de verdades de baixa 

qualidade e, por consequência, de tomadas de decisão de baixa qualidade também. Um 

movimento, dentro do conceito do pêndulo cognitivo, de contração para expansão 

cognitiva. As decisões tomadas hoje pelas organizações de plantão são de baixa eficácia 

e mais destrutivas do que construtivas, pois são voltadas para elas mesmas, em um 

fenômeno que chamei de narcisismo organizacional. Como enfrentar isso, já que sem 

verdade certificada a sociedade não vive? Isso  nos leva a algumas ideias filosóficas 

relevante que voltam com força:  

 No campo epistemológico - da verdade sempre em construção e sempre em interação, histórica, 

contextual e consensual, provisória; 
 No campo ético-existencial -  do humano sem natureza, sem uma essência, que se constrói a si 

mesmo, condenado à liberdade (no estilo existencialista de Sartre) de construir a si mesmo. Um 

ser muito mais ético do que moral! (Veja neste vídeo aqui a diferença das duas.) 

http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/07/narcisismo-cognitivo/
http://www.youtube.com/watch?v=sjTsQSrlAOc&feature=c4-overview&list=UU9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ
http://nepo.com.br/2013/11/04/como-vamos-construir-a-verdade-no-seculo-xxi/evolucion-interconexion/
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As duas linhas de raciocínio nos levam à procura de mais autonomia do 

humano diante das autoridades, do questionamento das morais que eles 

fabricam, da procura pela independência da aceitação do grande outro, 

de superar o medo ser ser autor, mesmo que provisório de sua verdade, 

de superar a vergonha de ter a sua opinião, mesmo que provisória, 

sobre um determinado assunto. 

 
Obviamente, que isso tem que ser algo eficaz (do ponto de vista prático) e construtivo 

(do ponto de vista ético). E isso nos leva à tese central do meu novo livro impresso da 

chegada a uma nova Governança da Espécie, que é construída, a partir da 

comunicação química das formigas, via rastros digitais, que permitirá que essas 

verdades individuais possam fazer sentido na interação de massa. 

O que quero avançar aqui, entretanto, é como isso impacta em cada um. Assim, para 

que essa nova forma de produção da verdade ocorra é preciso assumir que cada um tem 

um aplicativo dentro de si que "produz verdades provisórias". E por isso é fundamental 

que se desenvolva a diferença entre percepção e realidade, como base para esse processo individual.  

E, a partir daí, assumir que ela vai sofrer revisão, partir para uma nova versão, a cada 

interação. E que a sua percepção da verdade é como se fosse um software, que tem 

bugs e está em permanente estado de manutenção! 
O que podemos dizer que PARA MIM, neste atual momento, do que consegui apreender  a minha 

percepção daquela verdade é tal estágio, que deverá ser confrontada com a de outros. 

http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/
http://nepo.com.br/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/11/04/como-vamos-construir-a-verdade-no-seculo-xxi/attachment/1191128780/
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A verdade será, assim, um coletivo de percepções que se encontram, mediadas por 

alguma mídia digital (que tenha algoritmos cada vez mais eficazes) para nos ajudar a 

tomar decisões coletivas.  

Um cidadão sem uma percepção é um cidadão que não participará do jogo, pois será 

passivo. Teremos que reaprender a interagir de forma ativa. 

E isso implica mudanças radicais em algumas áreas subjetivas:  

 - a passagem de um ego que não dialoga para um que dialoga; 
 - a mudança radical entre "eu tenho a verdade", para "eu tenho uma percepção"; 
 - eu consigo saber sozinho para "só avanço quando interajo". 

E isso nos leva para novos valores desse processo, pois preciso ter critérios para saber 

se a minha verdade melhorou. E aí a medição se dá em dois níveis:  

 Do ponto de vista prático - a tomada de decisões que você fez ou fará está mais eficaz? 
 Do ponto de vista ético -  gera construção ou destruição para mim e para o coletivo? 

(Complemento este texto com este áudio.) É isso, que dizes? Versão 1.0 – 04/11/2013   

http://nepo.com.br/2013/11/04/como-vamos-construir-a-verdade-no-seculo-xxi/
http://nepo.com.br/2013/11/04/como-vamos-construir-a-verdade-no-seculo-xxi/drawing-hands/
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Compulsão de mídia é uma coisa, efeito é outra! 

É muito comum criticar a atual compulsão do uso das novas mídias. De 

fato, é algo que gera diversos problemas e precisa ser 

combatido. Porém, há uma perversão nessas críticas, pois por dentro 

dela há toda a raiva e a inveja do novo que ela traz e que assusta e 

incomoda muita gente. 

Portanto, 

precisamos separar dois conceitos relevantes:  

 - a compulsão a uma determinada mídia; 
 - e os efeitos dela sobre a sociedade. 

Não, não é a mesma coisa. Note que a chegada de QUALQUER mídia cria um 

encantamento viciante. Foi assim com a fala (presume-se), com a escrita, com o papel 

impresso, com o rádio e a televisão.  

 Para ficar em algo mais recente, a minha geração foi VICIADA na televisão. 
 Como a geração passada foi VICIADA no rádio. 
 Como talvez as anteriores foram VICIADAS nos livros. 

http://nepo.com.br/2013/11/04/compulsao-de-midia-e-uma-coisa-efeito-e-outra/ciudadanos/
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Na vida, há uma diferença sutil entre o uso criativo e o destrutivo, entre a dose do 

remédio e do veneno. Há indícios fortes para dizer, portanto, que toda mídia é viciante, 

pois nos embriagamos dela. 

A Internet é viciante e talvez ainda mais por ser móvel, como foi o livro de bolso, o 

rádio de pilha, ou a televisão para carros. Sim, temos um problema e precisamos 

combatê-lo. Porém, não podemos dizer que essa compulsão - que é de todas as novas 

mídias que chegam e nos aprisionam - é resultado da Internet. É sim mais um problema 

compulsivo que o ser humano tem que lidar. Outra coisa completamente diferente da 

compulsão da mídia é seus efeitos objetivos e subjetivos na sociedade, pois nem todos 

são viciados.  

A chegada de uma nova mídia cria um novo ambiente cultural, independente da 

compulsão do uso. 

http://nepo.com.br/2013/11/04/compulsao-de-midia-e-uma-coisa-efeito-e-outra/phot_1/
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O efeito de uma mídia podemos colocar como:  

 - na plástica cerebral - que se adapta à nova prótese; 
 - na subjetividade - ao  permitir mais ou menos contato com mais ou menos gente; 
 - na objetividade - ao permitir mais ou menos desenvolver projetos com mais ou menos gente. 

Assim, podemos dizer que todas as mídias novas geram algum tipo de vício que devem 

ser administrados, mas o principal efeito na sociedade, além de se lidar com a 

compulsão, é perceber a sua abertura ou fechamento para a ampliação da subjetividade e 

objetividade do sujeito.  

O papel impresso abriu canais, o rádio e a tevê fecharam e agora a Internet abre. 

http://nepo.com.br/2013/11/04/compulsao-de-midia-e-uma-coisa-efeito-e-outra/vicio-em-internet/
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Olhar apenas para os efeitos compulsivos e parar neles é uma arma de quem está com 

medo ou tem interesses em que o potencial dessa abertura não se desenvolva. É isso, 

que dizes? Versão 1.0 – 04/11/2013  
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Triângulo do conhecimento 

Eis o triângulo do conhecimento: (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? 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.  

 Filosofias e teorias não tocam no mundo. 
 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. 

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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Quem não vê as filosofias e teorias embutidas nas metodologias terão 

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

tentando pescar baleias. 

Quando temos 

problemas de implantação de metodologias, podemos ter:  

 - erro de aplicação da metodologia; 
 - ou erro de visão teórica; 
 - ou erro de visão filosófica. 

Dependendo da crise, temos que ir subindo no triângulo. 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 1.1 – 31/10/2013   

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/investigacao/
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Os dois tipos de arrogância 

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 

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 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
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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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. 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. 

Versão 1.0 – 30/10/2013  

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/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/comment-page-1/#comment-21085
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/comment-page-1/#comment-21085
http://nepo.com.br/2013/10/30/os-dois-tipos-de-arrogancia/attachment/250811210817/
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A baixa 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.  

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. 

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/2013/10/09/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/2013/10/29/a-taxa-de-humanidade/sobrevivientesdelholocausto/
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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:  

 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 

http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://nepo.com.br/2013/10/25/ego_infantil/
http://www.youtube.com/watch?v=rKvrENKDCpg
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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Ditadura cognitiva e o ego infantilizado 

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. Versão 1.0 – 25/10/2013  

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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Mapa do pêndulo cognitivo 

Veja abaixo as variações que encontrei até aqui dos efeitos que a contração e a expansão 

cognitiva tendem a provocar como tendência na sociedade. 

Tabela viva. Pode ser aprimorada a cada instante e vai crescer. Versão 1.1 – 

23/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/23/mapa-do-pendulo-cognitivo/mapa_pendulo-8/
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A entropia cognitiva 

É cada vez mais gente para menos canais. 

1. (Física) medida da quantidade de desordem que há em um sistema  

Uma entropia cognitiva se caracteriza por alguns fenômenos encadeados:  

 - o avanço gradual de uma contração cognitiva, que permite a consolidação de um modelo 

econômico-político, que vai ficando cada vez mais concentrado, fechando os canais de expressão 

da sociedade, no que podemos chamar de ditadura cognitiva; 

versus  

 o aumento da complexidade demográfica. 

(Note que a população aumenta em função da concentração dos canais, pois consolida 

os modelos e sente necessidade para manter a máquina produtiva funcionando desse 

aumento, o que nos leva a uma entropia evidente, pois é cada vez mais gente para 

menos canais.) 

Há uma contradição evidente, pois quanto mais gente no planeta, mais inovação será 

necessária e as organizações passam a viver a doença do narcisismo organizacional, 

tornando-se conservadoras em um mundo que tem crises que exigem fortes mudanças. 

O gráfico abaixo apresenta a figura: 

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/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/10/22/a-crise-digital/yengec-terazi-ask-uyumu/
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Como o fator aumento populacional não é passível de controle ou de eliminação de 

pessoas para reduzir a pressão da entropia, toda a pressão cai por sobre o aumento dos 

canais. Opta-se, assim,  por uma abertura dos canais, através de um movimento coletivo 

de expansão cognitiva. É preciso detalhar a relação entre aumento populacional, 

inovação e governança da espécie, da seguinte maneira:  

 - a complexidade demográfica cria uma latência por aumento da taxa de inovação; 
 - a latência por uma maior taxa de inovação cria uma pressão por ambientes cognitivos mais 

dinâmicos, com a abertura de canais cognitivos; 
 - o que leva uma pressão por tecnologias cognitivas inovadoras, que permitam criar estes canais 

de forma massiva; 
 - quando surgem estes canais, ampliam os canais de interação entre os habitantes; 
 - que nos leva a uma demanda por mais participação e uma mudança na governança da espécie; 
 Objetivo: superar a entropia cognitiva. 

 Versão 1.1 – 23/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/22/a-crise-digital/entropia/
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Uma agenda política-educativa para o século XXI 

 A atual concentração cognitiva nos leva à crises constantes, pois há na 

sociedade um contração da diversidade humana, criando um movimento 

perverso de interesses de poucos sobre o de muitos.  

Bom a ideia está 

clara. Vivemos o movimento de expansão cognitiva, conforme o conceito de pêndulo 

cognitivo. Na expansão cognitiva, temos a chegada de uma nova tecnologia cognitiva 

que tem como característica a macro-canalização da sociedade, o que permite uma 

macro-oxigenação, criando um movimento global de reformulação da governança da 

espécie. O movimento de aceleração da expansão cognitiva é um esforço consciente de 

perceber e atuar sobre os efeitos danosos do ciclo de contração e trabalhar com ele de 

forma global e consciente.  

Trata-se de uma ação ética que visa reduzir sofrimento e procurar aumentar a 

felicidade na sociedade (entendendo felicidade do ponto de vista 

filosófico/euidaimonia). 

Podemos apontar como efeitos danosos da contração cognitiva: Individualmente:  

 Baixa abstração; 
 Baixa auto-estima; 
 Baixa singularidade. 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
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/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/10/21/movimento-de-aceleracao-da-expansao-cognitiva/lebre_correndo-1309/
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O que se reflete 

coletivamente em:  

 Tomada de decisões de baixa qualidade; 
 Verdades produzidas de baixa qualidade; 
 Baixa taxa de meritocracia. 

O que nos leva a crises constantes, pois há na sociedade um contração 

da diversidade humana, criando um movimento perverso de interesses 

de poucos sobre o de muitos. 

http://nepo.com.br/2013/10/21/movimento-de-aceleracao-da-expansao-cognitiva/lebre/
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O processo de aceleração visa atuar individualmente e coletivamente para superar estas 

crises. 

Individualmente é preciso atuar:  

 Baixa abstração - trabalho filosófico, separando a realidade da percepção e 

engajamento ético; 

 Baixa auto-estima - trabalho de grupo, ampliando interação, capacidade de 

comunicação; 

 Baixa singularidade - estímulo para procura da felicidade/eudaimonia. 

Coletivamente:  

 Tomada de decisões de baixa qualidade - ampliar a participação; 

 Verdades produzidas de baixa qualidade - criar novos canais de produção da 

verdade; 

 Baixa taxa de meritocracia - novos critérios de meritocracia mais horizontais. 

Eis os desafios do próximo século. Que dizes? Versão 1.0 – 21/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/21/movimento-de-aceleracao-da-expansao-cognitiva/we-are-the-99-percent/


31 

 

Os certificadores da verdade 

 

Não existe sociedade sem um ambiente bem definido de produção de verdades. A 

sociedade precisa das verdades para tomar decisões. Quanto mais qualidade tiver a 

verdade e a tomada de decisões menor ser a taxa de sofrimento para todos. Uma 

sociedade mais justa é aquela em que as verdades e a tomada de decisão conseguem ser 

mais diversificadas com a participação maior de vários segmentos e vice-versa. 

Vivemos hoje o tempo da Baixa Idade Mídia, na qual estamos saindo de uma ditadura 

cognitiva, com consequências objetivas e subjetivas, entre elas, a tomada de decisões de 

baixa qualidade, com pouca participação e, portanto, pouca diversidade. 

É preciso mudar o modelo de 

certificação da verdade que hoje é mais vertical para um mais horizontal. Em uma 

sociedade, qualquer uma, estabelece-se, assim, os certificadores da verdade que são as autoridades de 

plantão, que passam a estar nos centros de certificação da verdade e de tomada de decisões.  

http://nepo.com.br/2013/10/21/os-carimbadores-do-merito/carimbo-aprovado-vermelho_17-1016143744/
http://nepo.com.br/2013/10/21/os-carimbadores-do-merito/terceiro1/
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 Quanto mais fechado forem os canais cognitivos, entretanto, mais estes centros estarão 

concentrados e acabam só reconhecendo as suas verdades. Há uma baixa diversidade, um 

estímulo a uma baixa singularidade. 
 Quanto mais abertos forem os canais cognitivos, mais estes centros estarão dispersos e 

reconhecendo uma verdade mais qualificada. Há um aumento de diversidade, um estímulo a uma 

maior singularidade. 

Uma sociedade de baixa qualidade de verdade e de tomada de decisões 

será aquela em que se tem poucos canais, pois mais e mais os 

certificadores ficarão cada vez mais voltados para si e, por tendência, 

baixando a taxa de diversidade social, gerando mais e mais crises, pois 

teremos verdades e tomadas de decisão de baixa qualidade. 

Que dizes? Versão 2.0 – 30/10/2013  
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As taxas de consciência e de presença no mundo 

Podemos 

dizer que é podemos tentar procurar taxas de consciência e de presença nas pessoas do 

mundo.  

Consciência é a capacidade da pessoa se rever. A da presença é, a partir 

da revisão, sendo causadora de sofrimento, mudar. 

http://nepo.com.br/2013/10/17/as-taxas-de-consciencia-e-de-presenca-no-mundo/safe_image-2/
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 Uma baixa taxa de consciência é não se rever, o que nos leva a propor que é uma consciência 

mais fechada, que implica em uma presença menor no mundo, pois haverá pouco 

desenvolvimento da singularidade; 
 Uma alta taxa de consciência é se rever permanentemente, o que nos leva a propor uma 

consciência mais aberta, o que implica uma presença maior no mundo, pois haverá mais 

desenvolvimento da singularidade. 

Entende-se aqui singularidade como a capacidade de estar consciente e presente no 

mundo de uma forma que só uma pessoa, com todo seu passado cultural e carga 

genética é capaz de praticar.  

Há uma relação entre as taxas de consciência e de presença no mundo é movimentos de 

controle e descontrole da informação, como chamei de pêndulo cognitivo. 

Quando temos um maior controle as taxas de consciência tendem a baixar e vice-versa. 

É isso, que dizes? Versão 1.0 – 17/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
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Tecno-ecologia e tecno-política 

Hoje, vivemos no Brasil um momento novo. Temos três movimentos distintos:  

 - o início massivo de luta por uma democracia digital, expressa nos movimentos de junho de 

2013 ; 
 - a tentativa de criação da Rede sustentabilidade (o primeiro partido a unir ecologia e nova 

política, onde se discute intensamente a democracia digital); 
 - Marina Silva uma candidata competitiva para presidente com um clareza grande sobre o atual 

momento histórico, incluindo a complexidade dos desafios tecno-políticos. 

Vamos situar um pouco o contexto de atuação que ajudam as três frentes que são independentes entre si.  
O primeiro aspecto que temos que entender para ter clareza do cenário é que o ser 

humano não vive, como os outros seres vivos, em ecologias, mas tecno-ecologia. E a 

tecno-ecologia humana passa por uma sociedade que possa tomar decisões e produzir 

verdades de melhor qualidade. 

Hoje, vivemos um desequilíbrio tecno-ecológico, pois temos muito pouca gente 

produzindo verdades e tomando decisões, a partir de critérios de baixa qualidade, 

justamente pela pouca diversidade. Isso é resultado da fase final de contração cognitiva, 

que criou a democracia do conteúdo, mas não dos canais.  

O capitalismo é o que é e tomou o rumo que tomou pelo controle das verdades. Pode 

mudar completamente de rumo se mudarmos como produzimos verdades e tomamos 

decisões. É o que defendem os teóricos do capitalismo social, por exemplo. 

http://nepo.com.br/2013/10/16/tecno-ecologia/
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/2013/10/16/tecno-ecologia-e-tecno-politica/a37d053fdb6c9d9769d192cb895bf9f1/
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Como dizem os americanos que foram para as ruas, em 2011, existe 1% decidindo e 

99% sem voz. Obviamente, que o poder quase absoluto, fruto de uma continuada 

ditadura cognitiva, nos leva para um mundo cheio de crises, pois todo poder absoluto 

leva a ganância. Isso ocorreu ao longo da Idade Média com a Igreja/monarquia e está 

ocorrendo o mesmo com as atuais organizações no que podemos chamar, como sugere 

o Luli, final da Idade Mídia. 

A nova política, ou como prefiro a democracia digital, vem, através da tecnologia, 

restabelecer um equilíbrio tecno-ecológico na sociedade humana para produção de 

verdades e tomadas de decisão de mais qualidade, que será fator fundamental para a 

ecologia geral, na qual vivem outros seres vivos. A ganância é característica do ser 

humano individual, mas se torna um problema coletivo, quando não temos forças para 

que mais gente possa participar das decisões relevantes, que acabam sendo tomadas 

sempre no auto-interesse dos 1%. Este é o quadro em que as limitações da atual tecno-

ecologia nos legou. Simples assim.  

Sem questão moral, ou ódio, apenas que o tempo das decisões com pouca gente está 

chegando ao fim. Estamos aprendendo, com a Internet, que o ser humano é muito mais 

tecnológico do que sonhava nossa vã filosofia. 
Não podemos , enfim, pensar nesse reequilíbrio tecno-ecológico sem poderosas plataformas digitais 

participativas, nas quais os 99% poderão ter mais voz reduzindo a força atual dos 1%, em um reequilíbrio 

similar ao que tivemos nas Revoluções liberais de 1800, quando os reis e papas perderam seu monstruoso 

http://nepo.com.br/2013/10/16/tecno-ecologia-e-tecno-politica/jeff-christensen-6/
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poder, por causa da chegada do papel impresso 350 anos antes. 

