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ACELERAÇÃO: O RITMO DA VIDA 

Descobertas tecnológicas 

Cálculos 

Comunicação 

Desenvolvimento 

+ informações a absorver 

+ desafios a enfrentar 

+ técnicas a dominar 

+ tarefas a realizar 

“a síndrome da aceleração” 

“o Choque do Futuro” 
(Alvin Tofler) 

Pressão de transformações 
+ rápidas no Planeta 



Uma tendência eterna 

• Hoje, a mudança ocorre muito mais rápida 
que há milhares de anos atrás 

 
• Na idade média, a arquitetura e agricultura 

variavam pouco ao longo de um século 
 
• Mas, mesmo na idade média, a mudança 

ainda era mais rápida do que nos tempos 
pré-históricos (idade da pedra) 

MELHORAMENTOS → EVULUÇÃO SER VIVO →      
PROCESSO EVOLUCIONÁRIO ACELERADO 



Evolução em perspectiva 



ER
A

S G
EO

LÓ
G

IC
A

S 



FEEDBACK:  
PLATAFORMAS DE EVOLUÇÃO 

 O que acelerou não foi o ritmo da evolução, mas 
sim o ritmo no qual a mudança ocorreu, o ritmo no 
qual novas espécies surgiram e o ritmo no qual 
essas espécies desenvolveram novas características 
 

 Acelerou o ritmo no qual a “INOVAÇÃO” entrou no 
mundo (Alfred North Whitehead) 

 
 Ritmo de aparecimento de inovações acelera quanto 

mais novas aptidões são criadas, e oportunidades 
surgidas para a criação de novas aptidões 
 

 Criatividade gera criatividade 
 

 Fenômeno do “feedback positivo” 



Uma plataforma para a vida 

 Feedback positivo acelerando o ritmo da evolução 

 

 Átomos →moléculas →compostos complexos  
→macromoléculas altamente complexas →  
                                RNA e DNA →  
BANCO DE DADOS/PLATAFORMA PARA  A  VIDA  

 

 Mudanças ocorridas na estrutura de uma molécula 
automaticamente transmitidas 

 

 “Ao lembrar modificações de gerações anteriores, as 
células vivas eram capazes de aprender aquelas 
características que ampliavam suas chances de 
sobrevivência.” 

 

 1 BI ANOS DE EVOLUÇÃO >>> 10 BI EVOLUÇÃO ESTELAR 



O salto do sexo 

• Advento da reprodução sexual:  1,5  bi anos 
 

• Antes → células dividiam-se em 2, CLONES → 
oportunidades para variação pequenas; e esta 
ficava restrita aos descendentes da célula 
específica 
 

• Depois → reprodução sexual combinando 
informações genéticas de 2 seres → diferenças 
em cada geração; mudanças genéticas 
favoráveis difundidas rapidamente 
 

• RESULTADO → >>> ritmo de surgimento de 
novos tipos células 



Cooperação celular 

• Organismos multicelulares: 1,4 bilhões de anos  
 

• Entretanto, diversidade de espécies evoluiu durante o 
último décimo de história da Terra: 40 milhões de anos 

 
• Trabalhando em conjunto, numa comunidade, as células 

puderam assumir funções específicas com mais eficiência 
 

• Aumento de ADAPTABILIDADE e ESTABILIDADE 
 
 
MODO DE ORGANIZAÇÃO, ÓRGÃOS, FUNÇÕES DAS 
CÉLULAS → NOVA PLATAFORMA PARA A EVOLUÇÃO 
 
RESULTADO → outra aceleração do desenvolvimento 
 

EVOLUÇÃO = criação + organização celular 



Dos sentidos ao cérebro 
• Órgãos com funções novas → além de processar 

energia e matéria → INFORMAÇÕES 
 

• Bem-estar e sobrevivência dependia da 
aprendizagem genética de seus ancestrais + 
acumulada durante a vida  

 
 
RESULTADO → o ritmo de mudança acelerou ainda + 

 
EXPANSÃO DO SISTEMA NERVOSO EM TAMANHO E 

COMPLEXIDADE 
 
• Advento dos mamíferos → sistema nervoso cresce + 

rápido (50 milhões de anos) 
 

• Desenvolvimento do cérebro humano → potenciais 
criativos e palcos p/ crescimento e desenvolvimento 
 
 
 



Plataformas para a vida 



Citando “O Paradigma Perdido: a Natureza Humana” 
                                                                  de Edgar Morin 
 

“O último continente desconhecido do homem é o próprio 
homem, e o centro desse continente, o cérebro, não só nos é 
desconhecido, mas também incompreensível.” 

