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Apresentação
Os artigos organizados neste livro têm como base a Teoria da
Complexidade, passando por autores como Maturana e Morin, objeto da
disciplina Complexidade, Conhecimento e Sociedade em Rede, do
programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do ConhecimentoEGC/UFSC.
A visão sistêmica vem emergindo nas últimas décadas, de forma
aberta e pluralista, a partir dos mananciais de tradições milenares da
humanidade e das descobertas contemporâneas em diversas áreas do
conhecimento. A Teoria da Complexidade é hologramática, ou seja,
mostrando-nos que não é através de um único parâmetro que se tem a
dimensão da realidade. É uma nova maneira de entender a Ciência, unindo
o singular com o todo.
Complexidade é a qualidade do que é complexo que por sua vez
significa o que abrange muitos elementos ou várias partes. Trata-se da
congregação de elementos que são membros e partícipes do todo, e, suas
ações integradas e dependentes assumem outra forma de expressão e novas
faces.
O pensamento complexo surge como uma possibilidade de
compreender as dinâmicas humanas e organizacionais, procurando
demonstrar que os sistemas humanos são, de fato, os tipos de sistemas de
que trata a Teoria da Complexidade.
O pensamento complexo tem como objetivo dar conta das
articulações entre domínios disciplinares que são quebrados pelo
pensamento disjuntivo; este isola o que ele separa e oculta tudo que o liga,
interage e interfere. Com este propósito os artigos estão organizados para
compor o livro em três partes não distintas e sim interligadas.
A primeira parte trata do sujeito do conhecimento.
O homem enquanto sujeito que conhece é um ser vivo, portanto
complexo e sistêmico. A experiência básica como ser humano que conhece
é de se ver separado do seu objeto de conhecimento. Nesse sentido, acessa
a realidade do mundo como se houvesse uma realidade objetiva exterior a
ele.
A epistemologia complexa insere o sujeito no contexto da
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construção das realidades, como também na produção científica. Ela
incorpora seriamente a subjetividade, como uma dimensão que torna as
organizações menos objetivas e simples do que poderia parecer.
Porém, quanto mais autêntica e consciente a visão de mundo do
sujeito, mais essa realidade se torna objetiva (objetividade entre parêntesis),
isto é, a relação com o mundo não pressupõe que este existe
independentemente do observador. O sujeito observador possui uma
estrutura e organização que determinam o seu viver. A sua história
ontogenética é o conjunto de suas mudanças estruturais, sua adaptação ao
meio, mantida a sua organização que lhe dá identidade.
Dessa dinâmica autopoiética surge uma biologia que no ser
humano se caracteriza como biologia do conhecer e do amar. Todo ato de
conhecer faz surgir um mundo, pois ele não decorre do simples ato fazer, é
um conhecer e todo conhecer é um fazer. Por outro lado, todo ser humano
é ontogeneticamente social, se realiza dentro de um contexto cultural e a
linguagem surge para permitir essa interação entre indivíduos de um grupo.
A segunda parte do livro trata do conhecimento.
A compreensão do conhecimento na sociedade atual aceita o
sistema como complexo, porque avança para uma visão de mundo ampla e
sistêmica, pois o modelo cartesiano baseado em representações mentais de
uma realidade objetiva e separada do observador não consegue mais dar
conta dos fatos da vida. Este pensamento preconiza que o sucesso das
organizações depende da busca da estabilidade e do controle sobre os
meios e os fins.
A ciência mecanicista com sua intenção de conhecer o que é
desconhecido, tem visão restrita em sua própria intenção. Não conhece o
próprio processo de conhecer. Não admite o incognoscível, o intuitivo. Seu
avanço hegemônico na sociedade moderna, com seu objetivismo gerou o
materialismo.
O reducionismo e o determinismo dominaram por muito tempo os
pensadores de várias teorias, que vêem na redução de qualquer fenômeno a
suas partes e na identificação de leis universais que governam aquelas
partes eram tidos como rota única para especificar a natureza do fenômeno
e assim predizê-lo e controlá-lo.
A complexidade sempre existiu, se ampliando continuamente,
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basta observar na Natureza. Ela é o sentido da evolução da vida. O
processo de conhecer é algo intrínseco a todos os seres vivos, pois é o
sentir, o pensar e o fazer que constrói o conhecimento, num processo
incessante e interativo de coordenações de comportamentos adaptativos.
Todo o conhecimento é um processo de comunicação e linguagem, que são
coordenação de coordenações. Enfim, todo conhecimento é dinâmico,
portanto se amplia a cada a cada movimento.
À medida que certos aspectos da Complexidade são entendidos,
outros se manifestam através do imprevisto, do incerto. A complexidade
lida com sistemas compostos por muitos agentes interativos e que embora
possam ser de difícil previsão, podem ter uma estrutura e permitir o
desenvolvimento através de intervenção ponderada. Portanto, valorizam-se
todas as tendências integrativas e auto-afirmativas porque estão presentes
em todos os sistemas vivos, mas a ênfase numa delas, em detrimento da
outra, gera o desequilíbrio. Enfatiza-se a contribuir no resgate da visão de
totalidade para a construção do conhecimento.
A terceira parte trata da sociedade em rede.
A sociedade humana é complexa, portanto possui a forma de
rede, cada vez mais mediada pela tecnologia da informação e comunicação.
Sua evolução, à semelhança da filogenia como um fenômeno seqüencial
reprodutivo dos sistemas vivos em que necessariamente depende da
conservação e adaptação de sua organização, dá-se passo a passo
conservando uma estabilidade transgeracional de comportamentos
ontogeneticamente adquiridas na dinâmica comunicativa. Entende-se por
comunicação, não apenas uma transmissão de informações, mas uma
coordenação mútua de comportamentos entre sistemas vivos. Já o
comportamento comunicativo aprendido e linguístico é típico dos seres
humanos.
A Teoria da Complexidade promove conceitos que ampliam a
forma de ver, atuar e responsabilizar do ser humano e as organizações na
construção de relações e estruturas integrativas, saudáveis e sustentáveis.
Redes sociais são auto-geradoras de um contexto comum de significados,
portanto estabelecem o processo de comunicação como redes vivas, onde
cada comunicação gera pensamentos e significados que originam novas
comunicações gerando redes colaborativas.
As tecnologias influem no desenvolvimento do pensamento e da
inteligência, que resultam de redes complexas em que todos os elementos
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interagem, transformando o meio cultural no qual as representações se
propagam. As tecnologias são caracterizadas por atributos como
interatividade,
mobilidade,
convertibilidade,
interconectividade,
globalização e velocidade que se apresentam por meio de redes.
A rede permite a comunicação de muitos para muitos sendo que
as atividades sociais, econômicas, políticas e culturais estão sendo
estruturadas por ela. A forma da sociedade em rede organizacional se
caracteriza pela interação, pela transformação das bases materiais da vida,
do espaço e tempo, bem como pela cultura. Redes de transmissão que
conectam o mundo todo promovem novas formas de socialização e cultura,
sendo esta cumulativa no sentido de interação, persistência e
transformação.
Há dimensões sociais que influenciam as pressões que a
sociedade humana exerce sobre a Natureza. Estas pressões podem ser
alteradas por meio da vontade inteligente. Nesse sentido, o fluir histórico
da sociedade humana se dá através da cultura que se estabelece, como uma
rede fechada de conversações que todos compartilham através do
emocionar. Mudando as emoções, mudam a cultura da rede de
conhecimentos.
Por fim, os artigos aqui organizados neste livro é resultado de um
esforço coletivo para compreensão da formação complexa do sujeito, do
conhecimento e da sociedade em rede. Tornando-se este sujeito, que
conhece a sociedade transformada por extensão em rede, nesse processo
um agente a serviço do bem-estar da humanidade que exige conexões,
parcerias e inter-relações, no sentido de ultrapassar a fragmentação e a
divisão em todas as áreas do conhecimento, para surgir como resultado de
uma visão sistêmica.

Florianópolis, maio de 2010.
Aires José Rover e Marisa Carvalho.
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Constituição biológica do sujeito: como conhecemos nossa
realidade
Ronnie Fagundes de Brito
Resumo
Este artigo apresenta a concepção de Humberto Maturana sobre a
constituição dos sistemas vivos, que permite conceituar a percepção numa
abordagem para compreensão do fenômeno da cognição. São descritos o
papel das emoções na mente e na autoconsciência dos seres humanos e
também são apresentados as relações entre a linguagem e os fenômenos
socias que integram a existência humana. Diferentes autores de áreas
relacionadas a concepção de Maturana sobre a constituição do sujeito são
citados. Finalmente são analisados relações entre os aspectos do sujeito,
como percepção e linguagem, que permitem a ele operar diante as
realidades da sociedade em rede ou do conhecimento.
Palavras-chave: Sujeito, Cognição, Linguagem, Conhecimento.

1. Introdução
A definição da vida leva a questionamentos sobre sua origem, na
qual um conjunto de elementos formaram uma unidade complexa que se
distingue em relação a um meio e se mantém diante as alterações deste
meio. Esta unidade primordial constituiu um sistema com relações físicoquímicas que evolui há milhões de anos e gerou a complexidade observada
nos sistemas vivos existentes.
O ser humano, como unidade complexa e sistema vivo, identificase como sujeito que opera em um meio e o altera de modo a satisfazer suas
necessidades, em contrapartida este meio alterado interfere na própria
constituição do sujeito. A maior ferramenta do sujeito para o
desenvolvimento de sua identidade em relação a seu meio é seu sistema
cognitivo e emocional. Maturana (2002) descreve a constituição biológica
do sujeito e analisa seu sistema cognitivo de acordo os princípios da
neurobiologia, permitindo compreender como se constituem a percepção e
a cognição, as relações com o meio, a aquisição da linguagem e a
comunicação, a vida social e a diversidade de realidades em que o ser
humano opera como sujeito. Morin (1999) justifica esta abordagem
destacando a complexidade da identidade do sujeito:
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Humanos são seres físicos, psicológicos, culturais, sociais e históricos.
Esta unidade complexa da natureza humana tem sido desintegrada pela
educação que a divide em disciplinas, de modo que nos não mais
aprendemos o significado de ser humano. Esta compreensão pode ser
recuperada se todo ser humano, qual que seja, estiver ciente tanto da
complexidade de sua identidade e da sua identidade compartilhada com
outros seres humanos (MORIN, 1999, p.10).

Buscando recuperar esta visão integral do sujeito, Maturana
(2002) afirma que o fenômeno da cognição é observado por meio de uma
conduta adequada. Esta conduta adequada depende da interpretação de um
sujeito observador e é tomada como base para a ―expressão do
conhecimento‖ do sujeito. O problema do ponto de vista biológico e
científico consiste em definir esta ―conduta adequada‖ e mostrar como ela
surge.
Morin (1996, 2003) ao apresentar a noção de sujeito, refere-se a
um sujeito que depende do meio biológico, social e cultural para atingir sua
autonomia, e interage com ele meio de uma dimensão cognitiva capaz de
tratar estímulos, informações, signos, símbolos e mensagens, que por sua
vez lhe permite interpretar suas realidades interior e exterior. Alves e
Seminotti(2006) caracterizam a separação da realidade interior e exterior
por meio de uma auto-distinção que é fundamental para a compreensão da
identidade do sujeito.
A identidade do sujeito comporta um princípio de distinção, de
diferenciação e de reunificação, o que lhe possibilita a capacidade de
referir-se ao mesmo tempo a ―si‖ (auto-referência) e ao mundo exterior
(exo-referência). Ou seja, para referir-se a si mesmo, é preciso referir-se
ao mundo externo – processo de auto-exo-referência. Processo que é
constitutivo da identidade subjetiva, permitindo que se opere a distinção
entre ―si‖ e ―não-si‖, ―mim‖ e ―não-mim‖, ―eu‖ e outros ―eus‖
(ALVES; SEMINOTTI, 2006).

As próximas sessões analisam a constituição do sujeito como
sistema vivo, sua percepção, a autoconsciência, mente e emoções,
linguagem e os fenômenos sociais segundo Maturana(2002) e outras frentes
teóricas. Finalmente são analisados aspectos de como este sujeito opera
com seus conhecimentos na sociedade em rede, requerendo habilidades
relacionadas ao os conceitos discutidos.
2. A constituição dos sistemas vivos
Para uma explicação científica é necessário um mecanismo
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determinístico capaz de gerar o fenômeno a ser observado. Para explicar a
cognição Maturana (2002) julga necessário demonstrar como a conduta
adequada surge em qualquer sistema, para isso descreve um mecanismo
determinístico que formará as unidades complexas dos sistemas vivos.
Neste mecanismo, como sistema determinado estruturalmente, uma
entidade que possa ser distinguida de alguma maneira é uma unidade.
Sendo a unidade então qualquer coisa que possa ser diferenciada de seu
background pela operação de distinção, existindo dois tipos de unidades:
simples e compostas.
Unidades simples não podem ser decompostas e são especificadas
pela operação de distinção em termos de suas propriedades, de modo
análogo ao conceito inicial do átomo. Unidades compostas possuem partes
que podem ser separadas. Este tipo de unidade possui dois aspectos
referentes aos seus componentes e suas relações: a organização e a
estrutura.
A organização se refere às relações entre os componentes
definindo seu tipo particular, de modo que se ―a organização muda, a coisa
muda‖. Por exemplo uma cadeira, que possui uma relação específica entre
seus componentes que permite que sua unidade seja reconhecida, se essa
organização muda não existe mais uma cadeira.
A estrutura permite variações entre a relação dos componentes
sem que a organização seja perdida. Por exemplo, podemos ter cadeiras de
diferentes materiais ou formatos. Em sistemas dinâmicos, como os sistemas
vivos, a estrutura está variando constantemente, sem que se perca a
organização, fenômeno que Maturana denominou de autopoiese.
Para Maturana (2002), a classe de sistemas dinâmicos que atuam
como redes de produção de componentes, recursivamente e realizando sua
fronteira diante a rede de produções e decomposições de seus componentes,
são denominados sistemas autopoiéticos, nos quais enquadram-se os seres
vivos.
Para o sistema mudar sua dinâmica de estados, ou
comportamento, deve mudar sua estrutura. A estrutura de um sistema vivo
pode fazer surgir a conduta adequada e mantê-la, mesmo com a variação de
sua estrutura ou a variação do meio do sistema. Segundo Maturana (2002)
isto é possível pois a dinâmica de estados do sistema resulta em interações
com o meio e a dinâmica de estados do meio resulta em interações com o
sistema, sendo que o meio desencadeia mudanças de estados no sistema e o
sistema modifica estados do meio, dentro dos limites que a estrutura do
sistema e do meio permitem. É a coincidência do que é permitido pela
estrutura do sistema e o que é permitido pela estrutura do meio que
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seleciona as mudanças de estados que ocorrerão e denomina-se
acoplamento estrutural.
As interações possíveis em um sistema são determinadas por sua
estrutura, e quando realizadas ocasionam mudanças na estrutura do próprio
sistema. O conjunto de mudanças estruturais que não ocasionam perda de
identidade de classe, ou seja, com a conservação da organização, constitui o
domínio de mudanças de estados. Conjuntos de mudanças estruturais com
perda da identidade de classe constituem o domínio de desintegrações
possíveis.
O conjunto de interações possíveis que desencadeiam mudanças
de estado constitui o domínio de perturbações possíveis. Já o domínio de
interações que desencadeiam uma desintegração constitui o domínio de
interações destrutivas possíveis.
O histórico de mudanças estruturais em uma unidade pode ser
definida como sua ontogenia. Esta unidade pode ser uma célula, um
organismo ou uma sociedade de organismos, e as mudanças estruturais
devem ocorrer sem a perda da organização que permite a esta unidade
existir (Maturana;Varela, 1987). Apesar de serem estruturalmente
determinados, organismos idênticos em meios diferentes experimentarão
sequências de interações que resultarão em mudanças de estados diferentes,
pois ―um sistema se determinado estruturalmente significa que ele é
determinístico, e que, em sua operação a escolha está fora de questão. Mas
isso não significa que ele é necessariamente previsível‖ (Maturana, 2002,
p.164).
Mesmo depois de certa história de interações, um observador
pode identificar uma correspondência entre as estruturas dos dois sistemas,
pois estes tiveram um histórico de interações coerente. O histórico
particular de interações de um organismo com seu meio constitui sua
ontogenia. A ontogenia é resultante de uma sequência de interações
congruentes com as circunstâncias na qual o histórico de interações
ocorreu. Deste modo Maturana(2002) afirma que:
―Os sistemas vivos existem somente enquanto suas interações
desencadeiam neles mudanças estruturais congruentes com as mudanças
estruturais do meio.‖ (Maturana, 2002, p.87)
A partir da conservação do acoplamento estrutural durante a
deriva estrutural ontogênica observa-se a conservação da organização e
adaptação:
Na medida em que o organismo e o sistema nervoso operam nele como
uma unidade no meio onde o distinguimos situando-nos entre suas
superfícies sensoriais e efetoras, o organismo e seu sistema nervoso
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fluem em suas respectivas derivas estruturais, com a conservação de
organização e adaptação, acoplada como uma unidade nesse meio
(MATURANA, 2002, p.90)