 
Assim, não podemos ver o movimento ecológico (aí incluindo os outros seres vivos) se 

não conseguirmos restabelecer um equilíbrio tecno-ecológico, pois são os humanos os 

que, infelizmente, mandam nos rumos ecológicos do planeta. 

A luta  ecológica, assim, não faz o menor sentido sem uma luta tecno-política para um 

reequilíbrio tecno-ecológico, que poderá garantir verdades e decisões mais 

diversificadas do que temos hoje. É para lá que o movimento de democracia digital, a 

Rede e a candidatura da Marina (de vice, ou não) deve apontar. Faz sentido? Que dizes? 

Versão 1.0 – 16/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/16/tecno-ecologia-e-tecno-politica/telefone-movel-da-ecologia-29283834/
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Tecno-ecologia 

Somos uma tecno-espécie, vivemos em uma tecno-sociedade, em uma 

tecno-política, dentro de uma tecno-economia. Se analisarmos tudo isso 

sem o tecno na frente não conseguimos ver com clareza a sociedade, 

pois quando muda-se o tecno, mudamos todo o resto, principalmente 

quando se trata do tecno principal: as tecnologias que são a ferramenta 

do nosso cérebro, as cognitivas.  

Do Wikipédia: A Ecologia é a ciência que estuda as interações entre os organismos e 

seu ambiente, ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos 

e das interações que determinam a sua distribuição. As interações podem ser entre 

seres vivos e/ou com o meio ambiente. A palavra Ecologia tem origem no grego 

"oikos", que significa casa, e "logos", estudo. Logo, por extensão seria o estudo da 

casa, ou, de forma mais genérica, do lugar onde se vive.  

Quando pensamos em ecologia nos vemos no mato. Nunca pelados, é claro, mas 

cercados de bichos, árvores, se possível, dentro de uma casa confortável, com algum 

acesso à Internet de vez em quando e uma bebida quente ou fria, dependendo do clima. 

http://nepo.com.br/2013/10/16/tecno-ecologia/picture-1/
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Se existe algo que vamos rever nesse século é o conceito de ser humano e como ele se 

insere na natureza. Tem um programa que passa no Discovery e na TV aberta que se 

chama "A prova de tudo". É um americano jogado no meio do nado para sobreviver. Ele 

nunca é jogado pelado, vai de roupa, com uma bota especial e uma mochila pequena. 

Sim, é uma proeza, mas para provar que somos naturais deveria ir pelado, já que a roupa 

é uma tecnologia. [caption id="attachment_34677" align="alignnone" width="550"]

 A 

prova de tudo???[/caption] Não precisamos de muito tempo para perceber que não 

vivemos na ecologia como outros animais, mas em uma tecno-ecologia, isso aparece 

bastante no livro do Pierre Lévy, Cibercultura. Há uma revisão filosófica, como disse 

aqui, na maneira que pensamos o humano, na resposta básica que os filósofos fazem: 

"Quem somos nós?".  

Somos uma tecno-espécie, vivemos em uma tecno-sociedade, em uma tecno-política, 

dentro de uma tecno-economia. Se analisarmos tudo isso sem o tecno na frente não 

conseguimos ver com clareza a sociedade, pois quando muda-se o tecno, mudamos todo 

o resto, principalmente quando se trata do tecno principal: as tecnologias que são a 

ferramenta do nosso cérebro, as cognitivas. 

Desse ponto de vista, temos que inverter radicalmente nosso pensamento, pois quando 

pensamos em tecnologia, vemos algo anti-natural. E quando vemos uma pessoa com 

pouca tecnologia, vemos algo natural. Muitos olham para o novo século e acreditam que 

estamos nos desnaturalizando por causa das tecnologias, quando justamente é o 

contrário.  

Quanto mais gente houver no planeta, mais tecno-ecológicos seremos! 

Deve haver um equilíbrio entre oferta-demanda da sociedade em todos os aspectos, um 

uso adequado das tecnologias para que possamos ter vidas de melhor qualidade. Ou 

seja, dependendo do contexto, o equilíbrio tecno-ecológico é adequado em alguns 

outros não é.  

 Ou seja, há momentos que temos tecnologias demais sem necessidade. 
 E há momentos que temos tecnologias de menos. 

http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/
http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/
http://nepo.com.br/2013/10/16/tecno-ecologia/attachment/12074739/
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Dou exemplos.  

 Em sala de aula, em que temos um modelo de aprendizagem participativa com muito diálogo 

qualquer tecnologia que atrapalhe o diálogo será demais, bem como o uso do celular quando 

estamos entre amigos conversando. 
 Porém, imaginar que vamos construir uma política sem plataformas digitais colaborativas é 

impossível, pois precisamos delas para nos ajudar a tomar decisões com mais participação. 

Em ambos os casos, procura-se o equilíbrio tecno-ecológico. Mas note bem que o 

humano precisa ter recursos e capacitação para usar ou não usar em casa situação a 

melhor tecnologia. Não ter condições de usar ou não querer usar por dogmatismo é algo 

anti-tecno-ecológico. Sugiro aprofundar com a discussão e a relação da tecno-ecologia 

com a tecno-política. Que dizes? Versão 1.0 – 16/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/16/tecno-ecologia-e-tecno-politica/
http://nepo.com.br/2013/10/16/tecno-ecologia-e-tecno-politica/
http://nepo.com.br/2013/10/16/tecno-ecologia/cena-do-filme-connected-a-declaration-of-interdependence-1302280886116_615x300/
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Macro-desequilíbrio cognitivo 

Existem três fatores que nos levam a macro-desequilíbrios cognitivos:  

 - aumento da população; 
 - tempo de uso de um determinado ambiente cognitivo; 
 - obsolescência das tecnologias frente às novas demandas. 

Podemos dizer, por exemplo, que um ambiente cognitivo impresso-eletrônico poderia 

ser compatível com uma espécie que não crescesse, mas é algo contraditório. Um 

ambiente mais sofisticado nos leva ao crescimento, que nos leva a uma crise 

demográfica, que tem na sua base uma crise cognitiva. Precisaremos sempre ter uma 

relação mais equilibrada entre as demandas da complexidade demográfica com as 

tecnologias cognitivas. Quando isso não acontece, entramos em crise. Versão 1.0 – 

15/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/luxbus/
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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. 

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. 

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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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. 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. 

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/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/spacestat_on/
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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. 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 

http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/cave-paintings-4/
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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; 
 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  

http://nepo.com.br/2013/10/15/a-internet-cria-um-mundo-virtual/download-71/
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Tecno-ética 

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/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. 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  

http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/10/15/tecno-etica/1200600303_f/
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O grande outro e a contração cognitiva 

(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. 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. 

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/
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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. 

http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/91016_1_1358343549/
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E isso vai variar de cada pessoa, mas sempre vai esbarrar nas baixas taxas sociais de singularidade, 

violentando a singularidade geral. 

 
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. 

Hoje, estamos vivendo o fim do grande ciclo de contração cognitiva.  

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/14/o-grande-outro/biruta_2558815/
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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  

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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A hipocrisia cognitiva 

O que muda para valer com a chegada das mídias sociais? Passaremos a mudar radicalmente o 

modelo de tomada de decisões. 

Esqueçam a ideia de que haverá apenas mais conversa com o consumidor/cidadão. Sim 

haverá, mas isso é uma parte do processo. A chegada de uma rede mais descentralizada 

denota a demanda latente por mais participação, como tratei aqui. E isso nos leva a 

procurar entender o modelo das duas verdades:  

 - a interna – que é a que realmente vale para a tomada de decisões; 

 - a externa – que é a que é divulgada para justificar a tomada de decisões. 

Em um ambiente de redes centralizadas, ainda mais com bastante tempo de uso das 

mesmas, há uma tendência cada vez maior de haver uma separação entre a verdade 

interna, que denota os interesses das autoridades de plantão e a externa que serve para 

muitas vezes para camuflar e justificar as ações tomadas. Tal fenômeno, podemos 

chamar de hipocrisia cognitiva que podemos definir como a distância entre a verdade 

interna e externa, ou no popular, o que se diz e o que se faz, o como se pensa e como se 

diz que pensa e faz. A chegada de redes descentralizas que empoderam o 

cidadão/consumidor combatem fortemente esta hipocrisia cognitiva, pois questionam 

todo o processo, como se pensa, o que se faz e o que se divulga, a partir do novo cenário 

com mais informação disponível e o novo empoderamento cognitivo/afetivo. A 

tendência, assim, é reduzir a hipocrisia cognitiva, aproximando a verdade interna da 

externa, procurando organizações menos neuróticas e mais coerentes. Podemos dizer 

http://nepo.com.br/2013/10/11/a-hipocrisia-cognitiva/hipocrisia2/
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que é um dos fenômenos do início da expansão cognitiva, no pêndulo, que dura até que 

uma nova rede centralizada consiga se impor. Que dizes? 
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Ditadura cognitiva 

Uma ditadura cognitiva se caracteriza por um longo período de contração cognitiva. 

Cria um ambiente, geralmente global, no qual há poucos canais de circulação de ideias. 

Tal concentração nos leva a diversas crises coletivas e individuais, que podemos chamar 

de crise cognitiva, que se caracteriza por uma baixa diversidade. 

(Sugiro entender melhor a diferença de rede, canal e conteúdo aqui.) Ditadura? Note bem o termo 

cognitiva.  

Fomos até onde as tecnologias impressas-eletrônicas nos permitiram, 

mas chegamos a um limite e uma crise, pois com a complexidade 

demográfica vivemos uma crise de tomada de decisões, pois cada vez 

menos gente, baseada na sua verdade construída e difundida toma 

decisões cada vez menos representativas. 

http://nepo.com.br/2013/10/22/a-crise-digital/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/diretas-ja/
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Sim, pois apesar de termos o espaço para acessar o conteúdo, as tecnologias cognitivas 

eram caras, o que impedia que o cidadão tivesse o seu próprio canal. 

Alguns alternativos eram tentados, via rádio piratas, ou jornais alternativos, porém 

sempre de circulação restrita, o que também dificultava a circulação de ideias, pois era 

preciso que organizações, tais como sindicatos controlassem tais veículos. Uma 

Revolução Cognitiva se caracteriza justamente pela macro-canalização dos indivíduos, 

que passam a ter acesso a um canal que agora para existir é mais barato (como ocorreu 

com a chegada do alfabeto ou o papel impresso), aumentando o número de vozes, que 

produzem novas verdades, que oxigenam a sociedade, a partir de novos pontos de 

vistas, trazendo problemas e sofrimentos que estavam às margens, gerando cada vez 

mais crises. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/10/09/democracia-do-conteudo-versus-a-ditadura-dos-canais/luxbus/
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Isso faz com que se inicie um longo processo de reinvenção da Governança da Espécie 

para que haja um macro-ajuste sistêmico que possa equilibrar:  

 o número de pessoas do mundo; 
 com a qualidade das verdades produzidas; 
 que nos leva a tomada de decisões mais compatíveis com a nova complexidade demográfica em 

curso. 

Assim, podemos dizer que vivemos em uma democracia política nos 

países ocidentais, mas saindo de uma ditadura tecno-cognitiva, na qual 

os cidadãos estavam sem canal, o que nos levou a uma crise cognitiva, o 

que nos leva, por sua vez, a uma crise de representação social, política e 

econômica, que se caracteriza de verdades e tomadas de decisão de 

baixa qualidade. 

É isso, que dizes? Versão 1.0 – 09/10/2013   

http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/overcrowded1/
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Governança da Espécie e redes de tomada de decisão 

Podemos trabalhar e articular estes dois conceitos.  

 Governança da Espécie, como detalhei aqui, é o conjunto de ações sociais que temos para 

sobreviver enquanto espécie com mais ou menos qualidade. Trata-se do modelo hegemônico que 

abrange várias regiões em todo o mundo. 
 Redes de tomada de decisão são modelos que estruturamos, a partir das tecnologias cognitivas 

disponíveis, para que possamos tomar decisões, a partir de verdades produzidas, (detalhe mais o 

conceito aqui.) 

http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/10/07/as-redes-de-tomada-de-decisao/
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http://nepo.com.br/2013/10/08/governanca-da-especie-e-redes-de-tomada-de-decisao/formigas-39/
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A governança da espécie é moldada pelas redes de tomada de decisão, que não são 

fixas, como tendíamos a achar.  

 Elas variam do ponto de vista incremental por mudanças sociais, políticas e econômicas. 
 E do ponto de vista radical por mudanças tecno-cognitivas. 

Há um longo ciclo que marca a passagem de uma governança para outra e isso pode ser 

notado quando há uma ruptura nas tecnologias cognitivas que permite, pela ordem:  

 - a disponibilização de novos canais produtores de verdades para o cidadão; 
 - que oxigena a sociedade por novas verdades, novos problemas/sofrimentos; 
 - que acaba por exigir um novo ambiente de tomada de decisões. 

Neste momento da passagem de uma governança para outra, há um movimento a 

procura de mais participação, pois as decisões, as verdades produzidas e os 

sofrimentos/problemas atacados passam a ser de baixa qualidade, pois não representam 

mais o conjunto maior da população.  

 É o momento de contração do pêndulo cognitivo. 
 Que gera um movimento que chamei de socio-narcisismo cognitivo. 

O movimento de mudança de uma governança para outra, que se dá através de uma 

Revolução Cognitiva que podemos resumir, por enquanto em:  

 - o aumento de produtores da verdade na sociedade; 
 - que visam aumentar a qualidade das verdades produzidas; 
 - e, por sua vez, promover a melhoria da qualidade de decisões, tanto de forma qualitativa (nos 

sofrimentos e problemas que serão escolhidos e a forma como serão minimizados) quanto de 

quantidade, (de quem e quantos tomam as decisões). 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
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/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/10/08/governanca-da-especie-e-redes-de-tomada-de-decisao/colonias-de-formigas-624x414/
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É isso. Que dizes? Versão 1.0 – 08/10/2013  
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Narcismo organizacional 

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. 

 

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/


62 

 

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. 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. O fenômeno é conservador e não inovador.
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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? Versão 1.1 – 23/10/2013 - Colabore revisando, 

criticando e sugerindo novos caminhos para a minha pesquisa. Pode usar o texto à 

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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vontade, desde que aponte para a sua origem, pois é um texto líquido, sujeito às 

alterações, a partir da interação 
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As redes de tomada de decisão 

  Muito se fala em rede. Rede de que? Podemos dizer 

que do ponto de vista sociológico o que é mais relevante, sob meu ponto de vista, são as 

redes de tomada de decisão. Definiria como:  

Redes tecno-cognitivas que são construídas em torno das tecnologias 

cognitivas disponíveis que condicionam e definem como as decisões são 

tomadas. Tais redes têm como elementos: a sua topologia, mais ou 

menos centralizadas, a opção de oferecer mais ou menos canais de 

difusão de verdades pela sociedade,  com mais ou menos tempo de uso 

pelas autoridades de plantão, todas condicionadas pelas possibilidades e 

impossibilidades tecnológicas disponíveis. 

Vivemos hoje a passagem da:  

 Rede de tomada de decisão impressa-eletrônica - baseada no papel impressos e mídias 

eletrônicas, com um centro bem definido, sem possibilidade da alteração das mensagens 

enquanto circulam com um tempo de uso definido desde 1800, bastante dominada pelas atuais 

organizações, gerando um fenômeno de contração cognitiva; 
 Rede de tomada de decisão digital - baseada no computador em rede, com uma abertura de 

novos canais de difusão de verdades, com possibilidade da alteração das mensagens enquanto 

circulam, além de inclusão de diversos rastros digitais, tais como comentários, estrelas, curtir, 

com um tempo de uso ainda inicial,  sem o o domínio pelas atuais organizações, gerando um 

fenômeno de expansão cognitiva, que abre a possibilidade de uma nova Governança da Espécie 

baseada em outra rede de tomada de decisões. 

http://nepo.com.br/2013/10/07/as-redes-de-tomada-de-decisao/download-70/
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    Vejamos 

abaixo como estas redes podem ser representadas em um desenho. Primeiro a Rede de 

tomada de decisão impresso-eletrônica: 

http://nepo.com.br/2013/10/07/as-redes-de-tomada-de-decisao/tomada-de-decisao-evolucao-humana/
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Agora a Rede de tomada de decisões digital: 

http://nepo.com.br/2013/10/07/as-redes-de-tomada-de-decisao/redes_tom_dec_1/
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As novas redes criam uma passagem da tomada de decisões do monocentrismo para o 

policentrismo, que nos levou no passado a criar o monoteísmo e o politeísmo, por 

exemplo. É isso. Que dizes? Versão 1.0 – 07/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/07/as-redes-de-tomada-de-decisao/redes_tom_dec_2-2/
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Chega de colaboração! 

 Quero abandonar o conceito de colaboração e trocar por participação, 

que me parece mais eficaz e coerente com o que está acontecendo com a 

chegada da Revolução Cognitiva. 

Hoje, aliamos o conceito de colaboração 

com a chegada das mídias sociais. Passou a ser a meta de projetos desse tipo nas 

organizações: "Vamos aumentar a colaboração!" Co-laborar é trabalhar junto. E do 

ponto de vista formal já se trabalha junto e já se colabora, pois quando alguém passa um 

documento para alguém na empresa está colaborando. Podemos até falar de extra-

colaboração aquela que os códigos da empresa não preveem que poderia ser medido 

pelo clima organizacional, com um ambiente mais propício ao apoio mútuo. Isso é 

tratado como uma melhoria na comunicação entre colaboradores, mas tal conceito e 

visão tira o mais relevante da discussão, pois cria-se a ilusão que o modelo de tomada 

de decisão permanece igual, alterando apenas aspectos da comunicação.  

Mas não é isso que está e o que vai acontecer para melhorar a competitividade das 

organizações. O que elas e toda a sociedade precisam para superar as atuais crises é 

de participação. Ou seja, não é mais colaboração que precisamos com a chegada da 

atual Revolução Cognitiva Digital mas mais participação. 

http://nepo.com.br/2013/10/07/chega-de-colaboracao/partic/
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Notem que a maior crise que estamos passando é justamente de forma e conteúdo de 

como tomamos decisões na sociedade. O atual aparato da verdade está cansado e 

obsoleto, pois foi estruturado há 200 anos, com a Revolução Francesa, que montou um 

modelo de tomada de decisões voltado para uma complexidade demográfica de 1 bilhão 

de pessoas.  

Toda a nossa rede de tomada de decisões foi baseada em um modelo eletrônico-

impresso, no qual algumas autoridades de plantão definem: os sofrimentos/problemas a 

serem atacados, como serão atacados, com que objetivo.  

Como temos visto, a concentração do aparato da verdade provoca uma contração 

cognitiva, que vai, aos poucos, cada vez mais concentrando a tomada de decisões em 

cada vez menos pessoas, que acabam agindo apenas para se manter como autoridades e 

não mais voltadas para o ataque dos problemas/sofrimentos da maioria da sociedade.  

A crise atual é uma crise do resultado dessa concentração de verdades e de decisões 

desse pequeno grupo, que já não tem mais instrumentos para lidar com a crise, pois ela 

exige um novo paradigma de visão, que está sendo construído pelas novas lideranças 

que surgem ao longo do processo da Revolução Cognitiva Digital. 

Uma Revolução Cognitiva, como temos visto na história, vem para aumentar e 

qualificar novas lideranças (em todos os campos), que irão oxigenar a sociedade com 

novas verdades, novas perguntas, novos problemas, procurando chamar a atenção para 

http://nepo.com.br/2013/09/27/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/07/chega-de-colaboracao/bambas-dois-dada-yute-feat-bnegao/
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novos e velhos sofrimentos que estão fora do radar dos aparato da verdade atual. 

 
A nova rede de tomada de decisões, portanto,  não quer aumentar a colaboração entre 

as pessoas, mas aumentar a participação nas decisões que são tomadas, a partir do 

empoderamento emocional-cognitivo que  permite. 