 
Universo ……………….. 7 bilhões de anos 
Terra ………...………….. 5 bilhões de anos 
Vida …..…...….………... 2 bilhões de anos 
Vertebrados …..... 600 milhões de anos 
Répteis .……………. 300 milhões de anos 
Mamíferos ….……. 200 milhões de anos 
Antropóides .………. 10 milhões de anos 
Hominídeos …….…… 4 milhões de anos 
Homo sapiens .......... 100 a 50 mil anos 
Cidade. Estado ................... 10 mil anos 
Filosofia .............................. 2.500 anos 
Ciência do homem ............................. 0 

 



LINGUAGEM 
A AURORA DO PENSAMENTO 

 A diferença não é nosso cérebro maior, mas 
o uso que dele fazemos. 

 

 A capacidade de pensar, raciocinar, 
perceber a si mesmo, escolher e modificar, 
com um propósito, o mundo à sua volta. 

 

 Que depende da nossa aptidão para a 
linguagem. 

 



LINGUAGEM  
A AURORA DO PENSAMENTO 

A linguagem – uma aptidão possível pelo advento de: 
 

um complexo processamento neural 

+ 

modificação anatômica→ liberdade para músculo 
língua. 



Aprendizagem como uma espécie 

 A fala → uma nova plataforma para evolução 
 

 Compartilhar nossas descobertas uns com os outros, 
aprendendo não apenas com nossas próprias experiências, 
mas também com as experiências dos outros – daqueles ao 
nosso redor e daqueles que tinham vivido antes de nós. 



Aprendizagem como uma espécie 

 Não era mais necessário que cada indivíduo 
construísse o conhecimento do mundo a partir do 
zero: podíamos começar a combinar nossas 
experiências. 
 

Nos tornamos um único sistema de aprendizagem. 



Aprendizagem como uma espécie 

 Assim como um organismo multicelular persiste além da 
vida das células que o constituem 
 

 A linguagem uniu a humanidade num sistema de múltiplos 
seres: uma comunidade de mentes em evolução, cuja 
aprendizagem coletiva sobrevive apesar da morte de seus 
membros individuais.  



Aprendizagem como uma espécie 
 

 Assim a linguagem acelerou o ritmo da nossa 
aprendizagem. 

 

 Os genes transmitem informações ao longo da 
descendência biológica. 

 

 A linguagem atravessa gerações. 

 

 Estima-se que o conhecimento hoje duplica-se a cada 18 
meses. 



Sede de conhecimento 
 Não somente podíamos compartilhar 

experiências, podíamos começar a refletir 
sobre elas e a compreendê-las. 
 

 Conforme refletíamos sobre nossas 
observações, descobrimos ordem no 
mundo. 
 

 Começamos a tirar conclusões e a fazer 
predições. 
 

 Nascia a Ciência, logo a Filosofia e a 
religião 



O despertar para o tempo 

 
 Tornamo-nos de um novo modo 

conscientes do tempo 
 

 Pensamos sobre experiências passadas e 
trazemo-nas para o presente 
 

 Pensamos sobre possibilidades futuras e 
também trazemo-nas para o presente. 
 

 O tempo tornou-se uma dimensão na 
nossa consciência. 



O despertar para o tempo 
 

 A percepção do tempo expandiu nossas escolhas... 

 

 Especulamos, julgamos, consideramos alternativas, 
conseqüências, escolhemos nossas ações... 

 

 Portanto, escolhemos 

 conscientemente nosso futuro. 



Consciência auto-reflexiva 
 

 Tornamo-nos conscientes da nossa própria 
consciência. 

 

 Podemos observar nossos pensamentos, experimentar 
nossa mente e refletir sobre nossos processos 
interiores... 