Assim a conduta adequada pode ser explicada como um
comportamento coerente com o meio na qual se realizou. É constituída
então uma relação entre a cognição e o viver apresentando os
comportamentos adequados com coerência estrutural.

3.

Percepção e realidade

A percepção é normalmente concebida como a operação de
captação e recepção de informações de uma realidade, entretanto, para
Maturana (2002), isto é impossível, pois os sistemas vivos são sistemas
dinâmicos estruturalmente determinados e fechados, de modo que o que
acontece neles é determinado por sua estrutura, não podendo o meio
especificar o que acontece no sistema. O meio pode apenas desencadear
mudanças internas que são permitidas pela estrutura do sistema vivo.
[...] isso implica em dizer que o meio não pode especificar o que ocorre
a um organismo e invalida os fundamentos de qualquer concepção de
percepção como processo revelador de características de uma realidade
independente do organismo que percebe, ainda que de maneira
deformada ou parcial (MATURANA, 2002, p.70)

O problema encontrado com esses pressupostos é que a percepção
de um objeto da realidade depende dos instrumentos que recebem a
informação, não podendo se dizer se as características deste objeto
dependem ou não do instrumento utilizado para sua computação. Este fato
é análogo ao princípio da incerteza de Heinsenberg, que ao explorar o
mundo quântico afirma não ser possível determinar a posição de uma
partícula sem que as propriedades do instrumento de medida interfiram
com as propriedades do objeto observado. É como medir a temperatura de
uma gota de água fria com um termômetro quente: o calor entre os dois
objetos interage e o resultado final da medição não corresponde à
temperatura da gota original.
Ainda relacionado a teoria quântica e a percepção da realidade,
Everett (1957) apresentou a formulação dos estados relativos, também
conhecida como a interpretação dos múltiplos mundos ou dos universos
paralelos. Apesar de ser uma teoria física contestada, Freitas (2007)
comenta sobre seu ponto de vista em relação a observação da realidade:
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A forma com que atribui existência objetiva aos elementos da função de
onda no espaço de Hilbert e torna toda a experiência cotidiana uma
percepção subjetiva da realidade, tirando dela o papel representativo,
surpreendeu o ambiente da física de sua época, chocando mais que
admirando, e ainda hoje leva a questionamentos acerca de nossa
percepção da realidade e da correlação entre as imagens de mundo que
a ciência propicia e sua relação com um suposto ―mundo real
verdadeiro‖ (FREITAS, 2007, p12)

Deste modo o meio não pode especificar diretamente o que é
percebido pelo sujeito, e a operação de distinção depende de um
background e do estado interno do observador. A ilusão de ótica
exemplifica como esta percepção do sujeito está sujeita a erros. A figura 1a
apresenta uma ilusão de contraste simultâneo, em que a cor da barra
horizontal, apesar de homogênea, é percebida como gradiente. É possível
verificar a falha de percepção usando artifícios simples, como cobrir o
fundo da imagem para permitir uma nova 'observação'. Na figura 1b, a
ilusão de movimento de um objeto em movimento é gerada a partir de
elementos estáticos devido ao mecanismo das estruturas do globo ocular,
como a acomodação do cristalino e atrasos específicos nas perturbações na
retina (Bowditch,1882).

A: ilusão de contraste simultâneo

B: a percepção de movimento

Figura 1: exemplos de ilusão de ótica
Fonte: Bowditcii, H. P.; Optical Iilusions of Motion. The journal of Physiology, v.3, n5-6,
aug 1882, p.297-307.

Um fenômeno interessante para a compreensão das características
da percepção humana é o efeito Ganzfeld, que foi utilizado por Cohen
(1958) em estudos sobre a percepção de cores. O efeito Ganzfeld (efeito de
campo cheio), ocorre quando determinado sentido é sobrecarregado por
estímulos de modo que estes estímulos não são mais percebidos e passam a
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gerar sensações secundárias e alucinações. Por exemplo um ruído de fundo
que passa a ser ignorado ou a continuidade cromática, capaz de criar efeitos
na percepção das cores.
Diante esses fenômenos, Morin (1999) afirma que para a
educação do futuro devemos desenvolver estudos sobre cultura, intelecto e
propriedades cerebrais relativas ao conhecimento humano, ―seus processos
e modalidades e as situações psicológicas e culturais que nos deixam
vulneráveis ao erro e a ilusão‖ (Morin, 1999, p.9).
A percepção é descrita por Maturana (2002) como a computação
de objetos a partir de informações oriundas da interação entre os órgãos
sensoriais e o meio, pressupondo que existe uma realidade distinta do
observador, e que este observador pode conhecer parcialmente essa
realidade interagindo com ela. Para Maturana (2002) a definição mais
adequada para a percepção consiste na associação entre as regularidades de
conduta que um observador distingue durante a operação estrutural dum
sistema com o meio e também nas associações observadas nas relações
estruturais entre objetos perceptivos e comportamento do sistema. Ou em
suas próprias palavras:
―Ver é uma maneira particular de operar como um sistema
neuronal fechado, que é componente de um organismo em um domínio de
acoplamento estrutural do organismo‖. (Maturana, 2002, p.78)
―[..]os diferentes domínios de correlações internas na operação do
sistema nervoso como rede fechada constituem os espaços perceptivos que
aparecem expressos em tais distinções perceptivas‖ (Maturana, 2002,
p.102)
A percepção, diante aos mecanismos de auto-fechamento dos
sistema nervoso e do organismo, é uma expressão do acoplamento
estrutural deste organismo ao seu meio. O objeto percebido é distinguível
de ilusão ou alucinação por meio da configuração de sua conduta como
adequada em relação a realidade do sujeito.
4.
A autoconsciência, mente e emoção
Koestler (1967) afirma que quanto maior o nível de complexidade
ou intensidade dos processos cerebrais envolvidos na atividade de
determinado organismo, maior a tendência deste possuir aspectos mentais e
ao que se denomina consciência.
Segundo Maturana (2002) o viver, na prática das relações sociais
e na percepção da realidade, modula a dinâmica do sistema nervoso e este
sistema nervoso, por sua vez, modula as relações sociais e a percepção da
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realidade, num ciclo retroalimentado.
[...] o modo de viver de um organismo modula o operar de seu sistema
nervoso ao modular sua dinâmica estrutural, e o operar do sistema
nervoso modula o viver do organismo ao modular o curso de suas
interações e ao modular as suas correlações senso-efetor
(MATURANA, 2002, p.113)

Ainda segundo Maturana (2002), o mental, psíquico ou espiritual
refere-se a um modo de ser, de se relacionar com outros, com o mundo e
nós mesmos. O homo sapiens sapiens vive de acordo com o decorrer de
seus processos fisiológicos e também segundo as interações e relações de
sua conduta, que ocorrem como totalidade do sujeito e segundo suas
características como totalidade, assim,
[...] a estrutura do ser vivo determina seu modo de viver, e o modo de
viver de um ser vivo guia o curso de sua própria mudança estrutural e,
ainda que os dois domínios de existência do ser vivo sejam disjuntos, e
cada um seja abstrato com respeito ao outro, modulam-se
recursivamente no viver (MATURANA, 2002, p.110)

A estrutura do sistema nervoso, como sistema fechado e plástico,
muda com o decorrer de sua atividade, modulado pelas mudanças
estruturais das superfícies sensoriais do organismo. Estas mudanças
resultam em mudanças na dinâmica de estados do sistema nervoso e
também mudam o curso das interações do organismo no meio, que ocorre
como uma rede entrelaçada de processos recursivos e não lineares.
Para Morin (1999) a inteligência e a afetividade estão
intimamente associadas: a habilidade de raciocinar pode ser diminuída ou
destruída devido a carências emocionais, e a falta de habilidade ao reagir
emocionalmente pode ocasionar comportamentos irracionais.
Inteligência e criatividade são emergências do sistema vivo
complexo. Na teoria da complexidade a descrição biológica do sujeito
enquadra-se na linha de pensamento dos sistemas adaptativos complexos,
onde analisam-se os processos de adaptação entre agentes e sistemas que
permitem que este exista como um todo (Stacey, 2003).
Sobre a autoconsciência do sujeito, Minsky (1982) ao questionar
se computadores são auto-conscientes levanta a questão sobre se nós,
sujeitos, somos auto-conscientes, e define a autoconsciência como sendo o
conhecimento do que esta dentro de nossas mentes. De acordo com o autor
a psicologia clínica afirma que o sujeito é levemente consciente e o que
pensa sobre sí é baseado em suposições construídas a partir de teorias que
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um ―eu‖ interno têm sobre o que existe em sua mente. Esta entidade
singular que percebe o mundo a sua volta é denominada ―agente simples‖.
Segundo Minsky (1982), o problema é que, não podemos
construir boas teorias sobre a mente desta forma. Pois em todas as áreas,
como cientistas somos sempre forçados a reconhecer que o que observamos
como coisas simples – rochas, nuvens ou mesmo a mente – devem ser
descritas como constituídas de outros tipos de coisas. Entretanto o ―eu‖,
unidade básica da autoconsciência, não é uma coisa simples.
Para Larrasquet (1999), essa organização da dialógica entre a
identidade e distintividade onde a auto-referenciação só é concebível em
relação aos outros, não havendo consciência ou autonomia do sujeito sem
esta relação.
A consciência refere-se ao aspecto dual entre corpo e mente onde
qualquer processo da mente é na verdade um processo eletro-químico
particular do cérebro, de modo que o que parecem ser dois processos
distintos são na verdade dois aspectos do mesmo processo cerebral, vistos
de perspectivas cognitivas diferentes. (Bissel, 1974)
Para Bissel (1974) não é a mente, nem a intenção, que escolhe o
as ações humanas. Estas seriam apenas capacidades do homem em agir
mentalmente e escolher entre diferentes ações. Deste modo, a causa das
ações humanas seria o homem como um todo e como um organismo
intencional e mental.
Segundo Morin (1999), nenhum sistema cerebral nos permite
distinguir entre alucinação e percepção, sonho de realidade, o imaginário
do real, o subjetivo do objetivo. Nossa memória é sujeita a vários tipos de
erro por sua constituição pois memórias que não são regeneradas por sua
lembrança tendem a degenerar, mas cada lembrança pode aprimorar ou
apagar a memória. Nossa mente, inconscientemente tende a selecionar
memórias que são vantajosas e suprimir ou apagar memórias desfavoráveis.
Assim a memória tende a ser deformada pelo sujeito por meio de projeções
inconscientes ou confusões.
Falsas memórias podem convencer que coisas que nunca aconteceram
foram experienciadas, e memórias suprimidas podem negar a existência
de fatos ocorridos. Consequentemente, uma das maiores fontes da
verdade é sujeita a erros e ilusão. A atividade racional da mente permite
distinguir entre sonho e realidade, real e imaginário, subjetivo e
objetivo. A racionalidade conhece os limites da lógica, do
determinismo, da mecânica, e reconhece que a mente humana não pode
ser onisciente, sendo o mistério parte da realidade (MORIN, 1999, p.17)
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5.