Demanda-se, assim, participação nas decisões e não colaboração, que é algo que não 

ataca as crises em curso, que precisa de novos olhares sobre novos e velhos 

problemas/sofrimentos. Que dizes? Versão 1.0 – 07/10/2013   

http://nepo.com.br/2013/10/07/chega-de-colaboracao/5931419237_cd2ded1ea8_z/
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Sofrimentos humanos e pêndulo cognitivo 

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. 

  P

odemos 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/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/
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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: 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/fig1/
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  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/2013/09/23/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  

http://nepo.com.br/2013/10/04/como-lidamos-com-os-sofrimentos/fig3/
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Pêndulo cognitivo e as taxas de neurose da sociedade 

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. 

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 

http://nepo.com.br/2013/10/04/neurose-e-pendulo-cognitivo/artlimited_img7582294-08/
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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 

sempre pelo outro, diz ele , pois o auto-conhecimento é uma ilusão, pois nunca vamos 

nos auto-conhecer sozinhos.  

http://nepo.com.br/2013/10/01/o-ego-monoteista/
http://nepo.com.br/2013/10/03/o-controlismo/9862be08ead37f2f822569389c604927/
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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. E isso vale para pessoas e 

organizações. Versão 1.0 – 04/10/2013  

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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O fenômeno do teleprodutor 

Não existe nada mais significativo para a espécie humana que a macro-

canalização humana. Entende-se macro-canalização a passagem de um 

indivíduo telespectador (sem canal) para um teleprodutor (com canal). 

Há 

mudanças individuais e coletivas. Individuais:  

 potencialização da diversidade e subjetividade; 
 troca intensa com outros indivíduos, reduzindo isolamento; 
 empoderamento informativo; 
 e, por sua vez, aumento da taxa de auto-estima. 

Coletivas:  

 Questionamento da verdade hegemônica; 
 Aumento da diversidade das verdades; 
 Aumento da anti-narrativa da verdade; 
 Reposicionamento dos problemas e nova luz sobre sofrimentos invisíveis; 
 Desneurotização corporativa, voltando-se de novo ao servir à sociedade. 

Isso tem impactos no aparato produtor da verdade na sociedade, da seguinte maneira, 

afetando a mídia, a área educacional e produtiva, lidando com um cidadão que 

tem/deseja/quer:  

 indivíduo com canais; 
 participação intensa nos canais existentes; 
 formação de um teleprodutor e não mais um telespectador; 
 preparação para mais escolhas; 
 procurar solução para novos e velhos sofrimentos; 
 que lida com conhecimento líquido e não mais sólido; 
 mais horizontal do que vertical; 
 auto-aprendizado; 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/27/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/10/03/o-fenomeno-do-teleprodutor/eye-scanner/
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 produtos e serviços customizados. 

Versão 1.0 – 03/10/2013     
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O hiper-controlismo da verdade! 

Vivemos o controlismo, digamos a fase mais aguda e perversa do hiper-controlismo 

quando o pêndulo cognitivo está no ponto máximo de contração.  

Muitos dizem que o problema do mundo é o capitalismo e eu diria que é 

o hiper-controlismo da verdade, seja em qualquer sistema social, 

político e econômico. Podemos defini-lo como o ponto maior de 

concentração das verdades, que nos leva a adorar ( e isso é fortemente 

estimulado), de forma hegemônica, tudo que, do ponto de vista da vida, 

de longo prazo não faz o menor sentido. 

Nós deixamos chegar a esse ponto por causa do nosso cérebro preguiçoso e precisamos 

aprender com nossos erros, pois o aumento do sofrimento humano é enorme. 

 
O atual hiper-controlismo, sem dúvida, nos ajudou a crescer enquanto tamanho da 

espécie, mas não de forma sustentada, pois no processo deixamos de lado princípios 

importantes, pois vivemos de forma hegemônica uma massiva objetivação da vida e 

estamos (e vamos) pagar um preço muito alto por isso. 

O poder como sugere Foucault, não vem de um centro que controla, mas de toda a 

sociedade que, aos poucos, se auto-controla, pois cada um precisa assumir um naco do 

hiper-controlismo, estabelecendo-se uma relação sado-masoquista. Eu sou o objeto da 

sua objetivação, deixando de lado nossa subjetivação. Eu abro mão da minha 

singularidade para poder sobreviver em um mundo que não quer diversidade, mas 

unicidade consumidora. Não querem que você tenha seu próprio canal, mas apenas 

consuma o canal daquele que detém a grande rede.  

Dizem que com a Internet podemos chegar ao Big Brother e eu vou dizer, meus amigos, 

que vivemos hoje nele e estamos tentando sair dele com a Internet! 

Há um prazer em transformar cada humano, coisa, animal em um objeto perverso da 

minha objetivação, reduzindo, ao longo do tempo, a qualidade humana, que está na 

singularidade de cada um e na procura do aumento da taxa da subjetivação. O mundo 

está enterrando seus mortos, sem que eles possam conseguir trazer para nós o seu 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/03/o-controlismo/depopulation-520/
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potencial. Vivemos o desperdício, antes de tudo, de diversidade humana. E isso tem 

tornado, entre tantas outras coisas, nossa vida cada vez pior. Há um prazer perverso tanto de 

quem pseudo-controla e de quem é pseudo-controlado e um pacto por uma dedicação, sem conceito ou 

princípios, a uma vida com baixa qualidade ética, conjugando o verbo em todos os canais:  

 Eu topo tudo por dinheiro; 
 Você topa tudo por dinheiro; 
 E a sociedade, assim, faz tudo por dinheiro; 
 Tirando da vida toda a subjetivação possível. 

Mas não se iludam tudo isso tem um custo! (Ética aqui entenda-se não por moralismo, mas por 

valores que procuram combater a objetivação da vida em nome de objetivos de baixa 

qualidade.) 

 
O movimento humano de expansão cognitiva (no qual os antes sem-canal ganham 

canais) visa construir uma nova governança da espécie, que precisa de sustentação 

filosófica de uma nova ética baseada em alguns princípios de mais qualidade que 

passam, de forma central, em um movimento conceitual contra a objetivação da vida. 

Não estamos falando aqui de movimentos tradicionalistas que querem nos levar para um 

mundo utópico das tribos primitvas, mas uma nova bio-ética, que possa dar conta da 

nossa atual complexidade, um politeísmo digital. Isso se dá, inicialmente, na 

http://nepo.com.br/2013/10/03/o-controlismo/9862be08ead37f2f822569389c604927/
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conscientização do papel de cada um nesse novo momento como dono de seu próprio 

canal da verdade (em cada um de seus perfis em todas as mídias sociais) quando saímos 

do papel de tele-espectadores, aqueles que esperam a mídia de massa para tele-

produtores, aqueles que produzem a nova mídia de missa.  

Este movimento implica necessariamente em uma questão que não estava colocada: o 

que eu vou produzir para o mundo, já que tenho meu canal? E o que eu vou incentivar 

que seja produzido pelos outros, curtindo, assistindo, compartilhando?  

Temos, portanto, novas questões éticas, que não estavam colocadas! Isso me tira de uma 

passividade sado-masoquista de que eu não sou/era responsável por nada que estava aí, 

pois era/sou apenas um espectador do mundo diante da televisão. 

É 

preciso, assim, agora apostar no descontrolismo, aproveitando o máximo a macro-

canalização do indivíduo, onde todos de telespectadores passam a ter seu próprio canal.  

Essa é a principal mudança que uma expansão cognitiva traz: nos coloca, de novo, 

como foi com a chegada do papel impresso diante de uma tela branca, que pede que 

nossa subjetividade e diversidade volte para resolver as crises que criamos. 

O problema é que estamos entrando nesse novo mundo ainda impregnados do hiper-

controlismo passado e precisamos começar a ter consciência do que mudou e como 

mudou para assumir um novo papel de micro-protagonista do processo, a cada dia, a 

cada post, a cada curtida que nos leva, na sequência, a nos questionar a vida que 

levamos, nosso papel enquanto consumidores e, vou além, de profissionais.  

O que estou fazendo no meu trabalho está reduzindo, mantendo ou minimizando o 

sofrimento alheio? Se não posso mudar o trabalho que tenho, o que estou fazendo para 

que possa ter um mais conceitual dentro em breve? E, se não há nenhum perspectiva 

nessa direção, o que faço nas horas vagas para trazer minha subjetividade diversidade 

para o mundo? 

Que dizes? Versão 1.0 – 03/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/03/o-controlismo/promo-superman/
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Mito e verdade sobre a repetição histórica 

Podemos dizer que a história se repete? Sim e não.  

Há ciclos, a meu ver, como detalhei no pêndulo cognitivo de expansão e 

contração, mas a cada volta do pêndulo, temos momentos diferentes, 

pois a população cresce, há uma diferente conjuntura socio-política-

econômica e, por sua vez, características específicas das novas 

tecnologias cognitivas, além do perfil singular das autoridades de 

plantão e das anti-autoridades de plantão. 

  Sob este ponto de 

vista, podemos dizer que: Já vivemos revoluções cognitivas como a atual; Porém nunca 

vivemos uma Revolução Cognitiva com:  

 Sete bilhões de pessoas no mundo; 
 Em um sistema como o capitalismo; 
 Com uma tecnologia digital; 
 E com a singularidade das autoridades de plantão e das anti-autoridades de plantão. 

São elementos que devem ser levados em conta na comparação com Revoluções 

Cognitivas do passado para que possamos comparar sem nos cegar. Que dizes? Versão 

1.0 - 02/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/02/mito-e-verdade-sobre-a-repeticao-historica/espiral-2/
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A resignificação cognitiva 

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-expansao-cognitiva/
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? Versão 1.0 - 02/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-resignificacao/30-artigo-qual-adorac3a7c3a3o-c3a9-idolatria-bg-ilustrado-04/
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A expansão e a contração cognitiva 

  

Como vimos aqui temos dois tipos de otimismo o conjuntural e o estrutural. Vou 

defender um prognóstico otimista para o nosso futuro mais próximo, recusando, 

entretanto, a ideia de um otimismo estrutural na humanidade ou no ser humano. 

Vivemos hoje o fim de uma contração dentro do que chamei de pêndulo cognitivo, que 

se contrai e se expande, conforme as tecnologias cognitivas disponíveis versus o 

aumento da complexidade demográfica. Assim, o movimento de expansão se caracteriza 

pelo fim de um longo período de contração, no qual há um conjunto de fenômenos 

sociais, que inibem a inovação, reduzindo a taxa de abstração e criatividade. Na 

contração, temos:  

 a verdade sendo produzido de forma cada vez mais absoluta pelas autoridades de plantão; 
 que vai tornando as organizações cadas vez mais opacas para as demandas do 

conjunto da sociedade; 

 crises se acumulam em diversos campos; 

http://nepo.com.br/2013/10/02/os-dois-tipos-de-otimismo/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/226670_375155455938895_588982625_n/
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 há um aumento da taxa de adoração de símbolos sem significação; 
 e no seu conjunto há um aumento de taxa da objetivação da subjetividade dos indivíduos. 

O movimento de expansão, através da disponibilização de canais (ver mais aqui) para os 

indivíduos abre um movimento contrário ao da contração, a saber:  

 a verdade passa a ter mais autores, reduzindo o poder absoluto das antigas 

autoridades de plantão; 

 o que vai obrigando a uma abertura das organizações se tornarem mais 

transparentes e menos opacas para as demandas do conjunto da sociedade; 

 procura-se inovar de forma radical para resolver as crises se acumulam em 

diversos campos; 

 há um questionamento dos símbolos sem significação e uma surto filosófico e 

muitas vezes espiritual/religioso, a procura de novas morais; 

 e no seu conjunto há um aumento de taxa da subjetivação dos indivíduos, a 

procura de significado nas suas vidas pessoais. 

   

Podemos, assim, dizer que vivemos hoje o fim de uma contração cognitiva que seria o 

período de tempo que ocorre a chegada, a massificação, expansão, recontrole e, por 

fim, dominação por um tempo continuado do aparato da verdade pelas autoridades de 

plantão até a chegada de uma nova tecnologia cognitiva descentralizadora, o que nos 

traz, provisoriamente, uma visão otimista para os próximos tempos. 

Que dizes? Versão 1.0 - 02/10/2013  
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Os dois tipos de otimismo 

Ontem, estivemos debatendo na segunda aula do grupo de estudos do segundo semestre 

de 2013 sobre o tema Revolução Cognitiva e Dora Lima abriu a discussão sobre o 

otimismo diante do futuro. 

  Podemos dizer 

que podemos lidar com dois tipos de otimismo:  

 O otimismo conjuntural - baseado em dados se obtém um dado prognóstico para um futuro 

próximo; 
 O otimismo estrutural - baseado em premissas filosóficas/religiosas que marca uma visão para 

toda a eternidade. 

Um médico que ao deixar uma sala de cirurgia e diz que tem um 

prognóstico otimista em relação ao paciente não pode ser chamado de 

otimista, pois ele está se baseando, acredita-se, na sua experiência e 

http://nepo.com.br/2013/10/02/os-dois-tipos-de-otimismo/simoni36/
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naquilo que leu de estudos sobre a relação perfil do paciente x doença x 

tratamento em curso. 

Diferente de uma pessoa que é otimista em relação à humanidade que acha que o ser 

humano é sempre bom, o bem sempre vencerá e, ao final dos tempos, anjos descerão 

para transformar a terra no verdadeiro paraíso. Podemos, assim, ter um prognóstico 

otimista em relação ao futuro próximo com a chegada de uma Revolução Cognitiva, 

mas não necessariamente termos uma visão otimista da humanidade. 

É o que 

vou defender aqui o prognóstico otimista na expansão cognitiva. Versão 1.0 - 02/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/10/02/os-dois-tipos-de-otimismo/termofold_lencse/
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Zeitgeist, o espírito do tempo 

Do Wikipédia: Zeitgeist é um termo alemão cuja tradução significa espírito da época, 

espírito do tempo ou sinal dos tempos. O Zeitgeist significa, em suma, o conjunto do 

clima intelectual e cultural do mundo, numa certa época, ou as características 

genéricas de um determinado período de tempo. 

  Podem

os dizer que a tentativa de definir modernidade ou pós-modernidade (detalhei mais isso 

aqui), ou ainda sociedade do conhecimento ou da informação procuram conceituar o 

Zeitgeist. Note, entretanto, que temos que escolher critérios para fazer isso.  

 O da modernidade e pós-modernidade é fortemente baseado no artístico-filosófico; 
 O da sociedade do conhecimento ou da informação na economia. 

http://nepo.com.br/2013/09/29/o-setebilhionismo/
http://nepo.com.br/2013/09/29/o-setebilhionismo/
http://nepo.com.br/2013/10/02/o-espirito-do-tempo/time-flies/
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As 

pesquisas que temos feito tanto da antropologia cognitiva, quanto da filosofia tecno-

cognitiva nos trazem dois elementos relevantes para a redefinição do espírito do tempo 

sob outras bases:  

 A demografia  -  para o aumento da taxa de complexidade no mundo e, por sua vez, por 

latências por mais e mais tecnologias sofisticadas (ver mais sobre complexidade demográfica 

aqui); 
 As tecnologias cognitivas e seu tempo de uso - alterando o pêndulo cognitivo para os 

movimentos de contração ou expansão cognitivas (ver mais aqui), que nos leva para entrada ou 

saída de crises da espécie. 

O espírito do tempo pode, assim, ser repensado como estes dois elementos a mais que se 

somam aos outros tradicionais, tais como economia, política, movimentos sociais, 

escolas filosóficas-artísticas, pensadores, artistas, etc. Se falarmos no atual espírito do 

tempo, sob esse ponto de vista, diria que vivemos na setebilhionidade cognitiva digital, 

como detalhei aqui. Versão 1.0 - 02/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/04/08/antropologia-cognitiva/
http://nepo.com.br/category/a-canal-do-youtube/filosofia-3-0/
http://nepo.com.br/category/a-canal-do-youtube/filosofia-3-0/
http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/29/o-setebilhionismo/
http://nepo.com.br/2013/10/02/o-espirito-do-tempo/mi_1558980177362431/
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A crise do ego monocentrista 

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/2013/10/02/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. 

http://youtu.be/uycPTSB2bzg
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-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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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. 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/2013/09/23/o-monoteismo-e-politeismo-cognitivo/
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. 

[caption id="attachment_34064" align="alignnone" width="640"]

 Alien - o poder está dentro de nós![/caption]  

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. 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. 

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


99 

 

Os 4 perfis humanos diante das mudanças 

Versão 1.0 – 30/09/2013 

Dentro da nossa ética individual se relacionando com nossa capacidade de reflexão 

podemos ter quatro perfis:  

 Consciente ativo - ser a mudança que quero para o mundo; 
 Consciente passivo - pedir para que os outros promovam a mudança que querem para o mundo; 
 Inconsciente - Não saber que mudanças quero para o mundo; 
 Reagente consciente - Ou mesmo não querer que o mundo mude, pois ele está bom para mim. 

O primeiro perfil é aquele que tentará fazer da sua utopia individual um ato político, 

procurando ser e trabalhar naquilo que fará a mudança. Isso nem sempre é possível, por 

isso podemos chamar de utopia. (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/2013/09/23/rastros-meritocraticos/etica1/
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Verdade: aparato individual 

Versão 1.1 – 30/09/2013 Vejamos a figura abaixo, que fatores levamos em conta para 

formamos a verdade, que é a base para as nossas tomadas de decisão. Aqui vejo o ponto 

de vista individual, o coletivo vemos aqui. 

Vamos detalhar cada item:  

 Ética - para que criamos verdade e para quem? 
 Estética - de que forma a empacotamos? 
 Psicológica - em nome de que projeto pessoal a criamos e usamos e como temos noção da 

mesma diante do meu outro eu e dos outros eus fora de mim? Quem sou? 
 Teórica - quais são as bases teóricas que utilizamos? 

Tudo isso deve ser analisado, a partir de um contexto histórico, que modula todo o 

resto. (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/2013/09/27/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/29/como-formamos-a-verdade/como_formamos_verdade-3/
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O setebilhionidade cognitiva digital 

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/2013/10/02/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   

http://nepo.com.br/2013/09/29/o-setebilhionismo/funny_strange_amazing_incredible_india_pics_images_photos_pictures_17/
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Verdade: aparato coletivo 

Versão 1.1 – 27/09/2013 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. 

  
Vimos que as verdades não são produzidas na sociedade sem um grande aparato-tecnológico, que o 

sustente. Este aparato varia conforme:  

 Momento topológico das redes da verdades  do aparato- mais centralizado ou menos 

centralizado; 
 Configuração cognitiva do aparato - as características técnicas das tecnologias cognitivas que 

definem como a verdade é produzida, mantida, por quem e de que forma a verdade e as 

autoridades são retroalimentadas); 
 O tempo de uso do aparato - que estabelece o controle das organizações sobre a sociedade, ou 

vice-versa, e os diferentes estágios da Era Cognitiva. 

e sua topologia, que define um monoteísmo ou um politeísmo cognitivo; . Aqui vamos 

detalhar como se relacionam estas redes. 

http://nepo.com.br/2013/09/25/tipos-de-redes-de-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/foto-01/
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O importante aqui é apresentar que estas três redes têm que estar em harmonia. Note 

que o modelo centralizada é igual para todos, criando um canal de comunicação. 

Obviamente, que há modelos diferentes de centralização, mas elas precisam ter o 

mesmo modelo de produção cognitivo da verdade para poder "conversarem" e trocarem. 

Aqui, estou ampliando este conceito considerando verdades como um elemento dentro 

de um processo produtivo, que implica não só aquilo que pensamos, mas aquilo que 

produzimos e consumimos. Tudo que circula na sociedade é a tentativa de uma 

aparato tecno-produtivo da verdade para sobreviver na sociedade, em termos micros ou 

macros. Um produto é uma verdade, mal ou bem construída, por uma dada organização, 

assim como um serviço, que vai tentar fazer com que seja aceita pelo conjunto da 

sociedade, através dos seus canais, bem como um texto filosófico. Um aparato tecno-

http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/redes_setoriais/
http://nepo.com.br/2013/09/25/tipos-de-redes-de-verdade/redes_por_setores/
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cognitivo, entretanto, tem o seu círculo cognitivo de influência hegemônico, que é 

beneficiado e consegue influenciar e fazer valer seus interesses mais do que outros, por 

critérios mais ou menos meritocráticos. Feito o parênteses, note que acima temos o modelo atual 

do tecno-aparato da produção da verdade  antes da Revolução Cognitiva uma produção da verdade e uma 

topologia de rede monoteísta:  

 Em uma cultura monoteísta da produção da verdade - na qual a verdade é produzida em um 

centro, empacotada e enviada para as pontas; 
 Dentro de uma topologia de rede monoteísta - na qual o indivíduo recebe a verdade sem um 

canal próprio para gerar a sua - com baixa taxa de empoderamento. 