 

 Portanto, temos um senso de self. 



Um olho no universo 
Somos um olho do Universo... 

 

 Através de nós o Universo começa a 
descobrir a si mesmo... 

 

 A vida – através de nós – toma 
consciência de seu próprio vir-a-ser e 
seu possível propósito.  

 

 Estamos tomando consciência 
que...Somos um “eu” do Universo. 



MÃOS: ALAVANCAS DA MENTE 
 

A segunda plataforma da evolução humana ... 
 

 Característica única do ser humano que é essencial para nossa 
fértil criatividade – o polegar em oposição. 
 

 Através de nossas mãos, as idéias puderam se manifestar e tomar 
forma...inventamos novas formas....ganhamos o poder de 
influenciar nosso próprio futuro. 



MÃOS: ALAVANCAS DA MENTE 
 

A segunda plataforma da evolução humana ... 
 

 Da agricultura aos super computadores  
 

 Nossa tecnologia é, em essência, a amplificação do 
potencial inerente da mão humana – guiado pela mente 
humana 



INFORMAÇÃO: A MOEDA DA CULTURA 

 A tendência da Vida é 
rumo a ordens mais 
elevadas de processamento 
de informações. 

 

 Cada plataforma de 
evolução é a expansão da 
capacidade da Vida de 
coletar, processar e 
armazenar informações. 



INFORMAÇÃO: A MOEDA DA CULTURA 
 A linguagem levou essa tendência a capacidade de aprender uns com os 

outros.  
 

 Mas limitados pela fala, as idéias não iriam muito longe sem distorções ou 
perdas. 
 

 Assim voltamos nossas mãos para a escrita. 



“Efemeralização” 

 Não só fazemos mais, fazemos mais com menos, cada 
vez menos. 

 

 Usamos cada vez menos materiais e energia em cada 
produto. 

 

 Tanto nos produtos, quanto nas comunicações. 



Interconexão global 

 A revolução nas comunicações 
também promoveu integração da 
humanidade em um único sistema 
de aprendizagem. 

 

 Compartilhamos experiências com 
qualquer pessoa do mundo. 

 

 



Interconexão global 

 A proximidade física não é mais 
necessária para o senso de 
comunidade. 

 

 Deslocamo-nos da civilização – no 
sentido literal de “unir-se em 
cidades” – para a globalização. 

 

 Nossa rede de telecomunicações 
estão se tornando os olhos e 
ouvidos da humanidade. 

 

 

 



Uma consciência global 
 

 Conforme nossas experiências se expandem, o mesmo ocorre 
com nossa percepção de nós mesmos e do nosso meio ambiente.  
 

 Tornamo-nos cada vez mais conscientes de que somos 
companheiros de viagem na Espaçonave Terra. 
 

 Somos uma espécie única e compartilhamos não apenas um lar 
em comum, mas também um destino em comum. 



Criatividade de Genes e Ideias: 

 

 Evolução Biológica X Evolução Cultural 

Novo meio de adaptação! 



Criatividade de Genes e Ideias: 

A mente se tornou a 
força criativa dominante  

neste planeta. 
 

Transição de genes à 
ideias – passo gigantesco 

para a evolução! 



 Criações humanas seriam inaturais? 

 

 

 

Criatividade de Genes e Ideias: 



 Criações humanas seriam inaturais? 

 

 

 

Criatividade de Genes e Ideias: 



 Evolução intermediada pela mente humana: 

 

 

Criatividade de Genes e Ideias: 



Hoje: Plataforma para o Amanhã 

Somos uma espiral de 
desenvolvimento que 

converge cada vez mais 
para o seu centro!  



Hoje: Plataforma para o Amanhã 

Temos pouquíssimo 
entendimento sobre 

nossos sentimentos ou o 
modo como nossas 

atitudes afetam nossas 
percepções e nosso 

comportamento. E o 
self, aquele aspecto mais 

interior da mente 
consciente permanece 
tão misterioso como 

sempre. 



Evolução interior: 

 
  

 

 

Hoje: Plataforma para o Amanhã 

Desenvolvimento Exploração Interior 

Precisamos de tecnologias que 
abram nossos corações! 