A linguagem e os fenômenos sociais

O sistema nervoso, encarado como um sistema fechado diante a
sua dinâmica de estados, apresenta um acoplamento estrutural ontogênico
que continuamente seleciona a estrutura da rede neural que gera as relações
de atividade neuronal que participam da autopoiese continuada do
organismo no meio com o qual esta acoplado.
[...] acoplamento estrutural do sistema nervoso do organismo ao seu
meio ou a si mesmo, revelado como adequado (interações sem
desintegração), pode parecer para um observador como sendo um
acoplamento semântico, porque ele ou ela pode atribuir significação
funcional ou significado a qualquer comportamento, e pode descrever a
fisiologia subjacente como se fosse causada por essas relações
semânticas (MATURANA, 2002, p.143)

O domínio de interações que ocorrem durante determinado
acoplamento estrutural ontogênico consistem numa rede de sequências de
condutas encadeadas. Este domínio de ―condutas encadeadas que resulta do
acoplamento estrutural ontogênico recíproco entre organismos
estruturalmente plásticos‖ denomina-se de domínio consensual.
A língua ―habitualmente considerada como um sistema
denotativo de comunicação simbólica, composto de palavras que denotam
entidades, independentemente do mundo no qual essas entidades possam
existir‖, provém de um processo fundamental que ocorre no acoplamento
estrutural ontogênico e define um domínio consensual. Em um domínio
consensual ocorre seu respectivo domínio linguístico, que origina a
linguagem, como afirma Maturana (2002):
O comportamento linguístico é um comportamento num domínio
consensual. Quando o comportamento linguístico acontece
recursivamente num domínio consensual de segunda ordem, de tal
forma que os componentes do comportamento consensual são
recursivamente combinados na geração de novos componentes do
domínio consensual, uma língua é estabelecida (MATURANA, 2002,
p.151)

Então pode se afirmar que a linguagem surge quando o
comportamento linguístico dos membros de um domínio consensual
ocorrerem de modo recursivo. A linguagem, para Maturana (2002, p.154) é
[...] o resultado evolutivo necessário, nas interações recursivas dos
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organismos que possuem sistemas nervosos estruturalmente plásticos e
fechados, de uma seleção realizada através do comportamento gerado
nos organismos em interação através de seu acoplamento estrutural num
domínio de diversidade ambiental em expansão

Para que ocorra a comunicação entre emissor e receptor deve
haver correspondência entre o domínio de estados possíveis do emissor e o
domínio dos estados possíveis no receptor, de modo que a cada estado do
emissor desencadeie um único estado no receptor. Para este
'homomorfismo' existir é necessário o estabelecimento de um acoplamento
estrutural ontogênico e a configuração de um domínio consensual. As
interações que ocorrem durante a ontogenia são interações criativas que
originam novos comportamentos em cada sujeito.
Assim, em um domínio consensual, as interações linguísticas
ocorrem de forma recursiva até o processo parar pois este levou seus
organismos a domínios consensuais desconhecidos ou que não se
intersectam.
[...] coincidimos em nossas coordenação de ações, e todo o nosso viver
assim o mostra, na medida em que vivemos juntos o suficiente para
coordenar nossas ações em um mundo que surge com nossas
coordenações de ações (MATURANA, 2002, p.103)

Para Maturana (2002) é na relação criativa do viver entre sujeitos
é que emerge o social, que é entendido como domínio de condutas
fundadas na emoção originária da vida: o amor.
Muitas são as definições que pretendem explicar o que seja o
conhecimento. Certamente, cada uma delas apresenta avanços e limites
neste intento. Merecem atenção, entretanto, as definições que, em sua
estrutura, histórico de pesquisa e vivência englobam mais amplamente
as áreas da vida humana. Atualmente, o pensamento de Humberto
Maturana parece ser um dos mais significativos na procura pelo
fenômeno do conhecimento. Para este biólogo chileno, o conhecimento
é uma construção da linguagem (VIEIRA, 2004)

Maturana (2002) questiona sobre ―como é que nós, seres
humanos, podemos falar sobre coisas, descrever coisas e predizer eventos
em termos de coisas a serem observadas?‖, e responde que ―os seres
humanos podem conversar sobre coisas, porque eles geram as coisas das
quais eles falam conversando sobre elas‖. (Maturana, 2002, p.157)
[...] o domínio humano de descrições é tanto limitado quanto ilimitado:
ele é limitado, porque cada descrição que um ser humano faz
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necessariamente implica numa interação através de seus componentes; é
ilimitado porque através da operação do sistema nervoso uma pessoa
pode sempre recursivamente refinar novos domínios fenomênicos
através da especificação consensual de novas unidades compostas
através do acoplamento de velhas unidades (MATURANA, 2002,
p.159)

Para fundamentar essa limitação e possibilidades de nosso
domínio de descrições, Maturana (2002) afirma que o sistema nervoso
fechado de um organismo que participa em um domínio consensual possui
dois acoplamentos estruturais: o acoplamento estrutural com outros
membros do domínio consensual e o acoplamento estrutural recursivo com
sua própria estrutura. As relações do primeiro tipo correspondem a
experiências que pertencem a uma realidade consensual, a segunda a
experiências que pertencem a uma realidade privada e individual. Assim:
―Nós vivemos em um domínio de realidades sujeito-dependentes.
E essa condição é o resultado necessário de nosso ser como sistema
hematopoiético, determinados estruturalmente, fechados.‖ (MATURANA,
2002, p.161)
A realidade é um ―domínio de coisas, e, nesse sentido, aquilo que
pode ser distinguido é real‖, sendo também um domínio especificado pelas
operações do observador. As categorias descritivas utilizadas em uma
explicação devem pertencer a uma realidade compartilhada e não apenas ao
observador.
Segundo Maturana (2002), as perguntas ―O que é o objeto do
conhecimento?‖ ou ―O que é a realidade objetiva do objeto?‖ devem ser
respondidas por um observador absoluto, sendo perguntas sem resposta
pois este observador absoluto é impossível em nosso domínio cognitivo.
Sobre o conhecimento, Morin (1999) afirma:
O conhecimento na forma de palavras, ideias e teorias é o fruto da
reconstrução por meio da linguagem e pensamento e, como tal, sujeita
ao erro. Este conhecimento, ao ser transposto e reconstruído, envolve a
interpretação, introduzindo o risco de erro relativo à subjetividade do
conhecedor, de sua visão de mundo, seus princípios do conhecimento.
Isto ocasiona erros de concepção e ideias que ocorrem além de nossos
controles racionais. A projeção de nossos medos e desejos e
perturbações de nossas emoções multiplicam o risco de erros (MORIN,
1999, p.13)

Dessa forma pode-se afirmar que o sujeito observador percebe o
comportamento adequado de um organismo em seu meio quando ele opera
em seu domínio de acoplamento estrutural com a conservação da
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adaptação. A co-deriva estrutural entre dois organismos em acoplamento
estrutural recíproco origina-se a partir de uma coordenação co-ontogênica
de condutas, e constitui a linguagem, cuja importância na formação do
sujeito é comentada por Palangana (2001).
A trajetória profissional de Piaget é longa e extremamente produtiva.
Apesar de, em seus últimos trabalhos, Piaget ter minimizado o papel da
linguagem na estruturação do pensamento, ela permanece como fator de
extrema importância enquanto via de acesso à reflexão infantil. É por
meio da linguagem que a criança justifica suas ações, afirmações e
negações, e , ainda, é através dela que se pode verificar a existência ou
não da reciprocidade entre ação e pensamento e, consequentemente, o
estágio de desenvolvimento cognitivo da criança (PALANGANA,
2001, p. 19).

Bird (1999) explora a influência da linguagem sobre a percepção
da realidade a firma que Homero ao descrever os eventos de seus épicos
utilizava apenas quatro palavras, que podem ser traduzidas
aproximadamente como preto, branco, verde-amarelado, vermelho-roxo e
tonalidades metálicas. Homero usava essa cores de modo amplo, com uma
variedade de coisas com a mesma cor, descrevendo, por exemplo, o mar
com a cor do vinho.
A diferença de percepção de cores entre os gregos antigos e atuais
não resulta de uma evolução física em que o olho humano sofre mutações
que permitam perceber um espectro mais amplo de cores. Mas resulta
principalmente de um refinamento dos sistemas de decodificação, em
especial o desenvolvimento da linguagem, ou desenvolvimento linguístico.
Vale a pena destacar [...] a maneira com a qual Vigostky aborda a
questão da consciência. A linguagem como atividade reguladora
vincula-se a emergência da consciência na medida em que esta é ligada
ao desenvolvimento da linguagem (MORATO, 2002, p. 86)

O desenvolvimento linguístico é coerente com a hipótese da
relatividade linguística de Whorf (1939) e Sapir (1929), que investigavam
as consequências não-linguísticas de comportamentos linguísticos.
Os seres humanos não vivem no mundo objetivo sozinhos, nem mesmo
estão sozinhos no mundo da atividade social conforme o entendimento
comum, mas estão sob o domínio de uma linguagem em particular que
se tornou o meio de expressão para sua sociedade. É quase uma ilusão
imaginar que alguém se ajuste à realidade essencialmente sem o uso da
linguagem e que a linguagem é meramente um meio incidental de
resolução de problemas específicos de comunicação ou reflexão. O fato
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é que o 'mundo real' é em grande medida constituído inconscientemente
nos hábitos da linguagem do grupo [...] Vemos e ouvimos, ou de outro
modo experimentamos (o mundo real) como fazemos porque os hábitos
de linguagem de nossa comunidade predispõe determinadas escolhas de
interpretação (SAPIR, 1929, apud WHORF, 1939)

Os gregos possuíam apenas quatro palavras para descrever suas
cores, isso não significa que naquele momento da historia de nosso mundo
a escala de cores utilizada para pintar a realidade era limitada a essas quatro
cores, nem que o aparelho de percepção tenha se modificado. O que ocorre
é que diante a realidade grega a distinção de cores utilizava palavras com
significados diversos dos atuais, que os gregos antigos interpretavam de
acordo a cultura da época.

6.
O sujeito da Sociedade em Rede
Para Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento é como um
processo dinâmico produzido ou sustentado pela informação, e que é
utilizado para justificar a crença do sujeito em relação à verdade.
Na sociedade em rede ou do conhecimento, chamada também de
sociedade pós-industrial, o fator de produção e de geração de riquezas não
está mais localizado no capital o no modo de produção industrial, e passa a
ser constituído principalmente pela capacidade de administrar, aplicar e
gerar os conhecimentos que os sujeitos das organizações do conhecimento
e por consequência as próprias organizações possuem.
Em relação a distribuição de tarefas nessa sociedade, a tendência
encontrada é de automação do que pode ser automatizado, como tarefas
mais simples e operacionais, que baseiam-se em regras explícitas e bem
definidas, que podem ser reaplicadas indefinidamente. Entretanto tarefas
mais complexas e de ordem mais estratégica para as organizações não
podem ser automatizadas, e são desempenhadas pelos trabalhadores do
conhecimento, ou pelos sujeitos que constituem a sociedade em rede. Esta
tendência é observada por Taylor apud Druker (1993), que indica que
tarefas isoladas e entediantes podem ser mecanizadas enquanto isso os
trabalhadores podem se ocupar com tarefas mais intensivas em
conhecimento.
A demanda por habilidades necessárias ao entendimento e
operação de sistemas complexos e na oferta de opções mais sofisticadas aos
clientes tem crescido substancialmente (DFEE, 2000). Segundo Frenkel et.
al. (1999), estas demandas por serviços mais complexos e personalizados
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que não podem ser baseados na padronização e no controle direto reduzem
a demanda por empregados com habilidades simples e aumentam a
demanda por trabalhadores com competências de maior nível. (INEP,
1999) esclarece a relação entre competências e habilidades.
Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou
melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e
entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As
habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano
imediato do ‗saber fazer‘. Por meio das ações e operações, as habilidades
aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das
competências (INEP, 1999, p.7).
O trabalho em conhecimento na sociedade em rede requer a
aplicação de relações e estruturação de tarefas que permitam a aplicação
criativa e manipulação ou extensão deste conhecimento.(THOMPSON;
WARHURST; CALLAGHAN, 2001). Além desta capacidade de aplicação
flexível e criativa do conhecimento o sujeito na sociedade em rede deve
estar habilitado a operar as ferramentas do conhecimento, que segundo
David e Foray (2002), sofreram uma evolução significativa com as
tecnologias de informação e comunicação.
Outro aspecto necessário ao sujeito nesta sociedade é a habilidade
para aprendizagem genérica, como aprender a aprender, saber o que não
conhecemos e estar atento a diferentes formas de desvios de heurísticas que
podem distorcer a capacidade de raciocínio. (DAVID; FORAY, 2002)
A habilidade de aprendizagem genérica torna-se mais importante
do que competências técnicas específicas, pois ela permite lidar com as
mudanças constantes naturais aos cenários onde as organizações operam no
mundo globalizado. Devido a essas mudanças, as competências técnicas
precisam ser constantemente atualizadas, além disso se faz desejada a
habilidade de prever as possíveis mudanças em determinados cenários.
A globalização como presente estado da era planetária significa,
primeiramente, como o geógrafo Jacques Lévy expressou, 'a
emergência de um novo objeto, o mundo como tal'. Mas o quanto mais
estivermos envolvidos pelo mundo, mais difícil é envolvê-lo. Nestes
tempos de telecomunicações, computadores e Internet, estamos
afogados pela complexidade do mundo e bombardeados por incontáveis
bits de informação sobre o mundo que eliminam as possibilidades de
inteligibilidade (MORIN, 1999, p.31)

Morin (1999) afirma que nesta situação as realidades complexas e
globais são simplificadas e o humano é deslocado e redistribuído. As
dimensões biológicas, incluindo o cérebro, são encapsuladas em
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departamentos biológicos. Dimensões psicológicas, sociais, religiosas e
econômicas são confinadas a departamentos das ciências sociais. A
subjetividade, o existencial, as qualidades poéticas, são restritas aos
departamentos de literatura e poesia. A filosofia, que por sua natureza eh
uma reflexão de todos os problemas humanos, se torna um reino autofechado. Problemas fundamentais e globais são excluídos da ciência
disciplinar.
Nessas condições, segundo Morin (1999), mentes formatadas
pelas disciplinas perdem sua capacidade de contextualizar conhecimentos e
integra-los em entidades naturais. Uma percepção enfraquecida do todo
tende a um senso enfraquecido de responsabilidade, pois cada indivíduo
tende a se responsabilizar apenas por sua tarefa especializada, e
consequentemente surge uma solidariedade enfraquecida.
Para Morin (1999) somos na verdade seres complexos em que
coexistem os aspectos primitivos e aspectos mais evoluídos, o animal e o
humano, e apresenta diferentes dimensões do sujeito humano:
-sapiens and demens (o racional e o demente);
-faber and ludens (o trabalhador e o jogador);
-empiricus and imaginarius (o empírico e o imaginativo);
-economicus and consumans (o econômico e o consumista);
-prosai‘cus and poeticus (o prosaico e o poético);
Para Maturana (2002) essa diversidade e a capacidade de estar se
adaptando ao meio ele denomina criatividade e quanto mais complexas
forem estas interações mais inteligente será o sujeito. Fernandes (2005)
afirma:
A visão holística de educar compreende o suje Ito e o sujeito-educador
como seres complexos, possuidores de especificidades e competências
múltiplas, e, que, pode isso, deve receber uma educação que privilegie o
olhar, a sensibilidade, a imaginação, o prazer, o movimento do corpo, a
fim de despertar a consciência e construir um sujeito em sua totalidade
(FERNANDES, 2005)

Sobre a preparação do sujeito para a sociedade em rede por meio
do educar, Maturana (2002) considera que ―a competição não é nem pode
ser sadia, porque se constitui na negação do outro (...) A competição é um
fenômeno cultural e humano, e não constitutivo do biológico‖. Vieira
(2004) ao comentar o ponto de vista de Maturana (2002) sobre a
competição afirma que:
A partir daí, por decorrência óbvia, os processos educativos
competitivos e, por derivação, que ensinam a competição, são processos
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que afastam o ser humano da natureza. E o fazem não somente porque,
do ponto de vista social, exclui o outro de determinado processo, mas
porque desconsidera o outro como legítimo outro, já que estabelece o
espaço pelo qual compete como a única possibilidade de manifestação
de alguém como sujeito. Alijando-o não somente de determinado
espaço eleito como digno, mas de sua condição de quem pode dizer sua
palavra (VIEIRA, 2004)

Enfim, a realidade sobre a qual conhecimentos podem operar é
formada a partir de distinções feitas por um sujeito em relação ao meio em
que vive. O sujeito que realiza estas distinções é capaz de realiza-las pois
sua organização está apta a percebe-las. A partir de distinções realizadas
durante sua vida o sujeito constrói conjuntos de relações e conhecimentos
que modificam seus estados internos e permitem e alterar sua realidade e
garantir sua existência diante aos desafios presentes no meio em que vive,
especificamente, na sociedade em rede.