Há, obviamente, tentativas ideológicas da construção nas três instâncias de projetos 

alternativos, tanto de cultura de produção de verdade, como também de novas 

topologias de rede, porém ficam limitadas, pois esbarram na falta de sinergia com todo 

o ambiente.  

 A escola da ponte e as ideias de Paulo Freire são um exemplo de tentativa de uma cultura 

politeísta na escola; 
 As ideias de gestão participativa de Ricardo Semler vão na direção de mudanças na instância 

empresas; 
 E as rádios piratas procuraram criar novos canais para quebrar o monopólio da mídia. 

Tenho defendido que não adianta, por exemplo, uma escola, uma 

empresa ou uma mídia procurarem modelos alternativos de cultura e 

topologia, se todo o ambiente é dentro de um modelo. Tais experiências 

servem como inspiração, como alternativa de nichos na sociedade, mas 

sempre ficam restritos, pois o ambiente como um todo tende a rejeitar 

tais iniciativas, como se fosse um "vírus" contra toda a cultura 

hegemônica. 

Em uma Revolução Cognitiva o que ocorre é 

que na instância mídia é modificada na sua cultura e topologia, o que causa um 

desequilíbrio no ambiente, como veremos neste post. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/circulos-de-influencia/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/24/revolucao-cognitiva-e-os-efeitos-no-aparato-da-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/images-81/


106 

 

O impasse demográfico cognitivo 

Versão 1.0 – 26/09/2013   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. 

Tenho defendido há tempos a tese de que as mudanças cognitivas são fruto do aumento 

demográfico. Vou apresentar abaixo um argumento de fácil compreensão. Suponhamos 

que temos reuniões em um sindicato.  

São diferentes reuniões de 10 pessoas, de 100, de 1.000 ou de 10.000, 

que alteram a forma como temos que estruturar as rede das verdade. 

Vamos ver abaixo o problema que o aumento das reuniões provoca em 

uma diferentes reuniões de um sindicato, por exemplo: 

http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/6a-complexidade-do-mecanismo-gp-030c0-que-pode-admirada-atraves-da-esqueletizacao-da-caixa/
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 Note que quanto mais gente temos participando das reuniões haverá mais complexidade 

temos e, por tendência, a rede tende a ficar mais e mais verticalizada, perdendo a 

horizontalidade. Ou seja, o primeiro remédio para a complexidade é a verticalização, 

mas com o tempo a verticalização vai criando um problema dos critérios de 

participação, pois teremos muita gente querendo falar, se expressar, se representar e um 

tempo cada vez menor para que se possa falar para todos. Surge um impasse 

demográfico cognitivo. O ambiente cognitivo não foi estruturado para lidar com o 

aumento da complexidade em curso.  

O que vai acontecer é que haverá, com o tempo, uma latente crise de representação, 

que se caracteriza por muita gente querendo se expressar e esbarrando nos limites da 

capacidade das tecnologias de construção da verdade permitirem. 

Há, assim, um limite da representação possível no modelo de cognição anterior e isso 

explica a demanda por uma Revolução Cognitiva, que traz para a sociedade tecnologias 

mais sofisticadas, que possam superar esse impasse. O aumento da complexidade, 

voltando ao caso do sindicato, acaba por estabelecer critérios mais rígidos de quem vai 

tomar a palavra, pois existe uma relação entre o tempo disponível e o número de 

pessoas que vai ter espaço para falar. O aumento demográfico no sindicato vai criando 

um problema de complexidade e que vai exigindo a sofisticação das tecnologias de 

produção da verdade e tensionando os critérios de participação, pois há mais gente 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/complexidade_demografia/
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querendo se expressar do que espaço para que todos o possam fazê-lo. No livro de Clay 

Shirky "Here Comes Everybody", na página 27, ele apresenta o seguinte gráfico: 

 
É um estudo sobre complexidade, que apresenta três cenários, nos quais se estabelece 

uma regra de que quanto mais gente temos participando mais complexo fica o 

problema, porém não em uma escala de 1 para 1, mas quando aumentamos a 

complexidade aumenta mais rápido do que o seu tamanho. 

Peguemos como exemplo agora algo maior como o aumento populacional na cidade do 

Rio de Janeiro, um dos lugares que teve mais adesão nos protestos de junho de 2013: 

Note que de 1872 até 2010 (138 anos apenas) a cidade 

do Rio saltou de 275 mil para 6.300 um pulo de 23 vezes de tamanho, trazendo uma 

complexidade muito maior que 23 vezes, baseado na lógica apresentada por Shirky.  

Temos, assim, muito mais gente querendo se expressar, com muito mais 

diversidade,  do que o número de "microfones" disponíveis, o que nos leva 

naturalmente para uma crise de representação, tensionando os critérios de 

participação (vide, idem, Junho de 2013). 

Podemos ainda definir dois momentos diferente desse impasse demográfico cognitivo:  

 - os que são excepcionais - quando há uma reunião maior, tipo em uma greve; 
 - e o corriqueiro - que precisa ser administrado permanentemente, como é o caso do número de 

associados, via jornal, internet, etc. 

http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/complexidade/
http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/demografia_rio_de_janeiro/
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No caso de uma cidade, idem. 

 
A população é permanente e precisa ter canais de participação cotidiana, como é o 

caso do 1746 (que recebe pedidos de solução de problemas também por aplicativos de 

celular) que foi criado recentemente no Rio e outra em épocas de de eleição, quando 

vem, a partir de critérios definidos, escolher quem vai "subir no carro de som" 

(Prefeito). 

Essa necessidade de mudança cognitiva, pode ser compreendida melhor com a leitura 

do livro de Daniel Bell, "O avento da sociedade pós-industrial", na página 197, ele 

lembra duas teses interessantes, do Galileu e do biólogo D´ArcyThomas. O conceito é 

de que um corpo vivo quando fica muito grande, pesado, tem que mudar de forma para 

sobreviver. Uma melancia não nasce em árvore por causa disso, acabou se adaptando a 

algo mais compatível com seu peso. (A exceção, no caso, é a jaca, com todos os 

problemas que isso acarreta para os carros que estacionam embaixo de uma jaqueira.) 

Adaptando isso para nosso caso, podemos dizer que a complexidade demográfica vai 

pressionado o ambiente cognitivo para ir se sofisticando, até chegar a um novo modelo 

que permita resolver o problema dos critérios de produção da verdade e tomada de 

decisão (participação):  

(Tempo de participação x espaço de participação x quantidade de pessoas) 

=  tomada de decisões 

http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/pool-fail2/
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Uma tecnologia cognitiva tal como um carro de som tem suas limitações de espaço de 

produção de verdades e tomada de decisão (participação). O carro de som não é 

perverso, assim como não são nem o rádio e nem a televisão, são apenas tecnologias 

cognitivas com suas limitações, que permitem, no caso do carro de som,  a alguém falar 

algo para muita gente no mesmo tempo e no mesmo lugar para se informar verdades e 

tomar decisões, tal como continua ou termina a greve. 

(Note que, por curiosidade, nas manifestações de Junho de 2013 houve uma luta dos 

participantes contra o carro de som, pois justamente estava se construindo, a partir de 

novas tecnologias, novas formas de interação entre as pessoas.) A Internet representa 

essa passagem de uma tecnologia cognitiva nova que vem procurar resolver o problema 

de complexidade demográfica das cidades grandes, onde a maior parte dos 7 bilhões de 

habitantes vive, que saltaram de tamanho  e precisam de novos instrumentos para 

resolver a tensão da participação, que ficou obsoleta no modelo atual. A nova tecnologia 

permite/permitirá, pela ordem:  

 - novas redes que abrem canais de produção de novas verdades de novas pessoas (Facebook, 

Youtube, Twitter, Blogs); 
 - novos critérios para fazer a validação de quem está falando verdades mais qualificadas, através 

dos rastros digitais (comentários, estrelas, links, compartilhamentos, curtir). 

Tais tecnologias criam um ambiente propício para o início da formulação de um novo modelo de 

governança da espécie que vem ao mundo para lidar com o aumento da complexidade, através de uma 

nova forma de produção da verdade e em última instância de tomada de decisões, minimizando, com isso, 

a atual crise de representação. Por aí, que dizes? 

http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/overcrowded1/
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Conceitos principais 2013 – ouça o áudio em vídeo 

Versão 1.0 – 25/09/2013   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. 

Escute aqui as minhas 

ideias novas deste ebook em vídeo, sem imagem. Use o You2load para ouvir no celular, 

veja como aqui.  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnepo.com.br%2F2013%2F09%2F16%2Fouca-o-youtube-no-seu-celular%2F&ei=rkdDUrOhEY-K9QSMnoCQAQ&usg=AFQjCNFkBmxFwSMUd_4F8AiG2VvDo6NPKg&sig2=-Ne3Op7_bm62AJ__v-bieQ&bvm=bv.53077864,d.eWU
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnepo.com.br%2F2013%2F09%2F16%2Fouca-o-youtube-no-seu-celular%2F&ei=rkdDUrOhEY-K9QSMnoCQAQ&usg=AFQjCNFkBmxFwSMUd_4F8AiG2VvDo6NPKg&sig2=-Ne3Op7_bm62AJ__v-bieQ&bvm=bv.53077864,d.eWU
http://nepo.com.br/2013/09/25/33794/dicionario/
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Tipos de redes de verdade 

Versão 1.0 – 25/09/2013 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.  Há 

três tipos de redes produtoras de verdades:  

 Uma rede que produz verdades de forma centralizada, ou mono-monoteísta 

-  é aquela em que se tem um centro produtor de verdades mais centralizado, 

baseado em um tipo de  tecnologia cognitiva, que tem baixa taxa de interação e 

retroalimentação, que por sua característica controla os canais de construção de 

verdades. Ex: redes de rádio e tevê; 

 Uma rede que produz verdades de forma descentralizada, ou mono-

politeísta -  é aquela em que se tem um centro produtor de verdades mais 

descentralizado, baseado em um tipo de  tecnologia cognitiva que permite a 

descentralização dos canais e, assim, alcança taxas maiores de interação e 

retroalimentação, que por sua característica não controla mais os canais de 

construção de verdades. Ex: Facbeook e Youtube. 

 Uma rede que produz verdades de forma distribuída, ou poli- politeísta -  é 

aquela em que não há um centro produtor de verdades, baseado em um tipo 

de  tecnologia cognitiva que permite a descentralização das redes e, assim, 

alcança taxas maiores de interação e retroalimentação, que por sua característica 

não controla mais as redes e os canais de construção de verdades. Ex: P2P, E-

Mule. 

(Senti necessidade também de trabalhar aqui com o conceito de redes de verdade 

hegemônicas e anti-hegemônicas. Ressalvo ainda que o uso de monoteísmo e politeísmo 

é uma liberdade poética, pois para mim tem facilitado a explicação de algo monovox e 

polivox, o que seria algo complicado de usar. Vamos amadurecendo) Veja a tabela 

abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/09/25/tipos-de-redes-de-verdade/image5/
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Podemos ainda qualificar da seguinte maneira: 

Veja as definições:  

 As redes hegemônicas - são aquelas que são produzidas pelas redes 

hegemônicas das verdades constituídas. Quanto mais tempo de uso houver das 

mesmas redes, baseadas na mesma tecnologia cognitiva, mais estas verdades 

serão consideradas verdadeiras, no sentido de inquestionáveis. Tal hegemonia 

dependerá também da taxa de interação e retroalimentação que a tecnologia 

cognitiva permitir; 

 As redes anti-hegemônicas - são aquelas que são produzidas pelas redes contra-

hegemônicas das verdades constituídas. Tais redes terão mais ascensão em 

crises, nas quais se procura verdades alternativas e terão destaque 

nas Revoluções Cognitivas, com a chegada de novas tecnologias cognitivas, que 

criam um processo de expansão, definido aqui no pêndulo cognitivo. 

E ainda:  

 As redes de verdades intangíveis - todas aquelas que nos ajudam a criar 

significa e tomar decisões; 

 As redes de verdades tangíveis - todas aquelas que são resultados da nossa 

tomada de decisão, tal como produtos e serviços. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/tabela_rede_canais-3/
http://nepo.com.br/2013/09/25/tipos-de-redes-de-verdade/tabela_rede_canais-4/
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Por fim, podemos ter por setores: 

Abaixo algumas digressões sobre o tema: A partir dessa análise das redes de produção da 

verdade, podemos considerar, mergulhando no passado, que o papel impresso é/foi uma 

tecnologia que permitiu a criação de uma rede informacional mais descentralizada, 

como também o telefone, o celular, a Internet (que hoje permite também a distribuída, 

em alguns casos).  

Assim, aquilo que mais usamos e adoramos o Facebook podemos conceituar como uma 

rede descentralizada de canais, sem um forte controle sobre o conteúdo de cada um, 

porém todos os canais dependem daquele centro para existir e se moldam a ele. (O que 

lhes dá a prerrogativa em controlar o conteúdo ou usá-lo conforme contexto). O 

Facebook se assemelha à chegada do telefone fixo, pois todos podiam falar o que 

queriam com seus amigos, mas eram dependentes, em alguma instância, do centro que 

lhes dava/tirava (em caso de não pagamento por exemplo) a autorização para uso, bem 

como permitia (conforme contexto) que alguém (ou a justiça, o estado) a grampeá-lo. 

Os canais (perfis dentro do Facebook) funcionam dentro da rede descentralizada, mas 

são dependentes dela para existir. Se desligarem o Facebook vai ter gente babando com 

abstinência no meio da rua. :) Há assim uma liberdade semi-controlada na criação e uso 

dos perfis no Facebook e canais do Youtube do que vai se colocar neles. Esse controle 

se expressa em várias censuras do Google na China, no Youtube aqui no Brasil, como 

foi no caso recente do DesceaLetra. E regras que os usuários acham absurdas, mas têm 

que aceitar sem discussão para continuar a ter o privilégio para usar um canal em uma 

rede que não é sua, de um centro topologicamente monoteísta controlador e definidor de 

regras de cima para baixo. 

 
Como vemos, podemos enriquecer todo esse debate se colocarmos tais redes e sistemas 

de controle no contexto cultural de produção da verdade (monoteísmo/politeísmo), 

topologias de rede e mudanças da governanças da espécie, conforme aumentamos a 

população, criando a necessidade de redes cada vez mais complexas e, por causa disso, 

http://nepo.com.br/2013/09/25/tipos-de-redes-de-verdade/redes_por_setores/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/262344824_40dc6abab9/
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menos controladas! (Conceitos visto no blog e de forma mais sequencial no meu novo 

livro.) 

Não há dúvida que saltamos de uma rede centralizada para uma descentralizada, tal 

como o Youtube ou Facebook, que se estruturaram no mesmo modelo de uma 

companhia telefônica do século passado e isso é um salto topologicamente e 

culturalmente relevante, mas provisório, pois a liberdade exercida vai criando novas 

demandas que esbarra no monoteísmo topológico da rede com suas limitações, pois nela 

está contido a governança da espécie passada, incluído aí todos os seus vícios pelo 

tempo de uso da governança, leia-se fortemente o sistema financeiro e sua lógica pouco 

politeísta, que passa, aos poucos, a ser o controlador das decisões da rede, desbancando 

os ideais dos fundadores. Talvez possamos dizer que o mundo comece a procurar, ainda 

de forma muito sutil, uma governança, que seja mais poli-politeísta, na topologia e na 

construção da verdade, que nos levaria para uma sociedade topologicamente mais 

distribuída. Pelo que vemos, hoje nem maturidade emocional e nem cognitiva para algo 

desse tipo, que seria o esforço filosófico, teórico, metodológico e educacional que 

teremos que fazer daqui por diante.  

Se analisarmos, aliás, no fundo foi o que ocorreu na passagem do monoteísmo da 

escrita manuscrita para a impressa, que nos legou o capitalismo e a república, que 

levou 350 anos de construção. Agora, estaríamos saindo da governança monoteísta 

tanto na topologia, quanto na cultura de produção da verdade, sendo o atual estágio da 

Internet descentralizada apenas uma passagem para começar a construir o novo 

modelo de uma governança poli-politeísta na forma e no conteúdo. 

Uma governança poli-politeísta sem centro, sem controle do conteúdo, do canal e 

também do interruptor? Isso é/será possível? 

 

http://nepo.com.br/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/google_censura-jpg_141358524/
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Podemos dizer assim que o Facebook/Youtube são redes na sua forma monoteísta com 

canais culturalmente politeístas, em constante tensão e conflito, principalmente 

daqueles que estão em uma anti-narrativa a procura de uma nova Governança 

politeísta, que quer poder controlar também o interruptor da rede e dos canais, para 

poder se sentir capaz de controlar seu próprio conteúdo! 

Se analisarmos o passado a chegada da rede descentralizada do papel impresso foi algo 

similar, que quebrou o modelo da rede fortemente monoteísta centralizada da 

igreja/monarquia, que mantinha o púlpito como um centro difusor das ideias fechadas 

da bíblia, interpretada pela alto clero (debatida via papel manuscrito fechado a sete 

chaves) e divulgada pelos padres. A massificação da nova tecnologia da prensa, via 

papel impresso, abriu a possibilidade para a reforma protestante, depois de 50 anos pós-

Gutemberg. A Reforma  Luterana foi, assim, o primeiro movimento que tinha no 

conteúdo o início de uma luta por um monoteísmo mais light que pudesse dar aos canais 

o direito de interpretar de novas maneiras a bíblia (coisas que o judaísmo já fazia 

séculos antes com o "Wiki-Talmude" (leiam Bonder - Portais secretos), além de traduzi-

la para o alemão, quebrando o código (a procura de um código mais livre).  

Tais conexões demonstram de forma mais evidente a consistência da teoria e filosofia 

tecno-cognitiva ao estabelecer a ligação profunda entre a cultura da produção da 

verdade (monoteísmo/politeísmo) e as topologias das redes nas história aliando a elas 

as lutas sociais, econômicas e políticas de cada época, apesar, até aqui, do fator 

tecnológica ter ficado meio invisível para seus atores. 

Note que a luta por uma rede mais descentralizada ou toda luta por um monoteísmo 

mais light começou com a chegada da nova topologia do papel impresso e nos 

levou, depois de vários capítulos (Reforma Protestante, Revolução Inglesa e Americana) 

para a Revolução Francesa, quando o modelo monoteísta mais light de gerir a sociedade 

sai do âmbito cognitivo-informacional para ser ele o novo modelo de rede/governança 

da sociedade. Era um modelo culturalmente e topologicamente mais sofisticado para 

lidar com a nova complexidade demográfica, de um salto de 400 mil para 1 bilhão de 

pessoas no mundo (1400-1800), gerando forte pressão e oportunidades para os modelos 

produtivos e econômicos. Ou seja, a rede descentralizada começou fazendo nossa 

cabeça, como previa MacLuhan, moldou nosso cérebro e depois, ao longo do tempo, 

fomos procurando adaptar a antiga topologia da governança da sociedade à nova 

topologia da rede que construímos primeiro em nossas cabeças, exercitando novas 

formas de troca de informação!  

Esta tensão, na época, entre um mundo socialmente em rede centralizada para um novo 

em rede mais descentralizada (que foi a passagem do feudalismo/monarquia papal para 

o capitalismo e a democracia republicana) levou 350 anos, no qual vários pensadores, 

filósofos, revolucionários lutaram sempre em paralelo, através dos novos canais 

disponíveis, criando novos modelos mais descentralizados de redes informacionais e 

querendo que estas saíssem da cognição para a governança da espécie.  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rocco.com.br%2Fshopping%2FExibirLivro.asp%3FLivro_ID%3D85-325-0697-6&ei=_Rc7UtzCIons9ATHvIDICg&usg=AFQjCNGJNebbwWXP5TE87HxUCMPKlvgBmw&sig2=uoEl2TfZt6mIc33DQyHMug&bvm=bv.52288139,d.eWU


117 

 

 
Podemos considerar, assim, que vivemos hoje a passagem de um monoteísmo hard para 

um monoteísmo light ou um pré-politeísmo cultural, mas não ainda social,  pois a 

mudança agora está se dando apenas na cognição das pessoas, em redes 

descentralizadas, mas com forte controle e influência da governança anterior.  Há algo 

em ebulição no cérebro destes usuários deste novo ambiente mono-politeísta, que fará 

que queiramos mais adiante transformar essa nova topologia informacional em um 

http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/3782845643_e21036dbb3_b/
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novo modelo de governança, provavelmente muito mais aberto do que imagina hoje 

nossa vã e intoxicada filosofia monoteísta. 

Não, não seria uma visão otimista do mundo, pois na visão dialética do pêndulo 

cognitivo teríamos esse movimento de expansão para lidar com a atual complexidade 

demográfica, estabeleceríamos novos modelos de governança que seriam, como o 

tempo de uso, apreendidos pelos novos donos do poder (quem seriam eles?), voltando a 

um movimento de contração, pois é da natureza humana se acomodar enquanto outros 

abocanham o poder.  

 Como se daria um controle em uma rede distribuída? 

 Conseguiremos ter uma governança distribuída? 

 Perguntas variadas... 

  

(Augusto de Franco é um dos que pode ajudar bem nesse debate). É isso, que dizes?   

http://escoladeredes.net/profiles/blog/list?user=18d9d529umtfy
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/capitalbonheur_twitter_follow/
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A inversão do fluxo das verdades 

Versão 1.0 – 24/09/2013 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. 

Como vimos no detalhamento do 

processamento da produção da verdade  temos o surgimento de novas redes e canais 

oxigenando a sociedade. Podemos analisar agora como muda o fluxo das verdades na 

passagem do ambiente pré e pós-Revolução Cognitiva. Veja como se dá o fluxo da 

verdade em uma rede centralizada: 

E em uma rede descentralizada: 

http://nepo.com.br/2013/09/24/o-detalhamento-do-processamento-da-producao-da-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/24/o-detalhamento-do-processamento-da-producao-da-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/24/a-inversao-do-fluxo-das-verdades/download-65/
http://nepo.com.br/2013/09/24/a-inversao-do-fluxo-das-verdades/modelo_centralizado/
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  Podemos constatar que na rede centralizada:  

 Quanto mais tempo tempo uma rede centralizada, menor será a taxa da qualidade das verdades 

tangíveis e intangíveis produzidas; 
 Que o centro tende a se viciar nele mesmo, criando atores desgastados na produção da verdade; 
 O que gera um consumo da verdade de baixa retroalimentação. 

E por sua vez na rede descentralizada:  

 Uma inversão dos fluxos das verdades aumentando a qualidade das verdades 

tangíveis e intangíveis produzidas; 

 Que o centro começa a sair do seu círculo vicioso e entrar em um virtuoso, 

através da chegada de novos atores que vêm inovar na produção da verdade; 

 O que gera um novo movimento por um um consumo da verdade de maior 

retroalimentação. 

http://nepo.com.br/2013/09/24/a-inversao-do-fluxo-das-verdades/modelo_descentralizado/
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Círculo da verdade 

Versão 1.0 – 29/09/2013 A partir dos critérios da formação da verdade, a utilizamos para a 

tomada de decisões, como vemos na figura abaixo. Como vimos, a sociedade é baseada 

em verdade e estas são produzidas por redes de verdade, que formam um grande e 

complexo tecno-aparato de produção da verdade. s detalhar cada item:  

 Verdade - aquilo que elaboramos, ver mais aqui nos fatores da formação da 

verdade; 

 Tomada de decisões - todas as decisões que tomamos, a partir da verdade 

criada; 

 Ação/Comunicação -  todas as ações e comunicações que fazemos, a partir da 

decisão tomada (um produto ou serviço podemos considerar uma ação); 

 Consequências - os resultados que se tem a partir das ações  e comunicações 

tomadas; 

 Reavaliação - aquilo que repenso na minha verdade, a partir das consequências. 

Tal visão nos permitirá chegar a várias conclusões. Sofisticando. Do ponto de vista da 

consequência, é importante perceber que existem fatores que vem de fora do outro fora 

de mim e do outro dentro de mim (subjetividade/inconsciente), como vemos abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/09/11/construcao-da-verdade-espinha-dorsal-da-especie-humana/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/29/como-formamos-a-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/29/como-formamos-a-verdade/
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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.) 

http://nepo.com.br/2013/09/24/o-detalhamento-do-processamento-da-producao-da-verdade/consequencias_circulo/
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O impasse sinergético e a união das redes politeístas 

Versão 1.0 – 24/09/2013 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. 

 

Uma Revolução Cognitiva marca a chegada de uma tecnologia cognitiva 

que se massifica e interfere inicialmente na área de mídia, ou nas 

organizações certificadoras da verdade, dentro de um tecno-aparato. 

O aparato da verdade é formado por três blocos em sintonia: escola, mídia e empresas 

(públicas ou privadas - o parlamento entra aqui), que criam um círculo de influência de 

geração de verdades na sociedade (vimos mais sobre isso aqui). Vimos que é preciso 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/24/revolucao-cognitiva-e-os-efeitos-no-aparato-da-verdade/untitled-2/
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uma sinergia entre as três instâncias para que haja uma harmônia sistêmica, como 

vemos abaixo: 

A Revolução Cognitiva se introduz na instância mídia, organizações responsáveis pelo 

reforço das verdades, dando aos cidadãos um canal de mídia, empoderando-os, 

iniciando um processo de cultura politeísta na sociedade, quebrando a harmonia entre as 

http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/redes_setoriais/
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três instâncias, criando um impasse sinergético como vemos abaixo: 

 
Note que a produção de cultura e a topologia de rede das instâncias escola e 

organizações começa a ter dificuldade de sinergia com a nova instância mídia, pois ela 

entra em processo de mutação com a chegada de um novo modelo na sociedade que é 

incompatível com os outros dois. O uso vai crescendo dentro da sociedade e ampliando 

cada vez mais o fosso entre as 3 instâncias. 

A produção da verdade na escola e nas empresas é feita com um centro emissor de 

verdades e sem a possibilidade de retroalimentação ativa de quem está na ponta do 

canal. Do lado de fora, começa um processo de criação de uma cultura politeísta com 

uma nova topologia de rede, que permite a criação de canais por partes dos usuários (ver 

http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/24/revolucao-cognitiva-e-os-efeitos-no-aparato-da-verdade/impasse_sinergetivo/
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mais sobre canais e redes aqui.) Há uma crise de relacionamento entre a nova instância 

politeísta e os modelos monoteístas. 

No passado, vimos que a 

mudança que ocorre na área da mídia é provocadora de mudanças sociais, pois a 

Revolução Cognitiva vem atender a uma latência por uma nova Governança da Espécie 

e a criação de novos círculos cognitivos de influência na sociedade para lidar melhor 

com a complexidade demográfica. Aos poucos, as iniciativas politeístas se tornam mais 

competitivas e vai se recriando um círculo de influência alternativo de organizações 

produtivas que precisam de uma escola e um modelo de mídia compatível, criando uma 

espécie de mundo lado B, que começa a se procurar dentro de uma nova cultura 

politeísta. Isso nos leva a um embate entre a velha e a nova ordem que dura um longo 

tempo, como vimos no passado, em direção à construção de uma nova governança da 

espécie hegemônica, que transforme a nova cultura politeísta em hegemônica, refazendo 

os tecno-ambientes sociais, políticos e econômicos. Note que podem me perguntar 

http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/circulos-de-influencia/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-monoteismo-e-politeismo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-monoteismo-e-politeismo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/24/revolucao-cognitiva-e-os-efeitos-no-aparato-da-verdade/cabo/
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como fica a velha mídia e a nova mídia? O gráfico é o que mostro abaixo: 

 
As duas mídias vão vivendo em paralelo, incompatíveis no seu modelo, criando uma 

espécie de entropia social, mas a mídia inovadora ganha força e de alternativa vai se 

tornando hegemônica, apoiada pelos novos atores, no caso atual Google, Facebook, 

Amazon, Twitter, que vão se capitalizando e, a médio prazo, acabando por ter recursos 

por adquirir o antigo modelo e adaptá-lo ao novo. 

Não há muito como a velha ordem sobreviver a não ser aderir ao novo modelo cultura 

politeísta, que cria uma nova ordem com um novo círculo de influência na sociedade. 

As culturas politeístas acabam se procurando e criando uma rede de transformação, 

http://nepo.com.br/2013/09/24/revolucao-cognitiva-e-os-efeitos-no-aparato-da-verdade/as2midias/
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criando projetos-pilotos em todos as três instâncias como vemos abaixo: 

 

http://nepo.com.br/2013/09/24/revolucao-cognitiva-e-os-efeitos-no-aparato-da-verdade/redes_pliteistas_se_unem/
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A reforma da governança 

Versão 1.1 – 26/09/2013 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. 

Podemos listar, então, 

que a chegada de uma Revolução Cognitiva inicia um processo de Reforma de uma 

Governança da Espécie Humana para uma mais nova, dinâmica e atual que seja capaz 

de lidar com a nova complexidade demográfica. O processo se estabelece por fases:  

 - latência por uma nova governança - crise variadas, que não tem solução visível, incluindo uma 

demanda por meios de comunicação mais descentralizados; 
 - surgimento de uma nova tecnologia cognitiva que se massifica rapidamente; 
 - criação de novos canais cognitivos, com novos indivíduos e organizações; 
 - surgimento de novos rastros meritocráticos (conhecimento dos mesmos e uso) para validar os 

novos canais cognitivos; 
 - aumento do fluxo de novas ideias, criando um movimento de questionamento, iniciando o 

processo de se refazer o tecno-aparato de produção de verdades do velho modelo sem a 

perspectiva de novas alternativas; 
 - início do processo filosófico-teórico-metodológico-capacitador de uma nova governança (as 

manifestações de junho de 2013 no Brasil foram nessa direção). 

Tais sequências de atos/ações podemos chamar de maneira geral de Reforma da 

Governança. Não há prognóstico de tempo, pois são muitos dados cruzados, mas pode-

se afirmar que o processo já se iniciou, baseado em fenômenos similares no passado, a 

saber:  

 Revolução Cognitiva da escrita manuscrita (monoteísmo); 
 Revolução Cognitiva do alfabeto grego (democracia e filosofia); 
 Reforma do papel impresso na Europa (capitalismo e república). 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-reforma-da-governanca/construcao/
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Podemos supor, também baseado em indícios do passado, que passaremos por revisões 

filosóficas, teóricas e metodológicas.   
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A validação politeísta 

Versão 1.0 – 23/09/2013 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. 

Toda a produção da 

verdade em uma dada sociedade é feita utilizando-se um intrincado aparato 

tecnológico.  O objetivo é produzir um conjunto de verdades consideradas hegemônicas, 

que passam a servir de maneira geral para a tomada de decisões na sociedade, o que nos 

leva a caracterizar uma governança da espécie. O modelo de construção da verdade 

atual é o mono-monoteísta impresso-eletrônico que está em crise pelo tempo de uso 

versus o aumento da complexidade demográfica. Há várias mudanças em curso com a 

chegada de uma rede de construção de verdades baseado em outro modelo cognitivo. 

(Veja aqui os diferentes modelos.) Quero chamar a atenção em especial ao item 

"verificação de consumo". Que é a possibilidade que temos de avaliar o tipo de uso de 

uma dado registro informacional, verdade produzida, por alguém.  

 Estamos saindo de um modelo em que há muito dificuldade de aferir esse tipo de consumo para 

um outro muito mais fácil. 
 De um modelo em que era muito difícil e caro colocar esse tipo de informação disponível para 

outro barato e mais fácil. 

http://nepo.com.br/2013/09/12/como-construimos-a-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/12/como-construimos-a-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/25/a-crise-do-monoteismo-impresso-eletronico/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/25/os-diferentes-modelos-cognitivos-e-suas-caracteristicas/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/huellasbona/
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Os rastros digitais que passam a ser possíveis em função das novas tecnologias cognitivas permitem que 

se passe a ter conhecimento do consumo mais próximo do real do que era antes. 
Isso altera a produção da verdade e da tomada de decisões, pois a verdade sobre o uso 

da informação se altera, podendo-se conhecer aquilo que é mais ou menos utilizado, que 

é o que faz, por exemplo, o Google. Tal mudança permite aferir com mais rapidez, 

eficiência e menor custo as verdades que estão tendo mais ou menos impacto na 

sociedade (ver mais sobre verdades e impactos aqui). Não quer dizer que sejam 

verdades verdadeiras, apenas aquelas que estão sendo consideradas MAIS verdades pela 

maioria, o que já é um salto no modelo anterior, cuja as verdades eram construídas por 

círculos cognitivos de influência menores. Podemos dizer que tal mudança amplia a 

diversidade das verdades produzidas, tornando-as menos afeitas aos interesses de um 

determinado círculo de influência, que estava empoderado por um longo tempo de uso 

do aparato da verdade na sociedade. Há, assim, uma nova maneira de validar registros e 

pessoas, sofisticando e melhorando a qualidade das verdades circulantes. 

http://nepo.com.br/2013/09/25/tipos-de-redes-de-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/23/circulos-de-influencia/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/rastros-na-areia_21025325/
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Podemos dizer assim que temos, sob o ponto de vista dos rastros informacionais:  

 O rastro impresso, por exemplo, já que a impressão permite a contagem de cópias era/é 

fortemente baseado no número de exemplares. Depois a academia passou a utilizar critérios de 

citação de autores. E os bibliotecários de livros mais emprestados, por exemplo. 
 O rastro eletrônico era/é feito pelo número de televisores e rádios sintonizados em um dado 

canal, algo que só poderia ser feito com um aparelho em especial ou pela coleta, via oral, pelo 

telefone; 
 O rastro digital  com a Internet que já sofistica bastante este processo, pois permite a validação 

dos cliques, do compartilhamento, dos comentários, dos downloads de um dado registro, das 

estrelas, do curtir e não curtir.  

A Internet por se tratar de plataforma digital é a única que permite que 

a cada interação do usuário todo o movimento seja registrado, 

potencializando em muito, para quem desejar, como é o caso do Google, 

a disponibilização e seu posterior uso, a critério, para tomada de 

decisões. 

Os rastros permitem a aferição das redes, dos canais, das organizações e indivíduos e a 

sua capacidade de interferir em um dado círculo cognitivo de influência. O fato de 

existirem rastros não quer dizer que serão utilizados, o que vai variar da inteligência 

competitiva de cada organização e indivíduo nas suas atividades diárias. O não uso ou o 

mal uso dos rastros mais modernos significa uma baixa taxa de competição do indivíduo 

http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/etica1/
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e/ou da organização. A chegada de 

uma Revolução Cognitiva traz novos tipos de rastros meritocráticos e permite que seja 

feita um novo modelo mais preciso para decidir a influência de pessoas e organizações 

na sociedade, criando a possibilidade de aferir com mais segurança e por mais gente 

novas organizações e novos indivíduos. É o que é feito hoje na Internet pelas organizações mais 

competitivas.   

http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/gota1-jpg/
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Governança da espécie 

Versão 1.0 – 23/09/2013 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 conceito aqui de Governança da Espécie se caracteriza pelo conjunto de ações que 

uma dada espécie animal toma as suas decisões.  Independente se é a espécie humana, 

http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/sametu-lion-pride-november-16th_0000_layer-1_neoegostyle/
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ou não, temos os seguintes critérios: 

 

 Verdade hegemônicas - aquelas que são aceitas/usadas para a tomada de 

decisão, que estabelecem a confiança do conjunto da espécie nos seus líderes 

produtores de verdades e, posterior, tomada de decisões; 
 Tomada de decisão -  é tomada a partir das verdades hegemônicas, que são construídas e aceitas 

pela espécie; 
 Complexidade demográfica - que vem como o aumento populacional, conceito melhor 

detalhado aqui; 
 Sobrevivência e qualidade de vida - parâmetros utilizados para saber se a espécie está, ou não, 

em crise. 

Todos estes elementos vivem tensões constantes e pode se gerar uma 

crise, a partir de um forte desequilíbrio, tal como as verdades 

hegemônicas, não serem suficientemente verdades para a tomada de 

http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/governanca-da-especie/governana/
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decisões, ou estas não conseguirem lidar com a complexidade 

demográfica, comprometendo a sobrevivência ou a qualidade de vida. 

Podemos falar em Governança da espécie humana, que tem diferenças dos animais, pois 

diferente deles nós:  

 Temos consciência da morte, o que nos torna uma espécie mais complexa do ponto de vista 

subjetivo; 
 Subjetividade (onde se inclui um conjunto de sentimentos humanos, inveja, ciúme, ódio, mágoa, 

usura, etc); 
 Desenvolvemos tecnologias; 
 Modificamos nossa cultura; 
 Adaptamos nosso corpo e cérebro ao ambiente com muito mais rapidez. 

Nossa governança, diferente da deles, é uma tecno-governança em um intrincado 

aparato, que quando se modifica tudo se modifica. Note que os animais não-humanos 

têm limitação de tamanho da espécie, nós não. Ao crescermos, acabamos por ter que 

mexer no aparato tecnológico para manter o equilíbrio. Assim, o nosso modelo de 

governança da espécie é mutante e se altera conforme aumentamos a complexidade 

demográfica, sofisticando o aparato tecno-aparato de produção de ideias.  

Quando isso não é feito, entramos em uma crise da espécie, que se ocorre quando há 

um radical aumento da complexidade demográfica, mas não há, por sua vez, uma 

http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/?attachment_id=33566
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mudança na forma da produção das verdades hegemônicas e nem uma melhoria da 

qualidade da tomada de decisões. O tecno-aparato da produção das verdades começa a 

ficar obsoleto gerando crises de sobrevivência e qualidade de vida. 

Uma crise da governança é precedida de uma latência cognitiva, que tem como 

demanda ferramentas cognitivas mais sofisticadas, que nos levem a, pela ordem:  

 - revisão dos critérios da escolha de uma melhor qualidade do círculo de influências; 
 - uma geração de verdades mais consistentes; 
 - uma tomada de decisões de mais qualidade; 
 - uma melhoria da qualidade de sobrevivência e de vida; 
 - reduzindo com estas ações a pressão da complexidade demográfica. 

A nova governança emergente trazida por uma Revolução Cognitiva tem essa missão. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
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Meritocracia digital politeísta 

Versão 1.0 – 23/09/2013 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. 

Vimos que uma 

Revolução Cognitiva se caracteriza pela massificação de uma nova tecnologia 

cognitiva, que barateia o custo de circulação de ideias, permitindo a abertura de novos 

canais de informação, criando novos círculos de influência. Desta forma, oxigenando 

mais a sociedade com novas ideias.  

No momento de contração cognitiva, vimos isso aqui no pêndulo, as 

organizações se fecham e criam uma baixa meritocracia, ou uma auto-

meritocracia, que os critérios são de conservação, de manutenção das 

autoridades vigentes e se fecham para novas ideias. 

Temos uma baixa inovação. A chegada de novos canais de informação cria novos 

círculos de influência na sociedade, oxigenando de ideias, criando uma nova 

meritocracia, pois o critério de escolha dos novos representantes passa a ser feito por 

muito mais gente.  