7.
Conclusão
Foi apresentada o conjunto de ideias sobre a ontologia do sujeito
e consequentemente de aspectos referentes a sua percepção, cognição,
linguagem e autoconsciência, que têm origem na concepção neurobiológica
de Humberto Maturana.
A abordagem determinística utilizada por Maturana (2002) para
analisar o sistema que constitui o organismo vivo do sujeito permitiu inferir
conclusões complexas sobre a realidade do sujeito e sua constituição.
De um modo geral pode se concluir que a existência material
externa do sujeito é reflexo da atividade mental interna e emocional de seu
sistema nervoso, além de um histórico de interações com o meio. O sujeito
possui funções psicológicas superiores e é capaz de operar sua realidade
por meio da linguagem. Além disso é por meio de sua atividade que o
sujeito expressa sua existência. Os aspectos que constituem o sujeito, como
percepção, cognição e linguagem são derivados da operação conjunta entre
mente e corpo, que é capaz de operar sobre uma realidade, não unicamente
por fruto de atividade neural do sistema nevoso, mas também devido ao
acoplamento entre o sistema nervoso do sujeito e o organismo do sistema
vivo.
A interação entre sistema vivo e meio, e entre sistemas vivos,
durante o decorrer de uma
vida, estabelecem as características cognitivas do sujeito. O papel
das emoções, como potencializadoras ou destruidores da capacidade de
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operar adequadamente na sociedade em rede, indica para uma análise do
sujeito que integra os sentimentos humanos à razão, de modo que estas são
características que constituem diferentes dimensões de um mesmo sistema.
O sujeito pode ser classificado devido a suas características
psicológicas e por sua personalidade. Estes são em parte derivadas da
ontogenia do sujeito, que em seu curso de vida modula seu viver que por
sua ver modula o sujeito, num processo recursivo.
O conhecimento é o meio para desenvolvimento das diferentes
formas humanas de atividade, entretanto esta necessita das relações sociais
para operar na linguagem. É demonstrada a capacidade que a linguagem
tem em refletir aspectos da realidade e também transforma-la,
configurando-se como a base para o conhecimento.
Na sociedade em rede, o sujeito é sobrecarregado de informações
oriundas do seu meio, e é capaz de altera-lo de formas inéditas. Entretanto
devido a características de nossa realidade nesta sociedade, somos
constantemente condicionados a pensar racional e objetivamente. Esta
divisão disciplinar do conhecimento permite ao sujeito operar mais
imediata e facilmente diante a sociedade, porém fragmenta sua visão de
realidade.
É na formação do sujeito, em sua deriva estrutural com seu meio
e com outros sujeitos, que são criadas habilidades capazes de superar esta
fragmentação e originar um sujeito mais apto a perceber sua realidade
interna, sua realidade compartilhada com a de outros sujeitos e também
capaz de inferir sobre as realidades internas dos sujeitos com o qual
convive, e a partir desse processo tornar-se capaz de integrar a existência
entre diferentes sujeitos, por meio da linguagem, do conhecimento e de
ações que alteram a sociedade e realidade.
A concepção da deriva ontológica como formadora do sistema
vivo complexo permite fundamentar teorias sobre aprendizagem,
inteligência e criatividade. Enfim, o sujeito tem a capacidade de adaptação
e pode mudar sua forma de encarar a realidade mudando sua estrutura
interna, ou então mudando sua a propria realidade por meio da conduta.
8.
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Os princípios da complexidade na solução de conflitos
Regina Celi Bonissoni
Resumo
A negociação está fortemente presente no cotidiano contemporâneo.
Envolve trocas, concessões e barganhas, tanto criando oportunidades para
os relacionamentos, como também, colocando em risco as relações. Muito
se têm buscado, sob diversas óticas, apoiadas numa grande diversidade de
disciplinas, para a compreensão dos processos de negociações e das formas
de abordar conflitos. Neste artigo pretende-se, por meio de análise
bibliográfica, discorrer sobre o termo conflito que surge no processo de
negociação e como os princípios da complexidade e do pensamento
sistêmico, proporcionam resolução de conflitos, sendo um fator construtivo
e benéfico para os envolvidos no processo de negociação.
Palavras-chave: Pensamento
complexidade, conflito, negociação.

complexo,

princípios

da

1.
Introdução
Competir ou colaborar é um dos principais conflitos nas
negociações. Na abordagem dessas questões, os estudos sobre conflito e
negociação têm gerado uma grande produção de origem acadêmica e
prática, gerando diversas óticas.
O presente texto cita alguns dos principais autores, discorre
rápida e até superficialmente sobre conceituação de conflito, negociação e
complexidade, sintetiza alguns conceitos disponíveis na extensa literatura a
respeito, e procura integrar esses conceitos no seu desenvolvimento.
Em sua conclusão busca promover uma reflexão crítica do sobre
os princípios da complexidade e seus aspectos no processo de negociação
para solução de conflitos.
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2.
Conflito e Negociação
De acordo com Ferreira (1986, p.363), conflito vem do latim
conflictu, embate dos que lutam; discussão acompanhada de injúrias e
ameaças; desavença; guerra, combate, colisão, choque; o elemento básico
determinante da ação dramática, a qual se desenvolve em função da
oposição e luta entre diferenças forças.
Segundo Chiavenato (1994) o conflito existe quando uma das
partes – seja indivíduo ou grupo – tenta alcançar seus próprios objetivos
interligados com alguma outra parte e esta interfere na outra que procura
atingir seus objetivos‖. O nascedouro do conflito se manifesta a partir das
diferenças de valores entre indivíduos e seus pares, equipes de trabalho,
dirigentes, sociedade, organização e sociedade, organização e seus
colaboradores.
Hampton (1991), afirma que não se deve ter medo do conflito,
porém se deve reconhecer que existe um modo destrutivo e um modo
construtivo de proceder em tais momentos.
Para Hampton (1991), no modo destrutivo (negativista): o
conflito é encarado como algo apenas prejudicial, que deve ser evitado a
todo o custo e, que quando não podendo evitá-lo, pelo menos buscar
minimizá-lo em seus efeitos.
No modo construtivo (positivista) verifica-se aquilo que ele pode
trazer de benéfico, em termos de diferentes opiniões e visões, bem como de
possibilidades de aprendizagem e enriquecimento em termos pessoais e
culturais. Nesse segundo caso, onde também se encontram aspectos
negativos, se deve buscar minimizar seus efeitos, porém, reforçando
sobremaneira todos os aspectos positivos que possam advir do conflito,
Hampton (1991).
O conflito não necessariamente acontece só entre dois sujeitos.
Pode existir entre dois grupos, um grupo e um sujeito, uma organização e
um grupo, e assim por diante. E, diante desta visão, percebe-se que o
conflito está ligado à frustração, fato que o desencadeia. Reconhecido esse
processo, o fenômeno do conflito pode ter um efeito construtivo,
dependendo da maneira como for administrado (Wollenhaupt, 2006).
Segundo a perspectiva da psicologia,
O conflito surge quando há a necessidade de escolha entre situações que
podem ser consideradas incompatíveis. Todas as situações de conflito
são antagônicas e perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte do
sujeito ou de grupos (MADDI, 1972).

Segundo Dametto (2007), o conflito é um processo que tem início
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quando uma das partes percebe que a outra parte afeta ou pode afetar,
negativamente, alguma coisa que a primeira considera importante. Os
conflitos são inerentes às relações sociais, e fazem parte dos processos de
interação social ao lado da cooperação, da competição e da adaptação.
Nesta situação, os sujeitos não têm objetivos e valores idênticos.
Entretanto, a maneira de vivenciar o conflito é fundamental para
os resultados nas relações em toda a sociedade. O conflito é inerente à vida
de cada indivíduo, e faz parte da natureza humana. Imaginar uma vida ou
uma empresa sem conflitos é uma utopia, pois a organização é formada por
sujeitos e esses, por sua vez, possuem valores, pensamentos e formações
que as tornam diferentes.
Se não é possível viver sem conflito, os sujeitos e as organizações
precisam saber administrá-lo e resolvê-lo, caso contrário, o espírito de
equipe e de cooperação pode ser comprometido seriamente.
Dentro de um ambiente globalizado, envolto em constantes
turbulências, a negociação é a transformação dos conflitos em soluções por
meio da construção de alianças temporárias ou estáveis. É um meio de se
alcançar um acordo satisfatório para os envolvidos, tentando manter
princípios fundamentais como o do bom relacionamento, satisfação das
necessidades e possibilidades de novas negociações. Na diferença em se
tratar o conflito, positivamente, através da negociação, pode estar a prática
saudável de conduzir as partes envolvidas a um acordo aceitável e
promotor de crescimento.
Conceituando negociação, podem ser citados alguns autores
importantes como Fisher (1994), que define negociação como um processo
de comunicação bilateral com objetivo de se chegar a uma decisão
conjunta.
Para Cohen, (1980), negociação é o uso da informação e do poder
com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma ‗rede de tensão‘.
Segundo Nierenberg (1991), cada vez que pessoas trocam idéias com o
intuito de modificar suas relações, cada vez que chegam a um acordo, estão
negociando. A negociação depende da comunicação, e ocorre entre pessoas
que representam a si ou a grupos organizados.
Então se pode dizer que negociação é um processo em que duas
ou mais partes, com interesses comuns e antagônicos, se reúnem para
confrontar e discutir propostas explícitas como objetivo de alcançar um
acordo (Berlew, citado por Carvalhal, 2005).
Quando se pensa em negociação, deve-se levar em consideração
que todas elas se iniciam a partir de algum tipo de conflito. Para Martinelli
(1998), essa origem das negociações nos conflitos pode ser de diferentes
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naturezas, tais como: conflitos de interesses, conflitos de necessidades,
conflitos de opinião. Pode, inclusive, ser de natureza totalmente amigável,
de tal forma que nem leve os participantes a pensarem em termos de
conflito; entretanto, se não houvesse nenhum tipo de conflito não haveria
necessidade de negociação. Além disso, a negociação é um dos melhores e
mais utilizados métodos para solucionar conflitos.
Recorrendo a Frank Smith para compreender que ao se dizer que
os outros não raciocinam, quer se dizer que eles chegam a conclusões
diferentes das nossas, ou que não são capazes de apresentar, pelo menos,
razões que satisfaçam o nosso raciocínio:
[...] o modo como nós raciocinamos não é o modo como raciocinam
sujeitos de outras culturas – não porque tenhamos diferentes níveis de
capacidades, mas porque temos diferentes visões do mundo (1994).

Para Smith (1994), todos os sujeitos capazes de pensar, sejam
crianças ou adultos, são capazes de pensar logicamente. O problema é que
acredita-se muito na lógica formal, encontrada nos livros, que mostra
metodicamente como levantar problemas e resolvê-los. Mas, todos têm
uma maneira muito mais natural de pensar que vai além da lógica. Exemplo
de ―pensamento‖ estritamente lógico são os computadores e por isso não
são de confiança para tratarem da maior parte dos nossos questionamentos,
afinal, eles não têm valores nem senso comum.
Ainda, segundo Smith, também os comitês e os burocratas,
tendem a pensar logicamente, e é por essa razão que, em muitos casos,
chegam a conclusões estapafúrdias. ―Os valores e o senso comum são
aquilo que os seres humanos têm, e que são melhores do que a lógica‖.
Temos, então, a diferença oportuna entre senso comum e ciência.
Segundo Morin (1996), o que diferencia o senso comum do conhecimento
cientifico é o rigor. Enquanto o senso comum é acrítico, fragmentado, preso
a preconceitos e a tradições conservadoras, a ciência preocupa-se com as
pesquisas sistemáticas que produzam teorias que revelem a verdade sobre a
realidade, uma vez que a ciência produz o conhecimento a partir da razão.
A partir do seu conceito positivista, a ciência só confiava nos estudos que
pudessem comprovar, mensurar, explicar as relações de causa e efeito,
deixando de lado o que fosse do senso comum.
Os fenômenos relacionados à natureza humana como a psique, a
intuição, o comportamento, e mesmo os fenômenos da física quântica com
seu comportamento probabilístico no mundo subatômico, demonstraram
que desequilíbrios, instabilidades e caos fazem parte do universo, exigindo
que se leve em conta o paradoxo, dada a complexidade das interações entre
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sujeitos e culturas, elétrons e prótons etc.
Quando o problema torna-se complexo demais, principalmente
envolvendo relações humanas, diante das quais o conhecimento científico
se vê restrito ou paliativo, só há um caminho a seguir, próprio do senso
comum: ouvir a voz do coração – a profunda voz que vem de tudo o que
fomos e de quem nós realmente somos.
Segundo Frank Smith (1994), ―não vemos aquilo que está diante
dos nossos olhos, mas aquilo que pensamos que está diante dos nossos
olhos‖. Quando se trata do cérebro humano é a mais pura verdade. Perceber
como isso ocorre pode ajudar a ordenar a maneira ver o mundo e estimular
a criatividade.
A partir desses impasses, em não ocorrendo uma negociação
satisfatória a ambos, questões importantes podem ser abandonadas ao longo
do processo, em virtude de um conflito. Perdem-se, assim, oportunidades
de buscar uma melhor alternativa de acordo, advinda da análise de opiniões
diferentes, ou mesmo de um melhor entendimento dos pontos em questão.
É nesse contexto que o pensamento complexo é fundamental, pois é capaz
de analisar sistemicamente o conflito e detectar a forma mais adequada
para solucioná-lo.
3.
Complexidade e pensamento complexo
Complexus significa originariamente o que se tece junto. O
pensamento complexo, portanto, busca distinguir, mas não separar.
Para Morin (2001), paradigmas são ―princípios supralógicos de
organização do pensamento [...] princípios ocultos que governam a nossa
visão das coisas e do mundo sem que disso tenhamos consciência‖.
Ao tratar com a complexidade, o autor procura afastar-se do
conflito da ―simplicidade‖. Esse conflito tem a ver com o modus operandi
da ciência: separar (distinguir ou desunir); unir (associar, identificar);
hierarquizar (o principal, o secundário); e centralizar (em função de um
núcleo de noções mestras).
Segundo Morin (2000), a complexidade, assim como um
indivíduo, só pode ser entendida por um sistema de pensamento aberto,
abrangente e flexível – o pensamento complexo. Este configura uma nova
visão de mundo, que aceita e procura compreender as mudanças constantes
do real e não pretende negar a multiplicidade, a aleatoriedade e a incerteza,
e sim conviver com elas e não reduzir o multidimensional a explicações
simplistas, regras rígidas, fórmulas cerradas ou esquemas fechados de
ideias.
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Morin (2007), em vários momentos de sua obra, preocupa-se em
distinguir sem separar e juntar sem confundir. A flexibilização das
premissas, preparando os sujeitos para conviver com a incerteza, com a
ideia de um futuro aberto e imprevisível, com a consciência possível de que
a história não avança de forma linear, estando sujeita, em seu curso, à
turbulências, desvios e bifurcações.
Por toda parte, nas ciências, o dogma de um determinismo
universal desabou, enquanto a lógica, chave-mestra da certeza do
raciocínio, revelou incertezas na indução, impossibilidades de decisão na
dedução e limites no princípio do terceiro incluído. Assim, o objetivo do
pensamento complexo é ao mesmo tempo unir (contextualizar e globalizar)
e aceitar o desafio da incerteza.
E nesse contexto, Morin (2000) estabelece alguns princípios,
complementares e interdependentes, como guias para pensar a
complexidade. Cultivar esses sete princípios, talvez seja um bom exercício
para religar, nas teorias, nos conhecimentos e na ciência, os laços
indissociáveis da teia da vida e, através deles atuar e negociar melhor com
as situações de conflito:
1 - O princípio sistêmico ou organizacional que liga o
conhecimento das partes ao conhecimento do todo, segundo a forma
indicada por Pascal: ―Eu sustento que é impossível conceber o todo sem
conhecer as partes e conhecer as partes sem conhecer o todo‖. A ideia sistêmica
que se opõe a ideia reducionista, é que ―o todo é mais que a soma das partes‖.