Problemas e sofrimentos que estavam ocultos no antigo círculo de influência 

monoteísta começam a vir à tona. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/circulos-de-influencia/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-neo-meritocracia-cognitiva-ou-a-meritocracia-politeista/8558540-catena-di-carta-figure-uomo-d-39-affari-salire-scala-del-successo-e-ottenere-la-promozione-dell-39-o/
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Podemos chamar esse processo de uma nova meritocracia digital politeísta. Abre-se, 

assim, um novo círculo e novas verdades passam a ser produzidos,  criando um 

movimento que podemos chamar também de explosão de anti-narrativas. Para que se 

possa produzir essa meritocracia é preciso conhecer e aprender mais sobre o que vou 

chamar de rastros meritocráticos. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-neo-meritocracia-cognitiva-ou-a-meritocracia-politeista/dde_salto_irmacascao_610/
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Círculos cognitivos de influência 

Versão 1.0 – 23/09/2013 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 conceito de círculos de influência detalha como construímos a verdade em uma dada 

sociedade. O círculo faz parte da escolha de que redes e canais terão mais destaque na 

sociedade, dentro do aparato técnico da produção da verdade. Ou seja, um número "x" 

de pessoas passa a ter mais influência sobre outras, diante dos meios de circulação de 

ideias disponíveis. São utilizados para isso critérios que levam em conta, ou não, os 

rastros meritocráticos.  

Teoricamente, a sociedade deveria criar um critério de meritocracia, 

que permitisse uma governança da espécie de melhor qualidade, mas 

diferente dos animais, nossa espécie não se caracteriza pela 

objetividade, mas por uma complexa subjetividade, que nos faz ter 

problemas de tomada de decisões mais adequadas para todos. 

Porém, mesmo com os problemas subjetivos, o aumento da complexidade demográfica nos leva a crise 

nos leva para períodos de latência cognitiva, que torna a espécie prenha de um novo ambiente cognitivo, 

que precede a criação de uma nova governança da espécie. como vimos no Pêndulo Cognitivo, temos um 

movimento de contração, no qual as organizações acabam se fechando para seus próprios interesses, 

criando um círculo vicioso e reduzindo o círculo de influência. Em uma Revolução Cognitiva, os 

círculos de influências se abrem, pois vêm criar um reequilíbrio sistêmico para superar 

uma dada complexidade demográfica que o modelo do círculo anterior não era mais 

http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/circulos-de-influencia/pre-sangre/
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capaz. 

Os círculos de influência se ampliam, pois há mais canais de informação disponíveis e 

estes acabam por ser eleitos em uma neo-meritocracia cognitiva, ampliando o círculo de 

pessoas relevantes que influenciam a sociedade.  

 Sejam em círculos de influência de nichos, que atinge áreas muito restritas, de interesse, região; 
 Ou em círculos de influências mais amplos, que atinge áreas maiores, tais como um país, um 

idioma, ou mesmo todo o planeta. 

É através dos novos círculos de canais, que as novas ideias vão oxigenando a sociedade 

e criando um novo modelo de governança da espécie. Quanto mais baixa for a 

capacidade dos círculos de influência, mais haverá tendência para geração da crise, pois 

isso terá impactos na qualidade da governança da espécie. A crise cognitiva que ocorre 

é justamente o fechamento cada vez maior, por um período continuado de tempo, da 

circulação de ideias por um mesmo círculo cognitivo. O interessante é que a chegada de 

uma Revolução Cognitiva abre um processo de reciclagem de novos círculos, 

procurando novos indivíduos, através de novos canais para oxigenar a sociedade, 

trazendo saídas para a crise que se estabelece. O quadro comparativo entre duas redes 

centralizada e descentralizada é a mostra evidente dessa passagem: 

http://nepo.com.br/category/a-e-books/antropologia-tecno-cognitiva/conceitos-principais/
http://nepo.com.br/2013/09/23/circulos-de-influencia/attachment/3677264282/
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Note que há um processo de descentralização e se cria novos círculos, que vão 

construindo um trabalho de construção de uma nova narrativa de baixo para cima.  

Neste momento começa-se um novo ciclo da espécie humana, o mesmo que vimos, por 

exemplo, com a chegada do papel impresso. Um processo de reinversão social, no qual 

haverá um macro-fenômeno de reconstrução das verdades hegemônicas, tanto na forma 

como é produzida como no seu conteúdo. 

Este fenômeno é possível por que se estabelece, em paralelo novos rastros 

meritocráticos, que permitem que haja um critério de seleção daqueles novos canais 

cognitivos, que atendem às novas demandas, criando um critério de separação do novo 

joio do novo trigo. Tais rastros meritocráticos serão desenvolvidos da mesma maneira 

que avançam as novas tecnologias. No passado, eram feitos critérios para se destacar 

livros e autores pela venda, como agora se cria critérios de colaboração digital, através 

de visitas, quantidade de links, comentários, estrelas, curtições, etc. A espécie está 

sedento por novos valores e precisa selecionar aqueles que atendem melhor à demanda 

da sombra que o ambiente cognitivo passado deixou a desejar. Inicia-se, assim, um 

processo de Reforma da Governança.   

http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/
http://nepo.com.br/2013/09/23/rastros-meritocraticos/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-reforma-da-governanca/
http://nepo.com.br/2013/09/23/circulos-de-influencia/circulos/
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Complexidade demográfica 

Versão 1.0 – 23/09/2013 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 conceito de complexidade demográfica tem uma certa obviedade, 

apesar de ser invisível para os estudos filosóficos, teóricos e 

metodológicos. Trago-o adaptando dos estudos da área de sistemas da 

Ciência da Informação, nos quais um dado sistema que cresce muito, 

não pode permanecer igual, se não entra em crise, vive uma entropia. 

Assim, se aumentamos o tamanho da espécie, somos os únicos animais que que podem 

fazer isso, criamos um problema a ser administrado, o que chamei de impasse 

demográfico cognitivo. E isso nos leva para uma maior complexidade de problemas.  

Uma revolução cognitiva, que é a chegada massiva de uma nova tecnologia cognitiva, 

que barateia e possibilita que mais gente tenha canais de expressão, surge como um 

fator equilibrador do ambiente social, pois cria um novo ambiente de produção da 

verdade mais politeísta e permite a criação de um novo modelo de governança da 

espécie. 

Uma revolução cognitiva, abre assim, no conceito do pêndulo cognitivo, uma fase de 

expansão cognitiva. São poucos os filósofos/teóricos que estejam colocando para valer 

http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-monoteismo-e-politeismo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/1-2/
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no radar a questão da explosão demográfica dos últimos 200 anos, de 1 para 7 bilhões. 

 
O que deve chamar a atenção do pensamento filosófico é a questão da novidade da 

quantidade x tempo. Muito rapidamente saltamos de 1 para 7, o que nos traz uma 

disfunção gigantesca.Não acredito ser razoável que possamos falar do humano, da sua 

objetividade e subjetividade ignorando tal fato. 

Vivemos não só o fato de sermos 7 bilhões no mundo, metade destes vivendo em 

megalópolis, mas o estranhamento que isso causa de forma muito rápida. (Quando eu 

nasci, em 1960, éramos 3 bilhões e hoje já somos 7.)  Isso, a meu ver, é o principal fator 

de mudança tanto objetiva e subjetiva que, não pode ser  ignorado. Não podemos pensar 

o humano como algo não influenciado pelo seu corpo, as objetividades e o contexto no 

qual vive. Se analisarmos as principais crises que temos no mundo hoje, que motivaram, 

inclusive alguns cartazes dos protestos no Brasil, de junho de 2013, temos: a saúde, a 

educação, a mobilidade, a ecologia, a comida, a água, as neuroses pelos conflitos. 

 
Todos são sintomas de um modelo de governança que se estruturou para um 

determinado mundo de 1 bilhão de habitantes na época da Revolução Francesa e que 

agora não se vê mais capaz de resolver os problemas. 

Há um certo anti-Malthusianismo quando se fala de demografia. Malthus escreveu sua 

tese sobre a fórmula das crises da sociedade por causa da demografia, por volta de 1800, 

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%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FThomas_Malthus&ei=AhwSUr7aHajSyAHzwIE4&usg=AFQjCNGspRd2ZI_S3oUxWWngyKSbCBcHOg&sig2=sTXy5k-ZT0rTgLYRnuN9Zg&bvm=bv.50768961,d.aWc
http://nepo.com.br/2013/08/19/a-dialetica-demografica/worldpopulationgrowth-billions/
http://nepo.com.br/2013/08/19/a-dialetica-demografica/sem-titulo/
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motivado certamente pelo salto de de 400 milhões para 1 bi, que ocorreu, veja o quadro: 

Temos que ter a mente aberta quando olhamos o pensamento de pensadores do passado. 

Como podemos ver em vários deles, têm um problema que vem, diante de visões 

equivocadas dos anteriores. Ele dá um trato e sugere novidades. Malhtus pode ter 

acertado/se equivocado ao analisar o passado, como errado/acertado ao analisar o 

futuro. É preciso separar o que é podemos aproveitar de um lado ou do outro. O que ele 

acertou e muito.  

O ser humano adora sexo e isso vai dar problema, pois vamos crescer em proporções 

geométricas, enquanto nossa capacidade produtiva é aritmética. Isso para mim é 

cristalino. Viva Malthus! 

 
Malthus 

Ele não teve recursos para estudar a inovação, que dá saltos para 

resolver o problema aritimética, criando uma inovação geométrica. A 

inovação é o "x" que faltava na fórmula de Malthus. Na falta disso e por 

uma visão aristocrática sugere, então, deixar os pobres sem assistência 

para morrerem à míngua e evitar o caos. Ou seja, não é à toa que foi 

rejeitado, mas de forma emocional e não filosófica-teórica-crítica.  

Ou seja, ele pode ter acertado na entrada e se equivocado redondamente na saída (como 

acho que foi o caso).  

http://nepo.com.br/2013/08/19/a-dialetica-demografica/projecaohistoricapopulacaomundial-2/
http://nepo.com.br/2013/08/19/a-dialetica-demografica/images-75/
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O Malthusianismo deve ser visto com essa crítica, mas não se pode jogar o bebê junto 

com a água pelos canos da Cedae. Acredito que pensar o século XXI sem a questão 

demográfica é simplesmente tentar curar uma metástase sem procurar o tumor 

original. 
Estamos dando aspirina para pneumonia. A base da minha teoria sobre a nova 

governança da espécie, provocada pela chegada da Internet se estrutura por essa revisão 

Malthusiana, sem preconceitos e eu percebo que o pessoal vira o nariz. Fazer o que? 

Que dizes?       
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A cultura da verdade monocentrista e policentrista 

Podemos dizer que:  

 A idade média foi um período de forte controle (I ao século XV); 
 E a idade mídia (de massa) também com a expansão do jornal impresso, rádio e da televisão 

(de 1800 até a chegada da Internet). 

Vivemos nestes dois momentos uma situação de monocentrismo, que se caracteriza pela 

incapacidade do cidadão ter canais para expressar as suas verdades e de forte 

concentração da tomada de decisões por autoridades de plantão, com longo período no 

cargo. O que caracteriza um fenômeno que chamei de contração cognitiva. 

É o que 

podemos chamar das duas fases do pêndulo cognitivo.  

 Na contração, há uma verdade mais hegemônica, controlada, estável. 

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-monoteismo-e-politeismo-cognitivo/7moises-tablas-ley500/


149 

 

 E na expansão, há uma verdade polemizada, descontrolada, instável, pois aqui há uma dispersão 

de canais. 

É preciso separar, então, momentos diferentes da produção da verdade:  

 Aqueles mais fechados, em contração, nos leva a um monocentrismo, que tem como sub-

produto, por exemplo, uma cultura mais monoteísta da verdade, uma crença generalizada em 

"deuses" mais centralizados, que precisam ser respeitados pela sua imagem/discurso e não pelo 

que representam de fato pelos seus atos. 
 Já na expansão, com o aumento radical de canais pelos cidadãos, caímos para um ambiente mais 

politeísta, o que favoreceria uma crença generalizada em muito mais "deuses" mais 

descentralizados, que passam a ser respeitados NÃO pela sua imagem/discurso e MAIS pelo que 

representam de fato pelos seus atos. 

Assim, entende-se monocentrismo ou policentrismo cognitivos como uma estrutura de 

redes de tomada de decisão que criam movimentos distintos na sociedade. 

Versão 2.0 – 

07/10/2013 Comentário da versão: aqui abandono o conceito monoteísta/politeísta por 

um monocentrista e policentrista em função da interação que tive e dos problemas de 

comunicação da ideia que a relação com teísmo pode provocar. O monocentrismo e o 

policentrismo são mais exatos e menos causadores de ruídos. Grato a Bia Martins e 

Ricardo Torres pelas críticas. 

http://nepo.com.br/2013/10/07/as-redes-de-tomada-de-decisao/
http://nepo.com.br/2013/10/07/as-redes-de-tomada-de-decisao/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-monoteismo-e-politeismo-cognitivo/greece/
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A macro-canalização cognitiva 

Versão 1.1 – 24/09/2013 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. 

 

Vimos aqui no fenômeno da Revolução Cognitiva  o raio-x do que 

significa a passagem de uma mídia de massa para uma mídia de missa 

(social), no qual cada um tem também a sua própria "Igreja" e seus fiéis. 

Basicamente o que ocorre neste fenômeno é a possibilidade - em função das 

características de uma nova tecnologia cognitiva e seu baixo custo - de possibilitar a 

massificação do uso de canais de informação por quem não podia ter. Ou seja, 

rapidamente pode-se ter um blog, um canal no Youtube, um perfil no Facebook, ou no 

Twitter. O fenômeno parece algo simples, mas tem implicações profundas em termos 

coletivos e individuais. Passa-se de uma tela colorida da tevê, na qual éramos passivos, 

para uma tela em branco, na qual podemos colocar algo no mundo. Estamos prontos 

para isso? Esse movimento de massa é o que vou chamar de macro-canalização 

cognitiva que é um movimento de massa da passagem do não-canal para um canal de 

acesso. Como vemos na figura abaixo. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/13009683-1/
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Ou como vemos na comparação abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/canalizacao/
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Muitos acreditam que essa passagem de quem não tinha canal informacional para ter um 

canal é fácil, mas não é, pois a passagem de  consumidor de informação para produtor altera toda 

a perspectiva subjetiva do ser humano, da passagem da passividade para a pró-atividade. E isso, 

acredito, é o principal obstáculo para a Reforma da Governança da Espécie em curso, 

pois:  
Quando tentamos implantar projetos colaborativos digitais, esbarraremos justamente na falta de preparo 

dos sem canais assumir que agora têm um e precisam lidar com ele. É uma subjetividade que foi 

preparada para consumir informação (fiéis monoteístas informacionais) para agora um novo modelo de 

produção também de informação (padres politeístas informacionais). 
Muitos podem até ser bem discretos no uso das mídias sociais, mas estarão lá, de 

alguma forma, saindo da passividade, mesmo que seja apenas colocando uma foto para 

mais gente. Além disso, o ato de curtir, compartilhar, escolher o que consumir, o tira da 

poltrona, lhe dando um "controle remoto politeísta" muito mais sofisticado.  

Tal mudança tem um forte impacto na subjetividade de quem passa a ter um canal, pois 

é preciso rever a passividade de uma sociedade monoteísta, de quem não tinha canal 

para assumir a responsabilidade de quem passou a ter em uma sociedade politeísta, 

que cada um é também produtor da verdade. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/a-reforma-da-governanca/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/canalizacao2/
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A nossa subjetividade monoteísta nos leva a uma alienação passiva, que precisa ser 

trabalhada para que os canais atuais, ainda muito monoteístas, possam começar a 

produzir novas verdades, pois estamos intoxicados do modelo anterior. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/677b96768cb5abbf8d71ea90bf1a9192/
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Veja abaixo o trabalho relevante que é preciso ser feito: 

Tenho experimentado isso nas minhas turmas, através de um método em que essa 

passagem passa da invisibilidade para a visibilidade. Podemos ainda acrescentar que 

essa passagem do sem canal para o com canal significa uma inversão do fluxo das 

verdades, que podemos ver com mais detalhes aqui. É isso, que dizes?     

http://nepo.com.br/2013/09/24/a-inversao-do-fluxo-das-verdades/
http://nepo.com.br/2013/09/24/a-inversao-do-fluxo-das-verdades/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/canal_sem_canal/
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Revolução Cognitiva Digital 

Versão 1.0 – 23/09/2013 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. 

 

Só poderemos entender o século XXI com mais segurança, se 

analisarmos uma mudança radical na maneira em que a sociedade 

constrói a sua verdade. Estamos migrando de um modelo monoteísta de 

construção da verdade para um politeísta. A construção da verdade está 

atrelada à topologia das redes de informação disponíveis e estas às 

tecnologias cognitivas. Uma Revolução Cognitiva, por fim, vem 

procurar resolver um impasse cognitivo. 

Defino aqui  o termo Revolução Cognitiva.  

É um fenômeno que se caracteriza pela massificação de uma nova tecnologia cognitiva, 

que barateia o custo de circulação de ideias, permitindo a abertura de novos canais de 

informação, criando novos círculos de influência. Desta forma, oxigenando mais a 

sociedade com novas ideias. 

http://nepo.com.br/2013/09/12/como-construimos-a-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/changesign/
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Veja abaixo a passagem de algo como a televisão para o Facebook: 

 
Note que na rede de informação descentralizada estamos falando aqui de 

INFORMAÇÃO, pois muitos podem achar que os canais dos usuários estão ligados a 

um centro. Sim estão, mas só que agora, do ponto de vista de troca de informação, já 

não recebem mais, como na televisão ou no rádio, a verdade diretamente de um 

ponto único. 

A grande guinada é que os indivíduos com as mídias sociais  passam a ser um canal 

cognitivo e não mais apenas a consumir um canal alheio (veja mais sobre ser um canal 

ou não, aqui), como vemos na figura abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/do-sem-canal-para-os-com-canal/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/guinada_topologica/
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No novo modelo da mídia social há ainda o envio da verdade monoteísta, desde o centro 

(que seria uma junção dos dois desenhos acima), mas há, ao mesmo tempo, em paralelo, 

a troca em uma rede descentralizada de informações, na qual os indivíduos passam a ser 

também um canal, com uma rede de audiência própria (amigos/seguidores). Tal cenário 

cria aos poucos um novo modelo de construção da verdade em toda a sociedade, 

passando de um modelo mais monoteísta, de um centro forte para um mais politeísta de 

multicentros.  

 Do ponto de vista coletivo, tal cenário altera o molde, a médio prazo, das organizações sociais, 

que têm que lidar com um novo modelo de ser social, muito mais crítico e menos passivo, mais 

empoderado emocional e cognitivamente. 
 Do ponto de vista individual, tal cenário altera o molde, a médio prazo, das plásticas cerebrais 

de cada indivíduo, que passa a não aceitar mais passivamente o que lhe é oferecido como no 

modelo anterior. 

O processo da Revolução Cognitiva abre uma Reforma da Governança da Espécie. Que 

dizes?   

http://nepo.com.br/2013/09/23/o-monoteismo-e-politeismo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-reforma-da-governanca/
http://nepo.com.br/2013/09/23/a-guinada-topologica/sem_com_canal/
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A diferença entre rede, canal e verdades 

Versão 2.0 – 15/09/2013 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.   

(Para meus alunos: neste post estou aplicando as teorias das redes + 

estudos da Escola de Toronto + minhas próprias teorias, tais como 

pêndulo cognitivo, construção da verdade e 

revoluções cognitivas,   monoteísmo e politeísmo cognitivos, governança 

da espécie e complexidade demográfica -  o que dá algo interessante e 

um salto de visão sobre o problema, divirtam-se). Melhorei este 

Comentei aqui o livro do Wu sobre impérios da comunicação. E acho que temos um 

problema conceitual relevante, recorrente e MUITO pouco discutido que faz toda a 

diferença para pensar o nosso novo mundo digital. Há uma diferença gritante entre rede, 

canal e verdades. São três instâncias da produção da verdade que criam diferentes 

contextos tecno-sociais, conforme os seguintes valores:  

 - tecnologia cognitiva disponíveis; 
 - tempo de uso destas tecnologias, que definem o momento do pêndulo cognitivo (contração ou 

expansão).  

Assim, podemos dizer que:  

 Uma rede é um conjunto de canais; 
 Um canal é um produtor de conteúdos; 

http://nepo.com.br/2013/09/18/wu-quando-a-visao-pragmatica-tropeca/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/3603518659_c4a4e958fd_z/
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 E verdades são as ferramentas que temos para dar um significado ao mundo para tomada de 

decisões. 

(Ao falarmos aqui de redes, entende-se redes de verdades, aquelas que produzem 

narrativas tangíveis e intangíveis, já que considero que tecnologias, produtos, serviços 

são a tangibilidade de algumas verdades que resultaram em algo mais concreto. 

Descarto, assim, a ideia de rede de informação, de conhecimento, tecnológica, pois 

uma rede de verdades é mais abrangente e facilita a ver com mais clareza o que 

realmente importa na história.) 

  O conjunto da obra (redes, canais e verdades) definem um tecno-aparato da verdade, 

que é o modelo principal de como uma sociedade se organiza, que acaba por definir as 

outras instâncias sociais, políticas e econômicas.  

Muitos dirão que aquelas definem estas, mas o estudo histórico tem demonstrado que 

as principais mudanças na histórias são provocadas por mudanças nos ambientes 

cognitivos e não o contrário. O fator principal indutor das mesmas é a complexidade 

demográfica, já que somos uma tecno-espécie com uma tecno-economia e uma tecno 

política, ver mais aqui. 

Veja aqui os tipos de redes de verdades. 

http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/complexidade-demografica/
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/2013/09/25/tipos-de-redes-de-verdade/
http://nepo.com.br/2013/09/19/a-vital-diferenca-entre-rede-e-canal/decisao/
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O pêndulo cognitivo 

  Podemos falar que há um pêndulo cognitivo na 

sociedade. Já que:  

 Somos uma tecno-espécie naturalmente tecnológica ou tecnologicamente natural; 
 Sujeitos às mudanças dos tecno-ambientes (tecno-político, tecno-econômico, tecno-social) 

(Ressalva para o pessoal mais crítico: nem toda a mudança econômica, política ou social é 

oriunda das tecnologias, mas algumas são); 
 E fortemente influenciados quando temos rupturas centralizadoras ou 

descentralizadoras nas tecnologias cognitivas, pois há mudanças na plástica 

cerebral e em como produzimos verdades (tangíveis e intangíveis). 

 Dito isso, podemos ver mudanças na sociedade quando temos períodos 

de expansão, ou seja, quando uma nova tecnologia cognitiva 

descentraliza as ideias, tal como foi (a fala, a escrita, o alfabeto, a 

prensa, a Internet) ou quando vêm para centralizar as ideias, tal como 

foi (o jornal de grande circulação, o rádio, a televisão) ou o uso 

continuado de qualquer uma das tecnologias cognitivas que eram 

descentralizadoras. 

Podemos, assim, a partir do estudo da Antropologia Cognitiva, rever mudanças 

frequentes na sociedade, a partir destes dois parâmetros expansão e contração, no que 

vou chamar de pêndulo cognitivo: 

http://nepo.com.br/2013/09/12/como-construimos-a-verdade/
http://nepo.com.br/wp-content/uploads/2013/08/antropologia.gif
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/pndulo1/
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    Quando temos um período de concentração de ideias, uma série de fenômenos 

passam a ocorrer: 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/pendulo/
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E tem como consequências o que demonstro na figura abaixo: 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/pendulo7/
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Podemos dizer o mesmo do momento inverso, quando há a chegada de uma tecnologia 

cognitiva descentralizadora, que apresenta as seguintes causas: 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/pendulo3/
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Podemos dizer o mesmo do momento inverso, quando há a chegada de uma tecnologia cognitiva 

descentralizadora, que apresenta as seguintes consequências: 

http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/pendulo6/
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Acredito que as imagens são auto-explicativas e o detalhamento tenho feito aqui no blog em diferentes 

posts. (Detalho aqui melhor os movimentos de expansão e contração cognitiva.) Que 

dizes? Versão 1.0 – 18/09/2013 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.   

http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/pendulo5-4/
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Os condomínios da verdade 

Reclamamos dos meios de massa, mas nós somos o meio de massa sem 

ser de massa, pois nosso ego não foi preparado para a interação que a 

Internet nos traz. (Discuti aqui também este tema.) 

 
Toda revolução cognitiva traz de volta um diálogo perdido, pois abre-se um novo 

espaço de comunicação para o qual não estamos preparados, pois nossos corações e 

mentes foram estruturados no modelo passado, fechado. 

A história, recontada pela antropologia cognitiva, nos mostra que vivemos momentos de 

contração e expansão, como defendi aqui. Uma nova onde de possibilidade de novos 

diálogos surge entre a impossibilidade tecnológica da mídia anterior e as novas 

possibilidades da mídia que surge:  

 A escrita permitiu a mensagem a distância; 
 O alfabeto potencializou a escrita manuscrita; 
 O papel impresso potencializou o alfabeto; 
 Assim como o rádio e a televisão potencializaram o papel impresso; 
 Como agora a Internet potencializa todo o resto ao mesmo tempo. 

O problema é que o retorno do diálogo, ou da opção de podermos voltar a conversar de 

forma diferente, como gente que não conversávamos, traz um conjunto de desafios. A 

sociedade estava, sem sentir, protegidas em condomínios de verdades. 

http://nepo.com.br/2013/10/31/reaprendendo-a-dialogar/
http://nepo.com.br/2013/09/06/significacao-e-resignificacao-cognitivas/
http://nepo.com.br/2013/09/17/o-falso-debate/attachment/1/
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Trocávamos impressões com pessoas próximas 

e não éramos desafiados por desconhecidos, que não pensam como o pessoal "lá do meu 

condomínio"  

Quando abrimos uma conta, por exemplo, no Facebook e começamos a ter mais e mais 

amigos, vamos aumentando a diversidade de gente que começa a ter contato como 

pensamos. E, a partir daí, começamos a ser questionados, curtidos, ou não, 

comentados, por amigos não tão conhecidos, com ideias diferentes das nossas. Esse 

diálogo que é aberto exige esforço, pois nos tira da zona de conforto de ambos os 

lados. 

Daquele que critica e do que é criticado. De maneira geral, todos nós não queremos sair 

do nosso condomínio, pois estamos seguros e certos do que sentimos e pensamos. 

Quando abrimos um "diálogo" o que queremos, antes de tudo, é provar como o meu 

condomínio é bom e melhor que os demais. Estou no condomínio certo, é tão óbvio 

isso, não? 

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/download-61/
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  Na 

experiência que tenho acumulado, percebo que as pessoas querem apenas pontuar, mas 

não aprofundar os argumentos. Falta um pitado de prática com falta de saco a gosto. 

Querem marcar posição, mas não dialogar, pois dialogar dá trabalho e toma tempo, pois:  

 - implica em conhecer o ponto de vista do outro;  
 - implica em procurar comparar este ponto de vista com os meus; 
 - implica em saber o que eu posso mudar, a partir da interação; 
 - e aonde posso ganhar e reforçar, melhorar, o meu ponto de vista. 

Não, nosso ego monoteísta não foi preparado para tal interação 

politeísta! 

O problema é que depois da ditadura cognitiva que estamos saindo, de décadas diante 

da televisão, nos dogmatizamos ao extremo. Temos como se fosse uma espécie de fosso 

social para fingir que debatemos. Podemos até brincar no fosso das conversas fúteis de 

quando em vez, mas quando a coisa fica séria,  baixamos nossas cartas do castelo das 

certezas.  

Ou seja, criamos um falso diálogo só para sermos sociais, mas não estamos colocando 

nossas máximas certezas à prova, pois isso implica em um outro modelo de ego, que 

nós não desenvolvemos. Ele é um ego para um condomínio fechado como arame 

farpado em volta. 

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/arame_farpado/
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Vivemos a cultura de um mundo egoico monoteísta, do qual fomos educados em casa, 

na escola, na sociedade, nas empresas, no rádio, na televisão. Nesse mundo há uma 

verdade que vem de cima,  da qual eu não modifico. E eu crio a minha verdade que vem 

do meu condomínio que é inegociável. Somos todos os donos das verdades do alto dos 

nossos castelos trancafiados a sete chaves.  

Reclamamos dos meios de massa, mas nós somos o meio de massa sem ser de massa. 

Eu, você, 

todo mundo construímos esse modelo para montar a nossa verdade.  

Eu crio o meu condomínio fechado com minha tribo e vou para o mundo brincar de 

interagir e manter aquilo que eu combinei com meus pares secretos. 

Esse modelo cultural funcionou bem para o ambiente cognitivo passado, mas é 

incompatível com um mundo de condomínios abertos. Só gera conflito. A base 

principal da mudança é a filosófica existencialista, que apregoa que somos projetos de 

humanos a serem construídos por nós, que nada que é, pode ser definido a priori.  

 O monoteísmo cultural impresso-eletrônico é o que nos ensinou que existe uma verdade 

fechada, a ser defendida nas interações. 
 O novo politeísmo nos leva a uma verdade aberta, a ser construída nas interações. 

Estamos indo para um mundo que temos que nos habituar ser uma obra em  aberto. Mas 

o ego deixa? Nossas emoções, definitivamente, não foram preparadas para isso. E aí 

vem o choque da falta de diálogo constante. Temos como mudar isso?  

 Em alguns casos, sim, há espaço. 
 Em outros, talvez não, o dogmatismo é maior que a pessoa. 

Sei que um ego politeísta não nasce em árvores - é construído com esforço. Mas 

quantos estão dispostos? Exige esforço, muito esforço. Que dizes? Versão 1.1 – 

31/10/2013  

http://nepo.com.br/2013/09/17/condominios_verdade/belos-fossos-bodiam-castle_thumb2/
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O tecno-cognitivismo como uma corrente filosófica 

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 ser dito de novo em termos da construção da verdade, que ainda não foi 

dito pelos que já estiveram por aí. 

http://nepo.com.br/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/2010518000028s/
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Se existir algo que agregue ao que já vem sendo dito. [caption id="attachment_32873" 

align="alignnone" width="320"]  Eric 

Havelock[/caption] 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. Fica apenas o 

primeiro registro. Que dizes? 

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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Produção da verdade a camada cultural e a física 

(topológica) 

Versão 1.2 – 24/09/2013 (original: 12/09/13) 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. 

 

Como vimos neste post,  a forma como construímos a verdade é a 

espinha dorsal do modelo das sociedades humanas. A produção da 

verdade, entretanto, não é fixa, muda por vários motivos  (muitos já 

estudados) e de forma radical  (ainda não estudado de forma profunda) 

quando temos uma Revolução Cognitiva. Para entender o que muda com 

a chegada da Internet, precisamos reproblematizar o tema. 

Podemos entender verdade como as ideias hegemônicas que circulam pela sociedade e 

que vivem em tensão entre diferentes pontos de vista, mas ganham um ar de 

hegemônica.  Podemos dizer, assim, que as verdades aceitas são aquelas que vão basear a tomada 

de decisão. As verdades, entretanto, não voam na sociedade. Elas são distribuídas por 

http://nepo.com.br/2013/09/11/construcao-da-verdade-espinha-dorsal-da-especie-humana/
http://nepo.com.br/2013/09/12/como-construimos-a-verdade/verdade-mentira-imagem-junho1/
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uma tecno-aparato produtor das verdades que se estrutura ao longo do tempo moldadas 

por:  

 - contextos sociais, políticos e econômicos de cada época, região ( isso já foi 

bem estudado); 

 - pelo ambiente cognitivo de plantão, que pode controlar com mais ou menos 

intensidade essa produção (isso fica mais claro agora pós Revolução Cognitiva); 

 - pelo tempo de uso de um dado ambiente de produção que vai se tornando 

viciado; 

 - e pelo aumento da complexidade da espécie, principalmente pelo aumento 

demográfico que aumenta a latência pela sofisticação da produção da verdade. 

É preciso criar uma anatomia da produção da verdade, de uma forma 

nova, pois estamos lidando com algo que era fixo e agora entra em 

movimento, portanto precisamo fotografar de novo para, só então, 

apresentar como ela é construída, através de processo produtivo 

tangível e intangível. 

Podemos desenhar esse processo da seguinte maneira. Temos o aparato da verdade, que 

cria três instâncias, escola, mídias e empresas públicas e privadas, que detalhei aqui. 

Este aparato se divide em duas camadas:  

 - a cultural - que define como as verdades serão distribuídas, de uma forma mais ou menos 

centralizada (monoteísta e politeísta); 
 - e a física (topológica) - quais são as redes e os canais, a partir das tecnologias cognitivas 

disponíveis, que podem ser usadas pela sociedade. 

Na camada cultural, temos duas possibilidades:  

 A monoteísta - mais centralizada, que marca o fim de uma Era Cognitiva, a partir de uma 

Revolução Cognitiva, dentro de um movimento de pêndulo cognitivo em um processo de 

contração. 
 A politeísta - mais descentralizada, que marca o início de uma nova Era Cognitiva. a partir de 

uma Revolução Cognitiva, no mesmo movimento em um processo de expansão. 

      

http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
http://nepo.com.br/2013/09/18/o-pendulo-cognitivo/
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Aparato produtivo da verdade e governança da espécie 

Versão 1.2 – 25/09/13 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. AVISO: 

COLOQUE ASPAS EM TODAS AS VERDADES DESTE TEXTO, OK? 

Verdade: O que é real ou possivelmente real. (Wikipédia).  

Toda espécie seja humana ou não, precisa de "verdades", pois é das 

verdades estabelecidas que tomamos decisões. Uma baixa qualidade de 

verdades nos leva a tomadas de decisão menos eficazes, o que causa 

mais sofrimento. 

O aparato de produção da verdade, portanto, é algo fundamental para que uma 

sociedade possa sobreviver e ir ganhando melhor qualidade. O aparato da verdade não 

funciona no vazio, pois não somos AINDA uma espécie telepata, que se comunica por 

http://nepo.com.br/2013/09/23/o-tecno-aparato-da-producao-de-ideias/
http://nepo.com.br/2013/09/11/construcao-da-verdade-espinha-dorsal-da-especie-humana/truth/
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pensamentos. Somos, aliás, uma tecno-espécie dependente de órteses tecnológicas. 

Precisamos, assim, de um aparato tecno-cognitivo, que começou de forma biológica 

com a fala e depois, conforme fomos crescendo e nos espalhando, fomos sentindo 

necessidade de criar novas órteses para estabelecer as nossas verdades, tal como a 

escrita (manuscrita, alfabética e impressa), o rádio, a tevê, o computador e agora a 

Internet.  

Se fôssemos uma espécie planejada, controlada, obediente, como é, por incapacidade 

cognitiva, a maioria dos outros animas, poderíamos viver com um modelo fixo de 

aparato produtivo da verdade, que nos leva a um modelo de governança da espécie. 

Porém, não somos esse tipo de espécie. Somos a única que cresce indefinidamente. E 

por causa disso a única que muda a forma de criar verdades e o jeito de como tomamos 

decisões ao longo do tempo. 

 
E, para isso, precisamos desenvolver e aperfeiçoar, pela ordem, novas tecnologias 

cognitivas que nos permitam administrar melhor a produção da verdade, tomar 

melhores decisões, aperfeiçoando, assim, o modelo de nossa governança da espécie, 

procurando taxas de sofrimento menor (bandeira de luta de qualquer líder legítimo).  

http://nepo.com.br/2013/08/28/o-humano-como-um-ser-artificial/
http://nepo.com.br/2013/09/11/construcao-da-verdade-espinha-dorsal-da-especie-humana/gnuwildebeest-1/
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Portanto, vamos tentar traçar uma anatomia experimental do que seria uma governança 

da espécie sob este novo ponto de vista, apresentando a figura abaixo: 

 

 A sociedade escolhe, aceita, com mais ou menos satisfação as autoridades da verdade e das 

decisões, aqueles que terão a capacidade de produzir verdades tangíveis e intangíveis na 

sociedade; 
 Tais verdades viram decisões, produtos, serviços, leis, aulas, reportagens, etc; 
 Que geram consequência para toda a sociedade, com respectiva taxa de sofrimento, o que nos 

permite (apesar da dificuldade que é esse tipo de medição) avaliar o sofrimento causado (que 

sempre terá uma forte subjetividade; 

http://nepo.com.br/2013/09/11/construcao-da-verdade-espinha-dorsal-da-especie-humana/anatomia_governanca-2/
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 A partir deste sofrimento, que define a qualidade de vida, sobrevivência do grupo, podemos 

medir uma taxa da qualidade das decisões das verdades e decisões, o que, por sua vez nos leva a 

avaliar as autoridades de plantão; 
 Por fim, há uma taxa de retroalimentação das verdades, com novas verdades que podem apontar 

falhas e erros, bem como procurar mudar as autoridades, renovando o ambiente. 

Como a produção da verdade é dependente de um tecno-aparato um item importante 

para que o ambiente esteja em melhor equilíbrio é a capacidade do aparato em permitir 

uma taxa mais alta de retroalimentação, que possa alterar autoridades e verdades 

hegemônicas.  

Como vimos no impasse demográfico cognitivo, todo o ambiente começa a ter 

problemas se há um aumento da população, pois o tecno-aparato começa a perder 

qualidade das decisões, pois a retroalimentação das verdades e das autoridades e, por 

sua vez, das decisões tomadas vão perdendo qualidade, gerando cada vez mais 

sofrimento. 

Uma revolução cognitiva, em última instância, visa reequilibrar tal ambiente, 

permitindo, principalmente, uma maior retroalimentação do ambiente, criando 

possibilidade de renovação das autoridades e dos métodos que usam para chegar às 

verdades, disseminá-las, tomar decisões e receber feed-back. A governança da espécie, 

portanto, se recicla para produzir verdades mais verdadeiras e decisões que causem 

menos sofrimento, criando critérios de retro-alimentação para que isso possa ser feito de 

forma mais sistemática. Uma crise da governança, portanto, aponta para:  

 - Autoridades que produzem verdade e tomam decisões de baixa qualidade (com aumento de 

taxa de sofrimento); 
 - Baixa retroalimentação que permita novas verdades de mais qualidade e a reposição das velhas 

por novas autoridades mais comprometidas com a taxa de sofrimento. 

  

http://nepo.com.br/2013/09/26/complexidade-demografica-e-mudancas-cognitivas/
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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. 

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. [caption id="attachment_32767" align="alignnone" width="480"]

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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Bachelard.[/caption] 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; 
 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. 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/anna49_1020772392_1_1-daiga2-popotin09/
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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. 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? 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/d483721befa52d222353ea5d051362086e26083e/
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Santa crise, maldita crise! 

 

Nosso cérebro procura sempre gastar a menor quantidade de energia 

possível. Por isso, criamos hábitos e ligamos o piloto automático para 

operar nas nossas vidas com o baixo desgaste cerebral. 

Tudo que é estável nas nossas vidas tendemos a tornar invisível para nos preocupar só 

com aquilo que não nos deixa viver nossos hábitos. Porém, nem sempre o que 

consideramos invisível é estático. Nossa visão de mundo e forma de agir esbarra na 

vida, que bate na porta e nos diz que não é bem assim que a banda toca. E aí reside o 

problema, pois não estamos olhando para os lados e acabamos picados por algo que 

achávamos ser uma pedra e era uma "cobra".  

Uma crise, sob esse ponto de vista, é algo que vem de um lado que não nos preocupava, 

não víamos, que era incapaz de nos tirar o sono e acaba por nos obrigar a mudar nossa 

forma de pensar e nossos hábitos, sair da caixa, da zona de conforto, o que nos exige 

mudanças provisórias ou definitivas. 

Há sempre uma má vontade quando nos deparamos com crises, pois elas atrapalham 

aquilo que mais gostamos: viver sem gastar muita energia cerebral. Temos uma vontade 

enorme de ficarmos seguindo na mesma direção, mas acredito que o piloto automático é 

bom na reta, mas não faz curvas. Queremos desesperadamente voltar aos hábitos e, para 

isso, ou negamos a crise nos agarrando a eles ou procuramos resolvê-la para voltar à 

zona de conforto dos hábitos, que podem ser os antigos ou os novos, conforme o 

tamanho da crise. As crises, portanto,  podem 

ser provocadas:  

 - pela continuidade de alguns hábitos -  que nos torna pouco flexíveis ou repetidores de 

práticas nocivas, onde se inclui também as crises existenciais de tédio e de vazio. Ex: uma 

doença por excesso de álcool, ou sal, ou chocolate; 
 - ou por fatos novos externos aos nossos hábitos - que nos exigem uma mudança parcial ou 

definitiva. Ex: uma enchente, o aumento do aluguel, etc. 

http://nepo.com.br/2013/09/11/santa-crise-maldita-crise/download-52/
http://nepo.com.br/2013/09/11/santa-crise-maldita-crise/download-53/
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Podemos dizer, assim, que há crises e crises.  