A organização de um todo produz qualidades ou propriedades
novas em relação às partes consideradas isoladamente: as emergências.
Então, a organização do ser vivo produz qualidades desconhecidas no nível
dos seus constituintes físico-químicos. Acrescenta-se que o todo é
igualmente menos do que a soma das partes, cujas qualidades são inibidas
pela organização do conjunto.
O todo está em cada uma das partes, nos conflitos se deve buscar
um enfoque de solução de problemas. Lembrando que se for possível para a
outra parte obter aquilo que pretende, ficará mais fácil obter aquilo que
deseja.
2 - O princípio ―hologramático‖ coloca em evidência esse
aparente paradoxo dos sistemas complexos em que não somente a parte
está no todo, mas em que o todo está inscrito na parte. A totalidade do
patrimônio genético está inscrito em cada célula individual; a sociedade
está presente em cada individuo, enquanto o todo através de sua linguagem,
sua cultura, suas normas.
Isolar o problema dos sujeitos envolvidos. Concentrar-se em
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negociar uma solução e separar da personalidade do sujeito envolvido na
negociação, também pode ser questão de fundamental importância. Dessa
forma as diferenças irão contribuir para a solução.
3 - O princípio do circulo retroativo, introduzido por Norbert
Wiener, permite o conhecimento dos processos auto-reguladoras. Ele
rompe o princípio da causalidade linear: a causa age sobre o efeito e o
efeito sobre a causa.
Saber ouvir. Este é um ponto muito importante, pois saber ouvir
aquilo que o outro tem a dizer pode ser muito difícil, visto que há a
tendência de ficar pensando naquilo que se pretende dizer (a causa age
sobre o efeito e vice-versa).
4 - O princípio do circulo recursivo ultrapassa a noção de
regulagem para auto-produção e auto-organização. Os indivíduos humanos
produzem a sociedade em e pelas suas interações, mas a sociedade,
enquanto emergente, produz a humanidade desses indivíduos, trazendo-lhes
a linguagem e a cultura.
Formular questões (produtos também originam aquilo que os
produz). É outro aspecto muito importante para conhecer um pouco mais
sobre os pontos de vista ou propostas dos outros lados envolvidos. Fazer
questões é muito importante para esclarecer algumas dúvidas e testar a
própria compreensão.
5 - O princípio da auto-eco-organização: autonomia e
dependência, vale evidentemente de maneira especifica, para os humanos
que desenvolvem sua autonomia, dependendo da sua cultura, e para as
sociedades que dependem do seu meio ambiente geoecológico. Um aspecto
chave é que ela se regenera permanentemente a partir da morte das suas
células segundo a formula de Heráclito ―Viver de morte, morrer de vida‖ e
que as duas ideias antagônicas de morte e vida são complementares,
permanecendo antagônicas.
Os movimentos são a única maneira de se estabelecer progressos
também é outro fator fundamental que pode levar a encontrar caminhos
tanto para se mover em direção ao outro lado, como para fazer com que o
outro lado se mova em sua direção.
A auto-eco-organização, o homem se recria em trocas com o
ambiente e por isso precisa organizar a si mesmo e a seu entorno para
preservar sua autonomia, atitude fundamental na solução de conflitos.
6 - O princípio dialógico acaba justamente de ser ilustrado pela
fórmula heraclitiana. Ele une dois princípios ou noções que devem excluirse um ao outro, mas são indissociáveis numa mesma realidade. A dialógica
permite assumir racionalmente a associação de ações contraditórias para
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conceber um imenso fenômeno complexo.
O sujeito é um ser separado e autônomo que faz parte de duas
continuidades inseparáveis: a espécie e a sociedade. Quando é considerada
a espécie ou a sociedade, o individuo desaparece; quando consideramos é
considerado o indivíduo, a espécie e a sociedade desaparecem. O
pensamento complexo assume dialogicamente os dois termos que tendem a
se excluir um ao outro, Morin (2000)
A prática constante da dialógica (associação de noções
contraditórias para compreender fenômenos complexos). Nas negociações
em geral, muitas vezes, é difícil vencer a intransigência do outro lado
envolvido na negociação, e ainda encontrar um enfoque racional para a
solução dos problemas. A emoção do ambiente, frequentemente, é
responsável por criar uma nova perspectiva para a solução do problema, em
função da importância da questão, dos envolvidas, das atitudes tomadas,
enfim, da decisão tomada para a solução do conflito, afirma Morin (2000).
7 - O princípio da reintrodução do conhecimento em todo
conhecimento. Esse princípio opera a restauração do sujeito e torna
presente a problemática cognitiva central: da percepção à teoria cientifica,
todo conhecimento é uma reconstrução/tradução por um espírito/cérebro
numa cultura e num tempo determinados. O paradigma da complexidade
pode ser enunciado não menos simplesmente do que o da simplificação:
este último impõe a disjunção e redução; o paradigma da complexidade
prescreve reunir tudo e distinguir.
Complementando a aplicação dos conceitos da complexidade na
solução de conflitos, é pertinente citar Bauer, em Gestão da Mudança
(1999):
A ideia de aplicar os conceitos da complexidade do caos à vida
organizacional representa, fundamentalmente, uma grande transição de
paradigma. Na verdade, são várias as transições, cada uma desencadeando
a necessidade da seguinte. Como uma síntese final, recapitula-se:
Da negação da incerteza à legitimação da incerteza;
Da rejeição da incerteza ao diálogo com a incerteza;
Do controle (ao qual se recorre por medo da incerteza) à autoorganização;
Da ordem planejada à ordem emergente (repare, continua havendo
ordem: como o próprio nome já afirma, auto-organização não é nem de
perto algo como ―auto-bagunça‖);
De mudanças à mudança;
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Do equilíbrio (o estado intermediário entre ―uma‖ e ―outra‖
―mudança‖.) ao fluxo;
Da sobrevivência contra o ambiente à convivência com o ambiente;
Da competição à cooperação.
Tudo na natureza, além de cooperativo, é interdependente. Cada
vida deriva sua própria existência das relações que mantém com todo o
resto, compondo uma natureza em que todos dependem de todos.
4. Conclusão
A reintrodução de que todo o conhecimento, ou seja, que a
reconstrução das implicações históricas e circunstanciais daquilo que se
sabe, mantém a mente sempre aberta. Buscar novas opções tanto para si
próprio quanto para o outro lado envolvido pode ser muito importante no
desenrolar da negociação.
Quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, aumenta
a incapacidade para pensar essa multidimensionalidade. Quanto mais a
crise avança, mais progride a incapacidade de pensá-la; quanto mais os
problemas se tomam planetários, mais se tornam impensados. Incapaz de
considerar o contexto e o complexo planetário, a inteligência cega produz
inconsciência e irresponsabilidade. Compreende-se então um problema
essencial: complementar o pensamento que separa com outro que une.
O conhecimento deve certamente utilizar a abstração, mas
procurando construir-se em referência a um contexto. A compreensão de
dados particulares exige a ativação da inteligência geral e a mobilização
dos conhecimentos de conjunto.
O pensamento complexo é, portanto, essencialmente aquele que
trata com a incerteza e consegue conceber a organização. Apto a unir,
contratualizar, globalizar, mas ao mesmo tempo a reconhecer o singular, o
individual e o concreto. Não se reduz nem à ciência, nem à filosofia, mas
permite a comunicação entre elas, servindo-lhes de ponte. O modo
complexo de pensar não tem utilidade somente nos problemas
organizacionais, sociais e políticos, pois um pensamento que enfrenta a
incerteza pode esclarecer as estratégias no nosso mundo incerto; o
pensamento que une pode iluminar uma ética da religação ou da
solidariedade. O pensamento da complexidade tem igualmente seus
prolongamentos existenciais ao postular a compreensão entre os homens.
As negociações fazem parte do cotidiano, ocorrem na maioria dos
contextos das relações e sua complexidade manifesta-se correlacionada
com os níveis de complexidade e responsabilidade das atribuições das
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partes envolvidas. O aprendizado da negociação é contínuo, o processo é
cíclico e não se esgota. A negociação é um processo que se modifica a cada
momento, pois as partes atuam para se influenciarem mutuamente.
Este artigo não tem a pretensão de esgotar o tema em si mesmo.
Trata-se de uma pesquisa teórica e que para aprofundamento e
aplicabilidade faz-se necessário a análise das particularidades e variáveis
das situações em foco. Espera-se que este artigo incentive novas
percepções, através dos princípios da complexidade, tanto sobre a
compreensão do conflito como combustível para o desenvolvimento
humano nas organizações de trabalho, quanto sobre o processo de
negociação na abordagem para resolução de conflitos.
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Imagem e linguagem: o sujeito na sociedade em rede
Joni Fusinato
Resumo
A linguagem como expressão do pensamento humano, tem desempenhado
importante papel no modo como estruturamos nossos modelos mentais para
entender o mundo e a sociedade com a qual interagimos. Com o advento da
tecnologia da informação e comunicação na sociedade em rede, novas
interfaces homem-máquina baseadas em signos imagéticos estão em
desenvolvimento visando dinamizar o processo de busca e, portanto de
interação. Nos estudos atuais de interfaces encontra-se a ideografia
dinâmica, cuja proposta é uma nova forma de escrita e auxílio na criação de
modelos mentais que possibilitem estruturas de narrativas mais eficientes
que as atuais criando uma possibilidade inédita para expandir a forma como
usamos a linguagem ou ser, ela mesma, uma linguagem que permita novas
possibilidades cognitivas que advém dessa tecnologia intelectual.
Palavras-Chave: Linguagem, interface, ideografia.
1. Introdução
O paradigma da ciência moderna, assentado na razão e na
máxima ―conhecer para controlar‖ procura reduzir os problemas e respostas
a modelos na ação transformadora e controladora sobre a natureza e a
sociedade, produzindo conhecimento com alto nível de especialização. No
entanto, a natureza e a sociedade nunca deixaram de ser complexas e o
mundo atual é a expressão desta complexidade. O avanço na capacidade de
processar e armazenar as informações tem possibilitado o desenvolvimento
de modelos que descrevem os fenômenos com maior precisão, aprimorando
o modelo mental que temos sobre eles.
O pensamento sistêmico emerge como componente de um novo
paradigma que vem se consolidando desde o século XX, e que se contrapõe
ao pensamento ―reducionista-mecanicista‖.
O autor Morin (2000) defende que o pensamento sistêmico não
nega a racionalidade científica, mas acredita que ela não oferece parâmetros
suficientes para o desenvolvimento humano, e por isso deve ser
desenvolvido conjuntamente com a subjetividade das artes e das diversas
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tradições espirituais pois o ato de pensar demanda a criação e
desenvolvimento de representações e modelos mentais para podermos
tornar inteligível nossa visão de mundo.
A linguagem como expressão do pensamento humano, tem
desempenhado importante papel no modo como estruturamos nossos
modelos mentais para entender o mundo e a sociedade com a qual
interagimos.
O pensamento simbólico está baseado na escrita e no material
impresso, sendo predominantemente linear, pois dificulta o acesso e a
procura por assuntos relacionados entre si. Por outro lado, o pensamento
imagético faz parte da emergência do paradigma complexo, fruto de novos
conceitos e dos novos suportes tecnológicos. Esse pensamento nos leva a
uma visão de mundo não fragmentada, envolta por redes conexionistas
onde espaço e tempo adquirem outro sentido, portanto o pensamento nãolinear predomina.
Na sociedade contemporânea, novas formas de se comunicar
estão sendo desenvolvidas assim como novos suportes tecnológicos. Essas
novas formas, particularmente onde o signo icônico domina, tem sido
motivo de pesquisas intensas, pois impacta no modo como o sujeito forma
e expressa a realidade a qual ele está inserido através do seu modelo
mental.
Pierre Lévy (1998) sugere que estamos numa fase de transição
entre o pensamento simbólico, ideográfico, para um pensamento imagético,
o qual, segundo o autor, nos permitiria a construção de estruturas mentais
mais abstratas e genéricas advindas da dinâmica da imagem; caracterizada
pela observação humana e permitindo ao sujeito desenvolver modelos
mentais mais sofisticados para entender o mundo que o cerca e suas
interações em um nível crescente de complexidade.
Para Lévy vivemos num aparente paradoxo que vem se
acentuando com a difusão das tecnologias audiovisuais: ―mais tempo é
destinado a mídias como televisão para entretenimento em detrimento da
leitura, fazendo com que o material impresso fique relegado a função
utilitária de transmissão e divulgação de conhecimento técnico - cientifico
pelas novas gerações (Lévy, 1998, p. 15)‖. Um dos focos de
questionamento do autor é: como reconciliar com os prazeres da
inteligência gerações orientadas para as imagens animadas e telas
interativas? A saída apontada pelo autor é transformar a própria imagem
animada em tecnologia intelectual. O referido autor faz a ressalva de não
confundir a imagem como ilustração de texto, mas sim, de se inaugurar
uma nova escrita: um instrumento de conhecimento e de pensamento que
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seja também imagem animada. Parte do contexto da contemporaneidade
(virtualização e imaginação artificial) para pensar no sujeito do século XXI.
Sujeito esse com possibilidade expandida através de uma nova linguagem,
baseada em imagens e/ou símbolos icônicos possibilitados pelos suportes
tecnológicos e comunicacionais antes inexistentes.
2. Sujeito e Linguagem
O desenvolvimento da linguagem, dos signos e suportes
tecnológicos que nos permitem expressar o pensamento e nos comunicar
são fatos marcantes na trajetória evolutiva da humanidade. São elementos
integrantes da cultura e sociedade a qual nos inserimos e nos têm permitido
acumular, guardar e transmitir o conhecimento herdado de nossos
ancestrais. É muito difícil, hoje, imaginar a sociedade humana sem o
suporte da linguagem como meio de comunicação e de expressão cultural.
Ainda não se tem uma teoria consensual e adequada para explicar
o aparecimento da linguagem humana, uma vez que nenhum outro grupo
animal possui capacidade de comunicação semelhante às línguas humanas
conhecidas, vivas ou mortas. Lévy (1998) afirma que: ―quanto a
linguagem, sistema tão aperfeiçoado de signo, não se reduz a condição de
vetor da comunicação, servindo também ao pensar (Lévy, 1998, p. 34)‖
sugere a comunicação como uma das ferramentas do pensamento, que nos
permite conhecer e explorar o ambiente formando uma visão de mundo
através do desenvolvimento de modelos mentais como nenhuma outra
espécie o faz. É só a partir do momento em que o homem inventa a
linguagem escrita, que passa a deixar uma história do desenvolvimento da
sua linguagem.
Quanto ao aparecimento e desenvolvimento da linguagem escrita
baseada na escrita alfabética Kato (2002) assinala que por muito tempo a
escrita foi compreendida como uma forma duvidosa de informação: " o
próprio Platão toma o aspecto impessoal da escrita como um traço inferior,
atribuindo a insuficiência dessa modalidade à falta de contato pessoal."
(Kato, 2002, p. 34).
Os autores Munhoz e Zanella (2008) afirmam que Santo Irineu,
por volta do século II, foi um dos precursores na defesa e disseminação da
ideia que a escrita era a legitimação da oralidade.
Neste contexto, a autoridade oral passa a ser questionada e os escritos
bíblicos é que assumem lugar de verdade absoluta. A escrita passa,
então, a ser "legalizada‖, e nós, a fazermos parte de uma cultura grafocêntrica, na qual a escrita adquire indelével importância ante as diversas
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outras formas de linguagem que o ser humano pode desenvolver.
(Munhoz e Zanella, 2008, p. 02)