 Há crises que são conjunturais e passageiras – aquelas que alteram temporariamente nossos 

hábitos, mas depois de sua passagem nos permitem voltar para eles, uma doença de baixo 

impacto é um exemplo típico. 
 Ou crises estruturais – aquelas que alteram definitivamente nossos antigos hábitos e que depois 

de sua passagem que não nos permitem mais voltar para os hábitos antigos, tal como uma doença 

grave ou a morte de alguém muito próximo (Veremos neste outro post que temos dois tipos de 

crises estruturais). 

De maneira geral, toda vez que temos uma crise nossas velas e rezas 

pedem que seja uma crise conjuntural e passageira, pois não queremos 

alterar nossos hábitos, pois isso vai exigir esforço extra do cérebro e um 

tempo maior de dedicação para superá-la. 

A princípio, portanto, sempre tendemos a 

diagnosticar, por comodidade,  qualquer crise como passageira e conjuntural. E 

adoramos todos aqueles que nos apresentam esse diagnóstico e vice-versa.  

As crises conjunturais e passageiras são tratadas sempre por uma baixa reflexão, com 

dedicação parcial, que nos leva a promover um ajuste pequeno em um dado hábito, 

provocando baixo esforço de energia do pensamento. Assim como crises estruturais e 

definitivas (paradigmáticas ou epistemológicas)  exigem mais tempo de reflexão, pois 

nos obriga a um ajuste bem maior, um alto esforço de energia do pensamento. 

Um diagnóstico de uma crise é a tentativa de procurar saber de que tipo de crise estamos 

lidando e como superá-la, já sabendo que a tendência será sempre por optar por aqueles 

que apontem para crises conjunturais e não estruturais.  

 As crises conjunturais - geralmente são tratadas com pequenos ajustes metodológicos ou no 

máximo de baixo uso de teoria e filosofia; 
 As crises estruturais - são teóricas e filosóficas, pois exigem um novo olhar sobre aquilo que 

não considerávamos ser capaz de alterar nossos hábitos. Havia algo que nos levaria a mudar 

nossos hábitos, mas nós não sabíamos e é preciso repensar o que era invisível. 

Portanto, podemos definir:  

 Mudanças metodológicas são indicadas para crises conjunturais, já que as metodologias lidam 

com crises dentro de um contexto teórico- filosófico inquestionável, muitas vezes invisível para 

se voltar a antigos hábitos. 
 Mudanças teóricas-filosóficas são indicadas para crises estruturais, já que as teorias e filosofias 

lidam com crises em contexto metodológico questionável, quando as práticas conhecidas não são 

capazes de lidar com a crise para se retornar aos novos hábitos. 

http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/
http://nepo.com.br/2013/09/11/os-dois-tipos-de-crises-estruturais/
http://nepo.com.br/2013/09/11/santa-crise-maldita-crise/images-79/
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Desenvolvi duas tabelas para ajudar nessa discussão: 

Que dizes? Vou aplicar o conceito de crises na chegada da Internet.  Versão 1.2 – 

22/10/2013   

http://nepo.com.br/2013/09/11/santa-crise-maldita-crise/crise2/
http://nepo.com.br/2013/09/11/santa-crise-maldita-crise/crise1/
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A tecno-espécie humana 

Talvez possamos dizer que somos naturalmente tecnológicos, ou 

tecnológicos naturalmente. 

Toda a base da Antropologia Tecno-cognitiva defendida nesse blog parte de uma 

revisão filosófica de ser humano. A filosofia tem esse papel de definir nossas potências, 

impotências e onipotências, ao responder uma das perguntas centrais da nossa 

existência: quem somos? (Ver mais sobre as questões fundamentais da filosofia aqui.) 

Parto da visão de uma filosofia tecno-cognitivista, extraída das principais ideias da 

Escola de Toronto. A base de tudo é o conceito da tecno-espécie. Causa um certo 

incômodo nas pessoas quando afirmo que somos uma tecno-espécie e que não somos 

naturais.  

Na palestra da Veiga de Almeida um aluno me questionou, pois disse que já fomos 

naturais, antes de termos tecnologias. Mas talvez possamos dizer, conforme o filme 

"2001 - uma odisseia no espaço" sugere, de que é justamente a hora que adotamos a 

primeira tecnologia que passamos a ser humanos. Ou seja, naturalmente tecnológicos 

nos tornou humanos e não o contrário. 

Ou seja, só fomos humanos quando resolvemos definir que seríamos a primeira - e 

única espécie - que pode resolver seus problemas não criando tecnologias naturais, no 

próprio corpo, mas que teríamos um cérebro dinâmico que nos permitiria modificar e 

cria novas tecnologias. Na evolução e competição com outras espécies, resolvemos 

investir no cérebro como um inventor de tecnologias que iria criar órteses que a 

natureza não ia nos dar.  

 Se há algo que nos define é essa relação de cérebro e tecnologias. 
 E principalmente cérebro e tecnologias cognitivas, que serviram para aprimorar essa nossa 

flexibilidade de criar. 

http://nepo.com.br/2013/04/08/antropologia-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/14/personal-mapa-sobre-filosofia/
http://nepo.com.br/2013/09/12/o-tecno-cognitivismo-como-uma-corrente-filosofica/
http://nepo.com.br/2013/08/15/a-escola-filosofica-tecno-cognitiva-canadense/
http://youtu.be/Iu_SPdVji5c
http://nepo.com.br/2013/08/28/o-humano-como-um-ser-artificial/2001-uma-odisseia-no-espaco-macaco/
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Ou seja, quando definimos que a nossa aposta biológica não seria o desenvolvimento de 

"tecnologias naturais", tais como garras, asas, caudas, mas que seria num cérebro com 

capacidade de usar/criar tecnologias.  

Só nos tornamos humanos, quando nos colocamos nas condições de tecnos, quando 

resolvemos não adotar tecnologias naturais, mas tecnologias artificiais, que não seriam 

incorporadas ao nosso corpo, mas que as usaríamos, quando conveniente, conforme 

cada necessidade conjuntural, através de órteses. 

Ser humano é naturalmente tecnológico, qualquer pensamento que fuja disso, a meu ver, 

nos cria um problema de percepção básica do que realmente somos. E nos cega para 

determinadas mudanças que ocorrem na sociedade, pois se somos uma tecno-espécie 

não vivemos em uma ecologia, mas em uma tecno-ecologia condicionada pelas 

introduções de novas tecnologias de todos os tipos, como maior ou menor escala. 

 
É essa condição de tecno-espécie que nos fez tão versáteis e poderosos. Porém tal 

condição não é incorporada como um fator fundamental para compreender as nossas 

sociedades, pois, como disse aqui, as tecnologias se tornam invisíveis, ao serem 

desenvolvidas, incorporadas na plástica cerebral. 

E são vistas não mais como tecnologias artificiais, mas como algo natural ao nosso ser. 

Nos achamos naturais, pois nosso cérebro e depois a cultura incorpora a tecnologia 

como algo natural e não mais inventado. E isso se é bom para vivermos, nos cria um 

problema teórico, pois não conseguimos enxergar os efeitos que ela têm na nossa vida, 

principalmente quando sofrem uma mudança radical.  

 Há, assim,  uma falsa-naturalidade. 
 Ou uma tecno-naturalidade invisível. 

http://nepo.com.br/2013/08/28/o-perigo-das-forcas-invisiveis/
http://nepo.com.br/2013/10/15/filosofia-e-tecnologia/01-2001_principalgaleriaapaisada/
http://nepo.com.br/2013/08/28/o-humano-como-um-ser-artificial/download-17/
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Tal fenômeno pode ser mantido ao longo do tempo, acredito, pois:  

 as tecnologias demoram um longo tempo para provocar seus efeitos; 
 o cérebro as trata de forma a se tornarem parte integrante das nossas vidas, as tornando 

invisíveis. 

Porém, essa pré-condição da tecno-espécie sofre de forma abrupta 

quando alteramos de forma radical as tecnologias cognitivas, tal como a 

chegada da fala, escrita, computador e depois o computador em rede, 

pois elas alteram o epicentro da espécie. O cérebro que é o nosso 

solucionador de problemas e desenvolvedor de tecnologias fica mais 

potente do que era antes. 

No passado, tanto a escrita, ou o papel impresso conseguiram uma certa invisibilidade 

nesse processo, pois o mundo vivia menos conectado e globalizado, a expansão foi 

muito mais lenta. Note algo engraçado que mostra tal absurdo: a história moderna, vide 

no Wikipédia, é considerada moderna, em 1453, quando houve a tomada de 

Constantinopla pelos turcos otomanos. Na mesma data, 3 anos antes, Gutemberg fazia 

suas primeiras experiências com a prensa, permitindo que as ideias circulassem de 

forma completamente diferente na Europa. Qual fato, podemos dizer a luz de hoje, 

colaborou mais com nossa presente? A prensa que mudou o cérebro ou a queda de 

Constantinopla. Note que a história não consegue ainda ver a relação das tecnologias e 

as macro-mudanças, que é onde a Escola de Toronto ganha relevância. 

A prensa foi algo lento, em um mundo que 

demorou  muitas décadas para assistir a uma modificação gradual do nosso cérebro. A 

Internet e as mídias sociais já não têm esse modelo, pois é algo explosivo, rápido, com 

resultados muito diferentes em um período muito curto de tempo.  

Todas as teorias que temos das ciências sociais se tornam obsoletas, pois nunca 

havíamos problematizado como devíamos a questão da tecno-espécie com um fator 

fundamental para compreensão do humano e seu caminhar no planeta. 
A base da antropologia tecno-cognitiva e de várias abordagens sobre o ser humano é, portanto,  a 

passagem do ser humano como algo natural para um ser artificial, como condição básica da 

humanidade. Esta tese está razoavelmente explicada no meu livro impresso - Gestão 3.0. Os 

argumentos parecem bem lógicos e estão abertos para questionamentos:  

 a) alguns animais se utilizam de tecnologias, lembro de dois (castores e joão de 

barro); 

 b) porém, eles repetem as mesmas técnicas, pois não são pensadas, apenas vêm 

no instinto; 

 c) o ser humano é o único animal que usa tecnologias e as vai aperfeiçoando, 

pois tem um cérebro especial. 

http://nepo.com.br/2013/08/01/reflexoes-sobre-meu-novo-livro-gestao-3-0/
http://nepo.com.br/2013/08/28/o-humano-como-um-ser-artificial/download-18/
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Quando temos problemas desenvolvemos tecnologias para sobreviver. E nossa vida, 

física e cognitiva, se adapta a esse novo ambiente tecno-artificial. Assim, só podemos 

analisar o humano quando olhamos as tecnologias que nos rodeiam.  

Note que os estudos da sociedade sempre incorporaram a ideia das variantes sociais, 

políticas e econômicas, mas pouco das tecnologias, pois incorporamos tanto e tão bem, 

a coisa cai como uma luva de tal forma, que se torna invisível. 

A base dos argumentos de mudança da espécie passam por essa fonte básica e primária. 

Abaixo um vídeo sobre este tema, no qual discuto que:  

 Não conseguiremos entender o século XXI com a ferramentas teóricos-filosóficas do século 

passado; 
 A montanha filosófica-teórica da economia, política e sociedade como motor da história; 
 A nova montanha filosófica-teórica dos efeitos das tecnologias; 
 Os efeitos das tecnologias cognitivas; 
 As causas endógenas e exógenas. 

Veja o vídeo #1:   Siga a trilha dos vídeos.  Versão 1.1 – 22/10/2013   

http://www.youtube.com/user/cnepomuceno/videos?sort=dd&view=46&tag_id=UC9YMdo4X-GYLqWGTuShZbUQ.3.hom&shelf_index=4
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A Escola de Toronto 

  [caption id="attachment_31589" align="alignnone" width="320"]

 Eric Havelock[/caption] Acabei sem 

querer entrando dentro de uma escola filosófica. Sou um brasileiro em um barco canadense. É chamada 

Escola de Toronto. Comecei com Lévy, depois descobri que ele era seguidor de Ong e 

Havelock. No mesmo clube estão McLuhan e Innis. Em comum: todos giram em torno 

de algo canadense, apesar de nem todos terem nascido ou estudado lá. É tanta gente que 

já dá numa Van e se dá na Van já se pode dizer que é o início de um clube.  

A base dessa escola é algo que começa suave, mas, ao final, pela lógica, 

nos leva a algo bem diferente na maneira de pensar o ser humano: e 

considero chave para ter uma visão mais clara do que acontece e vai 

acontecer pós-Internet. 

Esse clube diz o seguinte.  

 1- toda vez que chega uma tecnologia cognitiva (tal como a escrita, o alfabeto ou a Internet) o 

cérebro humano se modifica apenas pelo simples fato de usar; 
 2- e ao modificar o cérebro, a sociedade muda. 

http://www.sfu.ca/~roman/page121/page124/files/0d7b3cd9452149ae2735249658b391c5-6.html
http://www.sfu.ca/~roman/page121/page124/files/0d7b3cd9452149ae2735249658b391c5-6.html
http://nepo.com.br/2013/08/15/a-escola-filosofica-tecno-cognitiva-canadense/eric_a_havelock-1/
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"O meio é a mensagem" de McLuhan é o adesivo da van.:) [caption 

id="attachment_31590" align="alignnone" width="252"]

 Walter Ong[/caption]  

Dito assim parece fácil, mas isso tem implicações profundas na ciência humana, 

quando se vai mais fundo nesse conceito, pois o que estão dizendo aqui, e o Ong fala 

isso no livro dele (Escrita e Oralidade), é que vamos precisar rever como nos vemos 

como humanos. 

A principal implicação é de que a história não seria movida pela economia, política, 

sociedade. As macro rupturas não são provocadas por uma conscientização da massa 

que passa a pensar diferente e derruba o imperador do seu castelo. A coisa ganha algo 

de biológico, bem de animal dependente das suas órteses tecnológicas.  

O humano só empreende macro mudanças na história, na maneira de pensar e agir se 

as tecnologias que lhe dão suporte para tal se modificam radicalmente. Se tudo ficar 

igual, ele faz apenas mudanças incrementais, com uma incapacidade de superar as 

autoridades que conseguem controlá-lo dentro de uma mesma caixa.  

Note bem o termo macro que é fundamental. Não se pode explicar por estas mudanças 

revoltas, mudança sociais políticas e econômicas incrementais. O que se está falando 

aqui é de algo ligado à macro-história, ou seja, grandes mudanças de pensamento que 

ocorrem de forma radical depois de um determinado ponto. Notem, por exemplo, que a 

idade moderna é considerada moderna, da seguinte forma (do Wikipédia): A Idade 

Moderna é um período específico da História do Ocidente. Destaca-se das demais por 

ter sido um período de transição por excelência. Tradicionalmente aceita-se o início 

estabelecido pelos historiadores franceses, em 29 de maio de 1453 quando ocorreu a 

tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, e o término com a Revolução 

Francesa, em 14 de julho de 1789. Note que o marco é 1453, justamente a chegada 

da prensa na Europa. O que teve mais peso um novo meio de circulação de ideias 

ou a queda de Constantinopla? Procura-se entender o por que ocorrem.  

  Havelock, não sei se é o primeiro a entrar nessa visão, faz um estudo da influência do alfabeto 

grego na primavera filosófica grega, que é a base de pensamento do mundo ocidental. 
 Ong já fala mais da escrita de maneira geral versus as tribos orais. 
 MchLuan e Innis se dedicam à televisão. 
 E Lévy traz a van para estudar a Internet. 

A escola canadense ganha relevância, pois ela não caiu na armadilha do pragmatismo 

americano, deixando de estudar a história para entender fatos do presente. Este é o seu 

grande diferencial. Há muito que tirar desse clube. Comentei o livro de Havelock sobre 

a Revolução do Alfabeto na Grécia aqui. Que dizes? Versão 1.2 – 21/10/2013  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_Moderna
http://nepo.com.br/2013/09/18/havelock-entrou-para-a-minha-galeria/
http://nepo.com.br/2013/08/15/a-escola-filosofica-tecno-cognitiva-canadense/images-56/
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Antropologia tecno-cognitiva (fundamentos) 

 A antropologia cognitiva visa, assim, analisar a chegada da Internet sob 

esse olhar e pretende comparar com mudanças no passado, tal como a 

chegada da escrita (manuscrita, alfabética e impressa), dos meios 

eletrônicos e das diferentes fases da Internet para ajudar a analisar o 

momento e naquilo que pode ser feito. 

Como a ciência muda?  

 Uma nova tecnologia nos permite "medir" o que não medíamos; 
 Uma nova mente brilhante vê coisas que não víamos; 
 Um novo problema cria uma entropia, que exige um esforço coletivo para ver algo diferente, 

convocando mentes brilhantes a ver diferente. 

Podemos dizer que a chegada da Internet, a partir do final do século passado se encaixa 

na última opção. Há fenômenos sociais que alteram a política, a economia e a sociedade 

que não podem ser explicadas pelas teorias e filosofias tradicionais. Há, assim, uma 

crise paradigmática que precisa ser contornada.  

Uma filosofia/teoria que vem ajudar a resolver essa crise já sabe que tem como missão 

quebrar "ovos" para se fazer um "novo" omelete. 

A base da Antropologia Cognitiva é, portanto, tentar entender a Internet de uma nova 

maneira e, parar isso, vai quebrar os seguintes ovos:  

 - Filosófico - quem somos? - Uma tecno-espécie, o que nos leva a defender uma nova corrente 

filosófica a tecno-cognitiva; 
 - Teórico - como mudamos? - Aumentamos nossa complexidade demográfica, o que nos obriga 

a um ambiente cognitivo mais sofisticado e isso já aconteceu diversas vezes; 
 Metodológico - o que devemos fazer? Agir para acelerara a expansão cognitiva, 

fiz aqui uma agenda propositiva. 

http://nepo.com.br/category/a-canal-do-youtube/filosofia-3-0/
http://nepo.com.br/2013/10/02/a-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/10/21/movimento-de-aceleracao-da-expansao-cognitiva/
http://nepo.com.br/2013/04/02/antropologia-cognitiva/evolucao_humana3/
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A antropologia cognitiva visa, assim, analisar a chegada da Internet sob esse olhar e 

pretende comparar com mudanças no passado, tal como a chegada da escrita 

(manuscrita, alfabética e impressa), dos meios eletrônicos e das diferentes fases da 

Internet para ajudar a analisar o momento e naquilo que pode ser feito. 

  Um estudo dessa natureza exige um esforço extra e um tipo de cognição mais abstrata 

do que estamos acostumados. 

Nossas ciências, 

todas elas, trabalham apenas com ciclos curtos de acontecimentos, mesmos as que lidam 

com macro acontecimentos, tais como economia e ecologia. Os ciclos cognitivos (fala, 

escrita, escrita impressa, computador, internet) e suas consequências demoram ou 

http://nepo.com.br/2013/04/08/antropologia-cognitiva/omelete5/
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demoravam mais tempo para surtir efeitos. A história da ciência da informação, por 

exemplo, é um campo de estudo, mas a história da informação é algo ainda muito novo 

e incipiente como lementa Tony Weller.  

As nossas teorias de plantão têm causas e consequência muito próximas e têm grande 

dificuldade de ver macro mudanças. 

O campo da antropologia cognitiva, se podemos chamar assim, é inspirado na Escola de 

Toronto Agora, podemos dizer com segurança que as macro mudanças nos ambientes 

cognitivos não podem ser descartadas para a compreensão do século XXI 

hiper conectado. A ciência, aliás, tem esse papel, transformar o que parece magia em 

fórmulas! A chegada da Internet ainda nos parece algo intergalático, pois ainda não tem 

uma teoria e um campo consistente de pesquisa que possa realmente entendê-la. 

Está órfã. 

http://www.academia.edu/263241/Information_History_Its_Importance_Relevance_and_Future
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/
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Precisamos de fórmulas eficazes urgente, pois o tempo urge e o trem apita no horizonte. 

Que dizes? Versão 1.2 – 21/10/2013  