Lévy (1993) defende que a escrita alfabética se tornou uma
memória artificial em relação a memória natural, memória que era passa de
geração a geração através da oratória. A justificativa vem do fato que desde
o aparecimento da escrita a operação do lembrar foi concebida como
pesquisa nos registros como a leitura de um texto interior. A tradução e a
materialização de certo aspecto da memória nos textos geraram uma
individualização da imagem da memória humana separada dos outros
componentes do psiquismo. Mas, continua o mesmo autor, o que não devia
ser mais que um auxílio à memória, voltou a se impor a ela como modelo,
transformando em profundidade a relação do homem com sua linguagem e
seu passado. Esse acúmulo, assim como os suportes desenvolvidos para
guardá-los e comunicá-los aos nossos descendentes, tem criado uma
dinâmica que nos permite viver, entender, questionar e dominar o mundo
que nos cerca de maneira radicalmente diferente das outras espécies com as
quais convivemos.
Platão (428-347 AC) considerou a imagem como a projeção da
mente. O mundo concreto percebido pelos sentidos é uma pálida
reprodução do mundo das ideias, afirmava Platão. Cada objeto concreto
que existe participa, junto com todos os outros objetos de sua categoria de
uma ideia perfeita. Uma árvore, por exemplo, terá determinados atributos
(cor, formato, tamanho, etc.). Outra árvore terá outros atributos, sendo ela
também uma árvore, tanto quanto a outra. Para Platão aquilo que faz com
que as duas sejam árvores é a ideia de árvore, perfeita, que esgota todas as
possibilidades de ser árvore.
A visão de mundo que temos desenvolvido através dos tempos e
os modelos mentais que usamos para representá-lo não são estáticos e
sofrem impactos oriundos dos suportes tecnológicos usados para
materializá-los, desde a escrita, com sua característica linear, aos novos
meios informacionais com sua característica digital, não-linear e em rede.
Somos seres culturais, produtores de sistemas de representação,
constituídos pela e na linguagem. Essa perspectiva nos remete a natureza
semiótica do ―universo dos signos‖ não só, os signos linguísticos, mas tudo
que possa ter para um indivíduo ou grupo, em algum momento e numa
determinada situação social um valor ideológico. Assume-se nesse artigo
que todo sistema de linguagem por sua vez, é um produto ideológico
porque tem sempre uma dupla história: do ponto de vista técnico, a história
de expansão dos sistemas e suportes de comunicação social que condiciona
a apresentação do seu material semiótico; do ponto de vista social, a
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história do indivíduo, do seu grupo social e dos objetos que elegem para
representar como conteúdo, deixando suas marcas sociais.
Antecipa-se aqui a definição de imagem usada neste texto para
localizá-la teoricamente. Entende-se como imagem a representação visual
de um objeto. Envolve tanto o conceito de imagem adquirida como a
gerada pelo ser humano, em muitos domínios, quer na criação pela arte,
quer como simples registro foto-mecânico, na pintura, no desenho, em
qualquer forma visual de expressão da ideia.
Essa imagem, o signo icônico, apresenta-se como uma interface,
aqui entendido como um espaço de intersecção, nas fronteiras linguísticas a
exemplo do que ocorre com a língua de sinais para surdos
(Libras/Português).
Pensa-se nessa interface, como um intervalo comum enquanto
meio de leitura, como uma via de aproximação das relações dialógicas
(produção de sentido), podendo oferecer subsídios para compreensão e
produção nas diferentes formas de uso da linguagem.
Essa possibilidade de interface se abre com a disponibilidade de
tecnologias (como televisão, cinema e o computador) que permitem um
novo e diferente suporte do que tínhamos a disposição até então. A
televisão, o cinema e o computador trazem ao mesmo tempo movimento e
imagem enquanto que a ideografia, que é uma forma de escrita utilizada
pelos orientais e que difere da escrita fonética pelos símbolos que utiliza,
assim como os alfabetos, são providos de símbolos fixos.
Para Lévy (1998):
Fazer da imagem animada uma tecnologia intelectual plena é contribuir
para inventar uma cultura informático-midiática crítica e imaginativa, é
esboçar outro caminho que não o da sociedade do espetáculo, voltada
ao cintilar sem memória da televisão e à gestão racional pelos sistemas
da informação (Lévy, 1998, p. 16)

Assumindo-se essa expansão semiótica do signo, entende-se que
os domínios da linguagem verbal e não-verbal não são polos separados e
impermeáveis entre si. Trata-se de um processo, não de substituição de um
signo por outro, mas de uma correlação das próprias práticas significantes
de sistemas comunicativos que emergem das interações, ainda que cada
uma delas tenha seu campo de significação muito preciso. Considera-se
prática significante tudo que diz respeito ao universo das enunciações em
diferentes formas de uso da linguagem.
Outro ponto vista da perspectiva semiológica da imagem, na
contemporaneidade, está em como ela atravessa o intercâmbio de pessoas
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ou grupos nos contextos sociais de comunicação e ganha propulsão com as
criações da tecnologia eletrônica assegurando progressivamente seu
domínio no mundo da cultura. Hoje se têm a disposição diferentes
processos comunicacionais capaz de projetá-la a grandes distâncias pelos
meios de telecomunicação, integrando pessoas e culturas.
É, porém, importante discutir a expansão dos processos
comunicativos considerando o funcionamento da linguagem em todas as
suas formas de manifestação cultural. Sabe-se que muitas informações
estão sendo transmitidas pela imagem e que, diferentemente do que
acontece com a escrita e a leitura da palavra impressa, ainda não é
explorada em todo seu potencial, pois o acesso aos suportes tecnológicos
necessários ainda não são universais. Nessa linha de pensamento Lévy
(1998) corrobora ao afirmar que:
A imagem é percebida mais rapidamente que o texto. - A memorização
da imagem é em geral melhor que a das representações verbais. - A
maior parte dos raciocínios espontâneos utiliza a simulação de modelos
mentais, frequentemente imagéticos, muito mais do que cálculos
(lógicos) sobre cadeias de caracteres. Enfim, as representações icônicas
são independentes das línguas (sem problemas de tradução) (Lévy,
1998, p. 162)

A grande quantidade de informações e a rapidez com que nos é
exigida uma tomada de decisão faz com que necessitemos de mecanismos
que nos auxilie a conhecer, analisar e trabalhar com essa complexidade. Ou
seja, podemos interagir com o ―universo dos signos‖ em níveis mais
profundos do que aquele que estamos habituados a lidar. Quanto maior o
domínio sobre os diferentes tipos de linguagens, maiores serão as
oportunidades de entender o mundo e com ele interagir.
Considerar produção de significados e sentidos em diferentes
formas de uso da linguagem é expandir o núcleo conceitual da teoria
clássica da linguagem. Em lugar de ser uma estrutura bem definida,
encerrando unidades simétricas de significantes e significados, ela passa a
assemelhar-se muito mais a uma teia que se estende sem limites, onde há
um intercâmbio e circulação constante de elementos, onde nenhum dos
elementos é definível de maneira absoluta e onde tudo está relacionado
com tudo (Eagleton, 2006, p.195). Graças a essa abertura conceitual é
possível criar um lugar para manifestações discursivas não restritivas
somente à palavra e a escrita.
3.
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Formas de comunicação e ciberespaço

O uso da imagem como forma de expressão e registro do
pensamento humano é usado desde a pré-história. É uma forma de
comunicação que precedeu a escrita. Pinturas rupestres deixaram registros
importantes sobre o funcionamento de algumas comunidades e são de
fundamental importância nos estudos antropológicos. Embora a imagem
tenha sido usada antes da escrita como uma ferramenta de comunicação é a
escrita simbólica que tem prevalecido como forma de expressão até nossos
dias. Isso se deve em parte, a dificuldade tecnológica de se produzir e
trabalhar uma imagem com as técnicas existentes até meados do século
XX. Com o desenvolvimento da computação e criação de redes de
comunicação, novas possibilidades de criação, uso e manipulação de
imagem, assim como a interação entre sujeitos, tornaram-se possíveis.
Vive-se hoje a emergência de um novo espaço de produção da
informação, um espaço em rede. A disseminação das redes de
computadores cria uma nova forma de espaço e tempo, do acesso
assíncrono da informação, da possibilidade de interação com outras pessoas
e culturas ao redor do planeta, sendo a velocidade uma peça chave na
justaposição entre o próximo e longínquo, da interconexão generalizada,
cujo paradigma é a rede de comunicação.
Para Parente (2000) a compreensão da época em que vivemos
apóia-se sobro o conceito de rede. A rede atravessa todos os campos do
saber, seja como conceito específico, seja como imagem do mundo, ou
ainda como rede sociotécnica necessária para produção do conhecimento.
Para pensarmos nas novas formas de se comunicar somos levados
a pensar a partir de novos paradigmas comunicacionais que se integram em
torno do conceito de hipertexto, hipermídia e realidade virtual.
O hipertexto pode ser entendido como um complexo sistema de
estruturação e recuperação da informação de forma dinâmica e interativa.
Reunindo diversas definições de autores, entre eles Landow, Lévy,
Negroponte, etc., sobre o termo hipertexto, pode-se dizer que o termo
designa um processo de escrita/leitura não-linear e não hierarquizada e que
permite o acesso ilimitado a outros textos de forma quase instantânea.
Possibilita ainda que se realize uma trama, ou rede, de acessos sem seguir,
necessariamente, sequências ou regras.
A hipermídia pode ser conceituada como sendo: ―a integração
sem suturas de dados, textos, imagens de todas as espécies e sons dentro de
um único ambiente de informação digital (Bairon & Petry, 2000, p. 7)‖. No
ambiente informacional onde o conceito de hipermídia é usado, o usuário
pode navegar por um ambiente que se assemelha a uma teia, fora do padrão
linear de uma narrativa textual encontrada na mídia impressa. O elemento-

51

chave da hipermídia é o link, que permite uma mobilidade pré-definida
para se navegar dentro da estrutura da teia. Nas palavras de Bairon (1998):
O modelo digital hipermidiático não pode ser lido ou compreendido
como fazemos frente a um texto escrito, pois faz parte de sua própria
essência o navegar de forma interativa, convivendo com a frequente
possibilidade da mudança de trajetória a cada novo contexto. Ao
contrário do material escrito ou analógico, a hipermídia, por sua
estrutura reticular, obriga-nos a vivenciar o caminho da concomitância
entre ação e reação (Bairon, 1998, p. 1)

Outra característica típica de ambientes hiper-midiáticos é a
interatividade. Embora a palavra interatividade seja imprecisa, adota-se
para esse contexto a definição de Aarseth (1997) para quem o termo
interatividade significa: ―[...] que humanos e máquinas são iguais parceiros
na comunicação, causado por nada mais do que a simples habilidade da
máquina de aceitar e responder a entradas (inputs) humanos (Aarseth, 1997,
p. 48-51)‖. Níveis de interação entre homem/máquina e/ou entre sujeitos
mais complexos ocorrem quando se usam sistemas que simulam a
realidade, denominados de realidade virtual (RV).
A realidade virtual pode ser definida como: "[...] uma forma das
pessoas visualizarem, manipularem e interagirem com computadores e
dados extremamente complexos (Aukstakalnis, Blatner, 1992)‖. Agrupando
outras definições de realidade virtual, pode-se dizer que é uma técnica
avançada de interface, onde o usuário pode realizar imersão, navegação e
interação em um ambiente sintético tridimensional gerado por computador,
utilizando canais multi-sensoriais. É uma área em desenvolvimento e pode
revolucionar o modo como aprendemos e interpretamos o mundo a nossa
volta. A simulação de realidades virtuais tem sido uma ferramenta poderosa
na Medicina e nas áreas de Engenharia. Também tem se mostrado eficiente
no desenvolvimento de protótipos e produtos, aumentando a eficiência dos
processos de criação. Devido ao alto custo seu uso ainda não é massivo e
está limitada a simulação de realidades complexas e onerosas.
Lévy (1998) enfatiza que a realidade virtual transcende o seu
desenvolvimento tecnológico, pois enquanto o usuário de uma obra
impressa se dedica à leitura e o de um hipertexto se entrega a navegação, o
de uma realidade virtual empenha-se numa exploração. Como a realidade
virtual não esta submetida à física da realidade comum, os mundos virtuais
poderiam se assemelhar às do sonho desperto.
Uma possibilidade nova que se abre com essa tecnologia é o
partilhamento do mundo virtual com outras pessoas. Mais que descrever
algo para alguém, pode-se dar a experiência sensorial. Para Lévy (1998):
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Se pudéssemos compartilhar diretamente com outros humanos nossas
experiências, intenções, emoções e ideias (com o mesmo sentido que
elas têm para nós), nossas subjetividades se confundiriam, e não
somente os signos perderiam sua pertinência, mas a própria noção de
comunicação (Lévy, 1998, p. 33)

Os conceitos apresentados podem ser considerados recentes e
estão impactando tanto o sujeito como a sociedade em que ele se insere.
Por outro lado, não deixa de ser mais uma evidencia da emergência do
paradigma complexo, pois na medida em que se sofisticam os nossos
instrumentos, novas variáveis entram em cena e modelos mentais mais
sofisticados são formulados.
Também a velocidade da mídia eletrônica altera o campo dos
conceitos e introduz uma nova forma de experienciar o tempo e o espaço.
Essa velocidade intermediada pelas tecnologias da comunicação permite o
deslocamento das relações sociais dos contextos locais de interação e sua
restruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço,
promovidos pela telemática.
Essa ideia de se estar imerso em uma sociedade em rede, onde
tempo e espaço perdem seu significado físico é conhecido como
ciberespaço. Considera-se aqui a ideia de ciberespaço como sendo uma
dimensão da sociedade em rede, onde os fluxos definem novas formas de
relações sociais. O espaço cibernético intensificou transformações sociais
nos mais diversos campos da atividade humana, é o que Castells chama de
sociedade em rede. O surgimento da sociedade em rede é um novo tipo de
organização social que, mediado pela tecnologia, permite a formação de
comunidades virtuais, sendo definida como indivíduos agrupados, os quais
possuam interesses comuns. Para Castells (2000):
O surgimento da sociedade em rede é resultado da interação de duas
forças relativamente autônomas: o desenvolvimento de novas
tecnologias e a tentativa da sociedade de reaparelhar-se com o uso do
poder da tecnologia para servir a tecnologia do poder (Castells, 2000,
p.69)

No campo da produção de mercadorias surgiram as empresas
virtuais que têm a Internet como base de atuação, mas também ocorreram
importantes alterações sócio-culturais e políticas que atingiram as
principais mídias em decorrência do aceleramento dos meios de
comunicação e de informação. Com o ciberespaço constituiu-se um novo
espaço de sociabilidade que é não-presencial e que possui impactos
importantes na produção de valor, nos conceitos éticos e morais e nas
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relações humanas. Como afirma Castells (2000): ―[...] é o espaço material
que organiza o tempo, estruturando a temporalidade em lógicas diferentes e
até contraditórias de acordo com a dinâmica sócio-espacial (Castells, 2000,
p. 490)‖.
Entretanto, se o espaço material organiza o tempo, a emergência
de um tempo-real das redes comunicacionais colabora para uma sensação
de aniquilamento do espaço pelo tempo, na forma de um espaço virtual. De
um modo geral, podemos dizer que o tempo real também implica a
organização de novas relações sociais que se expressam na formação de um
espaço virtual e na restruturação do espaço concreto preexistente,
provocando intenso processo de inclusão e exclusão de lugares e pessoas na
rede.
4. Ideografia Dinâmica: uma proposta de linguagem
imagética
Pierre Lévy é um filosofo que se ocupa em estudar as interações
entre as tecnologias informacionais e seu papel no desenvolvimento das
sociedades tendo se destacado em suas publicações ao defender que as
novas mídias vão além das inovações tecnológicas, impactando diretamente
no modo como o sujeito se vê, se sente e interage no mundo, assim como
no aperfeiçoamento de seus modelos mentais em níveis de complexidade
sem precedentes na história.
É de sua autoria a proposta da criação de uma linguagem baseada
em imagens cujo nome dado é ideografia dinâmica (do grego idéa + graph,
r. de grapheín, descrever, representação direta das ideias por imagens,
sinais ou símbolos).
Nessa proposta o autor primeiro contextualiza a linguagem como
meio de comunicação e representação do pensamento humano.
Concomitantemente, mostra como a ideografia dinâmica pode ser uma
possibilidade para expandir a forma como usamos a linguagem ou ser, ela
mesma, uma nova linguagem e as possibilidades cognitivas que podem
surgir desta proposta.
Durante o desenvolvimento do conceito o autor procura localizar
a ideografia dinâmica como uma técnica de auxílio à imaginação, ao
raciocínio e à comunicação. Em última análise como uma tecnologia
intelectual.
Apoiado em muitas correntes das ciências cognitivas
contemporâneas, Lévy levanta a hipótese de que a construção e a simulação
de modelos mentais constituem o principal processo cognitivo subjacente
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ao raciocínio, ao aprendizado, à compreensão e a comunicação. Raciocinar
sobre uma situação equivaleria, primeiramente, a recordar ou construir
certo número de modelos mentais referentes a ela; em segundo lugar, a
"fazer funcionar" ou a simular esses modelos, a fim de observar o que se
tomam em outras circunstâncias, verificando sua adequação aos dados da
experiência; em terceiro lugar, a selecionar o "melhor" modelo.
Compreender uma proposição, uma ideia, uma teoria significaria ainda
fazer com que modelos mentais lhes correspondessem.
O autor enfatiza que existe pensamento sem língua; mas esse
pensamento nem por isso é desprovido de signos que são imagens mentais
ou mesmo modelos mentais, mais abstratos e mais complexos que as
imagens. Não é o emprego da língua, mas a variedade e intensidade do uso
de signos que distinguem o pensamento do não pensamento, a língua não
sendo mais que um sistema de signos entre outros. Para Lévy (1998):
Foi a existência da escrita que permitiu à ciência e à atividade teórica
em geral desenvolver-se. Foi explorando as possibilidades abertas pelo
instrumento técnico que era a câmara que se inventou o cinema como
arte. Explorando os recursos oferecidos pela informática, o objetivo da
ideografia dinâmica é tão somente abrir novos domínios ao pensamento
e à expressão (Lévy, 1998)

Partindo do argumento que o modelo mental tem papel chave na
compreensão de enunciados linguísticos, a língua pode ser definida como
instrumento que desencadeia a construção ou ativação de modelos mentais.
Utilizando outras técnicas de modelagem e simulação por
computador, a ideografia dinâmica propõe um instrumento de construção e
consulta de hiper-filmes que serviria para transmitir e manipular modelos
suprimindo a etapa intermediária da linguagem fonética. Permitiria
exprimir um pensamento complexo o mais próximo possível de um
esquema espaço-temporal, sem passar pela mediação da linguagem.
O autor finaliza a proposta através do resgate da possibilidade
teórica de uma linguagem imagética pura, mas que isso não significa o uso
separado dessa linguagem sem interação com a comunicação oral e escrita
alfabética.
A ideografia dinâmica poderia servir como meio de comunicação,
uma tecnologia intelectual simbólica de auxílio ao raciocínio ou mesmo
como interface informática para todos os usos, tornando-se o sucessor da
interface clássica mouse/ícones/janelas/hipertextos.
5.

Conclusão
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Com o desenvolvimento tecnológico e comunicacional ocorrido
nas últimas décadas, ferramentas que permitem manipular a imagem
facilmente, tanto estática como dinâmica, abrem perspectivas diferentes de
comunicação como na criação de interfaces homem/máquina amigáveis.
O uso da imagem, como discurso produzido pelo não-verbal
sugere a possibilidade de entender os elementos visuais como operadores
de discurso, desvinculando o tratamento da imagem através da sua corelação com o verbal. A não co-relação com o verbal, porém, não descarta
o fato de que a imagem pode ser lida. Propriedades como a
representatividade, garantida pela referencialidade, sustentam, por um lado,
a possibilidade de leitura da imagem e, por outro, reafirmam o seu status de
linguagem. A imagem também informa, comunica, e em sua especificidade
- ela se constitui em texto, em discurso. Nesse contexto falar dos modos de
significação implica falar também do trabalho de interpretação da imagem,
procurando entender tanto como ela se constitui em discurso, quanto como
ela vem sendo utilizada para sustentar discursos produzidos com textos
verbais e mesmo expressar modelos mentais.
O sujeito inserido na sociedade em rede tem acesso a uma grande
quantidade de fluxos informacionais sem precedentes na história e
consequentemente, existe uma demanda por tecnologias que facilitem esse
processo de interação. A proposta da ideografia dinâmica é usar a própria
imagem como uma tecnologia intelectual capaz de expressar os modelos
mentais e transmitir o pensamento de forma mais eficiente do que os
obtidos com as tecnologias atuais, criando uma possibilidade inédita para
expandir a forma como usamos a linguagem ou ser, ela mesma, uma
linguagem que permita novas possibilidades cognitivas que advém dessa
tecnologia intelectual.
6.
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Os impactos das novas tecnologias na construção do ser humano
e na sua busca pela felicidade
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Resumo
Este artigo é um ensaio teórico sobre as transformações do ser humano e da
sua busca pela felicidade. A tecno-ciência que inicialmente era vista
somente como benéfica e necessária ao desenvolvimento da sociedade, hoje
causa medo e insegurança, não só abalando o homem, mas também a
natureza. Exemplo disto é a Internet que traz o mundo para a tela de um
computador em segundos, o que pode causar inicialmente espanto e mais
curiosidade, já que estimula e facilita o consumo. Os dispositivos que
facilitam, também vigiam e escravizam, dentro do conceito do panóptico. A
constante atualização das necessidades humanas requer um esforço e um
custo financeiro, que resultam quase sempre em mais angústia e mais
frustração quanto à felicidade. Preocupados com esta situação, setores da
sociedade e pensadores, baseados em iniciativas concretas, a exemplo do
movimento Devagar, convidam para que o homem reavalie sua situação e
reassuma sua posição de responsável pela própria felicidade. O homem
precisa considerar a complexidade da vida e sua interdependência dos
demais tipos de seres. É preciso que se comece agora um caminho que
busque equacionar a vida, associando a dolce vita ao dinamismo da era da
informação.
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1. Introdução
Muito se tem escrito sobre o futuro da sociedade, de onde viemos
e para onde caminhamos; tais indagações estão disseminadas nas mais
diversas áreas: sociologia, psicologia, ciência, antropologia, dentre outras
muitas, as quais se preocupam com a análise e descrição deste ser humano
que vem sendo objeto da evolução dos tempos. A ideia inicial é entender
como chegamos até aqui? Por qual, ou quais, processos de evolução
passamos? Como nos encontramos e para onde caminhamos?
Juntamente com o final do século XX surgiu a tecnologia,
provocando uma das maiores revoluções no plano econômico, social,
cultural e político. Muitas das grandes criações que surgiram para,
inicialmente, melhorarem o mundo, hoje causam medo e insegurança,
gerando um conflito de valores e de necessidades reais ou apenas
imaginárias; claro que nem tudo é ruim e danoso, apenas parte da
genialidade humana, porém significativa que merece ser pontuada.
Exemplo disso é a Internet, fenômeno que será um dos referenciais no
presente trabalho e, para alguns, quiçá, instrumento imprescindível para a
conquista da felicidade humana.
Isto porque, enquanto a tecno-ciência, também fruto do avanço
tecnológico, cuida do corpo, a Internet almeja a alma, tendo o mercado
como fornecedor de uma felicidade, de um bem-estar, passível de ser
comprada em prateleiras. Dum lado, efeitos positivos, a Internet
aparentemente permite o acesso a tudo e a todos, democratiza a
informação, diminui o tempo e a distância; porém, d‘outro pode
desenvolver uma inflação virtual, aumentando a velocidade dos fatos, das
novidades e a necessidade de se manter sempre atualizado, alterando
profundamente o conceito de felicidade e os limites das necessidades
humanas.
Um novo homem está sendo construído: aquele que atenda as
aspirações da globalização. Um homem receptivo a novos produtos e que
se esforça para poder comprá-los. Ele terá novos hábitos, uma cultura
globalizada, e terá novos meios de se relacionar. Quem não se adequar ao
novo modelo, fatalmente, está condenado ao isolamento, a exclusão social.
Desta forma, a reflexão que aqui se propõe é analisar até que
ponto os impactos sócio-culturais contribuem para a felicidade do ser
humano? Mesmo considerando que o conceito de felicidade evoluiu
juntamente com o homem, irá se observar que atualmente, de forma muito
pontual, a busca da felicidade passou a ser a meta principal da vida e
determinante de todas as ações. A felicidade deixou de ser um privilégio e
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passou a ser um direito do cidadão e um dever da sociedade.
Porém, no anseio por este ―novo‖ direito está ocorrendo uma
confusão entre o conceito de felicidade e o de satisfação das necessidades,
sendo que esta inversão é incentivada e reforçada pelo consumismo que
marca a sociedade atualmente.
E esta sociedade, hoje intitulada como pós-moderna, já passou
por várias denominações que aparecerão no decorrer do trabalho. Da
sociedade do enclausuramento, passando para a sociedade de controle,
industrial, do consumo, da informação, do espetáculo, da simulação e
atualmente muitos a reconhecem como sociedade da fúria, fruto da
cibercultura, que é a nova forma de manifestação social contemporânea,
surgida com a Internet e massificada com a globalização das tecnologias.
É neste caldeirão de informações e oportunidades que o homem
busca a felicidade, o que acarreta o surgimento de novos mitos, criados
para atender a esta necessidade social, porém, como veremos, os mitos se
mantém, apenas, por determinado tempo, até perderem a capacidade de
ilusão, quando, então, precisam ser substituídos por outros.
Esta busca incessante, por algo muitas vezes irreal, fabricado pelo
mercado, torna o homem desiludido, desanimado, inseguro, pois ele quer
certezas onde não é possível, busca soluções, verdades onde só existe caos.
É nesta confusão de espíritos surge a necessidade de parar e reavaliar para
onde caminhamos e o que realmente significa ser feliz.
Ponderar, sopesar, refletir sobre até onde somos apenas
espectadores, marionetes do sistema ou, de outro lado, co-autores,
responsáveis pelo bem-estar próprio e do outro. Como ser feliz, dentro de
uma sociedade narcisista, com pensamento cartesiano, onde o individual
prepondera sobre o coletivo. O que realmente é necessário para que o
homem consiga alcançar a felicidade? De que vale tanto progresso
tecnológico se continuamos infelizes? Seria possível (re)conciliar a busca
da felicidade individual com o conceito de sociedade?
2.
O Processo de Evolução da Sociedade Pós-Moderna:
Como chegamos até aqui?
2.1. As três bombas: atômica, informática e demográfica.
Ao descrever o processo de evolução social e moral pelo qual
passamos SANTOS utiliza o território como referencial, afirmando que a
territorialidade genuína criava um sentido de identidade entre as pessoas,
com noção particular de limites e do espaço geográfico de cada um, sendo
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que era denominado como comunidade este contexto limitado de espaço,
ocupado por pessoas que interagiam entre si.5
Para Silva Sanches6 esta sociedade já não é uma comunidade, mas
um conglomerado de indivíduos atomizados e narcisisticamente inclinados
a uma íntima satisfação dos próprios desejos e interesses, isto porque,
estamos vivendo o fenômeno global de mudanças socioculturais
complexas, fertilizadas no terreno da cibercultura planetária, onde as novas
tecnologias tornam-se onipresentes ao ponto de não podermos discernir
claramente onde começam e onde terminam.7
Voltando um pouco ao tempo, verifica-se que no século XVIII
dois importantes fenômenos aconteceram que acabou por desencadear, de
uma forma muito singular, o progresso do mundo: a criação das máquinas,
que revalorizou o trabalho e o capital, e as novas concepções sobre o
homem, desenvolvidas através das Revoluções americana e francesa. A
soma destes fenômenos criou a possibilidade de enriquecer moralmente o
indivíduo, sendo que a globalização marcaria um momento de ruptura
nesse processo de evolução social e moral.8
Isto pode ter ocorrido porque, como principais referências para a
produção da história humana, se destacam o progresso da ciência e das
técnicas e a velocidade do conhecimento humano, que traçam um quadro
significativo das características da sociedade pós-moderna.
Na visão de SANTOS9, os novos materiais artificiais e a
aceleração contemporânea, criam vertigens, ilusões, um mundo físico
fabricado pelo homem, o que acaba resultando num mundo confuso e
confusamente percebido, identificado por VIRILIO10 como a ―confusão dos
espíritos‖.
VIRILIO11 já havia dividido nossa história recente através da
criação das três bombas: atômica, informática e demográfica, que conforme
o autor, já teriam sido aventadas por Einstein no início dos anos 60 e hoje
estão na ordem do dia. A bomba atômica, surgida na última grande guerra,
5

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência
universal. 5.ed. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 62.
6
SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política
criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.35.
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trouxe hoje o risco da banalização geral do explosivo nuclear, sendo
inclusive utilizado por alguns países como motivo para invasões em
territórios alheios, boicotes políticos e econômicos.
Seguida pela bomba informática, o mundo vive sob a ameaça de
um controle cibernético, tanto no setor público como privado, alterando
substancialmente a política dos Estados, capaz, inclusive, de desintegrar a
paz das nações pela inter-atividade da informação. Igualmente, as
tecnologias da informação trouxeram, de uma forma geral, benefícios,
como o acesso rápido e fácil ao conhecimento, mas por outro lado, os
malefícios da invasão da privacidade e o descontrole da liberdade; no
passado tínhamos as sociedades do enclausuramento de Michel Foucault,
agora estamos na sociedade de controle anunciadas por Gilles Deleuze, ou
num novo modelo de guerra fria com a glaciação informática.12
Já a última bomba, a demográfica, que não necessariamente
surgiu por último, mas simultaneamente, demonstrou que o crescimento
demográfico acabará por levar a seleção do mais apto, denominado pelo
autor de Transumano, fruto da decifração do código genético com o mapa
físico do genoma humano, o que vem propiciando a seleção não mais
natural, mas artificial da espécie humana.13
As três bombas exemplificam, de forma resumida, o caminho da
globalização das tecnologias, que na opinião de SANTOS14, acabou por
―matar a noção da solidariedade, devolvendo o homem à condição
primitiva‖. Justifica seu pessimismo no fortalecimento da tecno-ciência,
que condicionada ao mercado, passou a produzir apenas o que é
comerciável, e não necessariamente importante à humanidade em geral, já
que o ―progresso técnico e científico não é sempre um progresso moral‖.15
2.2 A internet e a visão panóptica: a escravidão da velocidade e
do consumo.
Já em 1999, VIRILIO16 afirmou que a última globalização foi a
do olhar, que o século XX não foi o da ―imagem‖, mas sim o da ―ótica‖ (ou
da ilusão de ótica), e que a Internet seria a grande ―fada eletrônica‖ que
possibilitaria a visão panóptica, e veio contribuir de forma decisiva para um
novo aspecto da História, que é vítima da síndrome da realização total.
12
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O Panóptico de Bentham é uma figura arquitetural, que
inicialmente visava a um programa disciplinar penitenciário, cujo efeito
mais importante era ―induzir no detento um estado consciente e permanente
de visibilidade‖17 que assegurava o funcionamento automático do poder.
Isto porque a visibilidade é uma armadilha, e a Internet permite a
globalização da observação, criando um poder visível, porém inverificável,
ou seja, o outro nunca deve saber se está sendo observado, mas deve ter
certeza de que sempre pode sê-lo. O risco de ser surpreendido somado à
consciência inquieta de ser observado levou a comparação do Panóptico ao
de um zoológico real, porém naquele o animal é substituído pelo homem.18
Atualmente alguns programas de televisão repetem a experiência, conforme
será verificado mais tarde.
Na Internet não é muito diferente, destarte, não é sem motivo que
a tele-vigilância adquiriu um novo sentido, ver e ser visto, além de partilhar
angústias, desejos, sonhos, toda a espécie de sentimentos graças à
superexposição de um lugar de vida. Na satisfação destes desejos o
mercado ocupou papel importante, pois muitas vezes torna ―necessidade‖
algo que não necessariamente o é, por isso estamos vivenciando o
despotismo do consumo. Nas reflexões de SANTOS19:
Vivemos cercados por esse sistema ideológico tecido ao redor do
consumo e da informação ideologizados, por isso o entendimento de
que é o mundo passa pelo consumo e pela competitividade. Consumo e
competitividade levam ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa,
à redução da personalidade e da visão do mundo.

Enquanto a tecno-ciência cuida do corpo, a Internet trata a alma,
por isso não sem razão, estamos vivendo uma nova política panóptica e
cibernética, tendo o mercado como fornecedor. De um lado a Internet faz
desaparecer os intermediários econômicos, políticos, jurídicos, culturais,
entre outros, permitindo o acesso a tudo e a todos, mas, por outro lado,
pode acarretar uma inflação virtual, uma cegueira coletiva da humanidade,
que acaba tendo um descontrole na relação com o real, já que para alguns
autores, a Internet é considerada ―a mais vasta empresa de transmutação de
opinião‖ 20.
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A visão de SANTOS21, em 2001, sobre a Internet foi mais
otimista:
Jamais houve na historia sistemas tão propícios a facilitar a vida e a
proporcionar a felicidade dos homens. [...] O computador reduz o efeito
da pretensa lei segundo a qual a inovação técnica conduz paralelamente
a uma concentração econômica, abrindo possibilidades para sua
disseminação no corpo social. Sob condições políticas favoráveis, a
materialidade simbolizada pelo computador é capaz não só de assegurar
a liberação da inventividade como torná-la efetiva. [...] A combinação
informática e eletrônica admitem a proliferação de novos arranjos, com
a retomada da criatividade.

O excesso de informações disponíveis na rede, e a velocidade
com a qual elas são geradas e modificadas, gerou um novo fenômeno
escravizante denominado de ―efeito estufa dromosférico‖22, que é a
velocidade global da vida humana. Ou seja, tudo está tão rápido e se
modificando numa constante aceleração, que o ser-humano está sempre
correndo atrás da última informação, do mais novo desejo, a fim de não
perder espaço e não se tornar um infeliz, um excluído. É uma nova
concepção de sociedade surgida com o advento da tecnologia que
aumentou a velocidade e a necessidade de sempre termos algo de novo.
Criou-se mais uma obrigação: a de estar sempre atualizado, viver
de ontem já é um atraso. Procuramos e corremos em todos os sentidos, nos
precipitamos com avidez sobre bens de todo o tipo. Desempenhamos,
assim, nosso papel de aceleradores da evolução, porque a Internet:
[...] é um espaço de comunicação propriamente surrealista, do qual
―nada é excluído‖, nem o bem, nem o mal, nem suas múltiplas
definições, nem a discussão que tende a separá-los sem jamais
conseguir. A internet encarna a presença da humanidade a ela própria,
já que todas as culturas, todas as disciplinas, todas as paixões aí se
entrelaçam. Já que tudo é possível, ela manifesta a conexão do homem
com a sua própria essência, que é a aspiração à liberdade. 23

Hoje a sociedade vive a cibercultura, que mistura tecnologia,
imaginário e sociabilidade, sendo fruto de novas formas de relação social e
encontra-se no cerne dos impactos sócio-culturais.24
2.3

A (re) construção do ser humano: a tecno-ciência e a busca
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pelo estado do bem-estar.
―Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos?‖ Temos
várias respostas. Somos pequeninos perto da grandeza do universo. O homo
sapiens tem por característica ter a capacidade para resolver os problemas,
desvendar os enigmas, abordar os mistérios25.‖ Estas questões nunca
estiveram tanto em voga como nos dias de hoje, nos primeiros anos do
século XXI. Com a evolução da ciência (novas tecnologias como carbono
14, biotecnologia, reconstrução genética, nanotecnologia, semiótica,
computadores que munidos de equações matemáticas conseguem fazer
simulações em todas as áreas científicas em segundos, inteligência
artificial, e novas teorias sociais sobre o mundo), o homem está
reconstruindo a sua história, através de uma ―arqueologia‖ não só de
materiais, como do próprio ser humano. Não somente estendendo na linha
do tempo para o passado, mas fazendo novas interpretações da história
conhecida e incluindo novos elementos que não haviam sido considerados
por desconhecimento, ou intencionalmente. Justaposto à história contada
pelo homem está um arcabouço de técnicas científicas que a confirmam, ou
não. Portanto, se não temos certeza do nosso passado, já que o homem é
um ser historicamente construído, o futuro é mais incerto ainda.
Os cientistas, apoiados pelas novas tecnologias, conseguem
distanciar a ciência, daquilo que é natural para o planeta e para os homens
que o habitam. Financiados por investidores (governamentais ou privados),
os cientistas-empresários desenvolveram a tecno-ciência onde os
experimentos científicos foram afastados da realidade ―mundana‖,
desenvolvendo-os em laboratórios ideais, a partir de experimentos e teorias
abstratas. O interesse primeiro não é satisfazer o bem-estar do ser humano,
mas sim, obter lucratividade para dar retorno aos seus acionistas, os quais
quase sempre são anônimos de fundos de investimentos transnacionais, que
migram em busca de lucro rápido e sem risco.
Mas sem dúvida, a ciência e as novas tecnologias são produtos
dos sonhos dos homens: ―a ciência apenas realizou e afirmou aquilo que os
homens haviam antecipado em sonhos – sonhos que não eram loucos nem
ociosos‖ foi assim que Hannah Arendt se referiu ao lançamento em 1957
do primeiro satélite artificial, construído pelas mãos do homem, e frisou: ―a
reação imediata, expressa espontaneamente, foi alívio ante o primeiro
―passo para libertar o homem de sua prisão na terra‖26.
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O homem, que não nasceu para voar, nasceu sim para sonhar, e
com sua ciência, investimento de tempo, esforço e recursos, desenvolveu os
aparatos necessários para ajudá-lo a voar. Para Arendt:
[...] o mundo – artifício humano – separa a existência do homem de
todo ambiente meramente animal; mas a vida em si, permanece fora
desse mundo artificial, e através da vida o homem permanece ligado a
todos os outros organismos vivos27.

O homem quer trocar a vida que lhe foi dada por uma produzida
por ele mesmo. ―Não podemos duvidar que o homem tenha capacidade de
criar vida nem de destruir. Esta é uma questão política que não deve ser
decidida por cientistas profissionais nem por políticos profissionais‖28.
O homem, também sonha com o ―novo homem‖: quer que ele
viva mais de 100 anos e tenha um melhor bem-estar, e, portanto, seja mais
feliz.
Como o homem não vai parar de sonhar, o ideal de homem está
sempre em construção, não sendo, pois, surpresa a criação da virtualidade,
que traz aos usuários da Internet uma visão desgrudada do tempo e da
geografia/cultura do tradicional homem culturalmente localizado.
2.4 A evolução do conceito de felicidade.
Relembrando, a questão que se pretende explorar neste trabalho é
até que ponto os impactos sócio-culturais contribuem para a felicidade do
ser humano. Para tanto, precisamos antes de tudo analisar o que seria a
―felicidade‖, este conceito tão amplamente utilizado e, paradoxalmente, tão
difícil de definir.
BAUMAN29 afirma que a ideia de felicidade é parte da condição
humana, tendo estado presente em toda a história da civilização. Essa
noção de que existe um ―estado de felicidade‖ traz consigo a ideia de que a
realidade não tem que ser como é, de que o sofrimento é imperdoável. A
busca pela felicidade passa, então, a ser um objetivo comum da
humanidade que, no entanto, nunca pode ser atingido, pois a felicidade
estaria sempre adiante.
Ainda segundo BAUMAN30, o conceito de felicidade evoluiu ao
27
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longo da história. Para Sêneca e Pascal a felicidade estava ligada ao
conceito de vida eterna. Dentro deste conceito, a felicidade consistiria em
viver uma vida contemplativa, já que as ideias permaneceriam muito após a
morte do indivíduo, tornando-o, de certa forma, imortal, o que tornava
suportável o conhecimento da morte. A felicidade seria, portanto, a
liberdade do temor à morte, atingida por meio da imortalidade das ideias.
Na era cristã a imortalidade passou a ser uma opção de todos. A
felicidade, se não encontrada nesta vida, poderia ser atingida
posteriormente, na vida eterna. BAUMAN31 ressalta, no entanto, com base
em Durkheim, que a modernidade desmistificou e desencantou o conceito
de vida eterna e que o papel de ―Deus‖ passou a ser ocupado pela
―sociedade‖, correndo-se o risco de racionalização da felicidade por meio
do sacrifício. A felicidade (ainda como sinônimo de imortalidade) poderia
ser atingida por meio de feitos heroicos, pelo sacrifício individual em
benefício da comunidade, que seria reconhecido e imortalizado: ―Puede que
seamos ‗míseros mortales‘, pero lãs sociedades son ‗infinitamente, mas
longevas‘ que qualquier mortas: frente à nuestra breve vida individual,
representan La eternidad. Para los mortales, son puentes hacia La
imortalidad‖.32
Mais recentemente a felicidade teria evoluído para um conceito
mais imediato e concreto. A busca da felicidade passa a ser a meta principal
da vida e determinante de todas as ações. Este conceito rompe com a ideia
pregada pelas religiões de busca da felicidade na vida eterna, por meio do
sofrimento no presente, e também abandona o conceito da imortalidade
pelo sacrifício individual. Um marco importante citado por BAUMAN33 é a
Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em que a
felicidade deixa de ser um privilégio e passa a ser um direito de todo
cidadão. Em contrapartida, passa a ser um dever da sociedade, fazer felizes
todos os seus membros. A busca da felicidade levou então a um pacto entre
o Estado moderno e os cidadãos: o Estado tem a função de distribuir as leis,
assegurando a ordem, necessária para criar uma situação de segurança,
certeza e estabilidade, que conduziria à felicidade; os cidadãos, por outro
lado, recebem as leis, obedecem à ordem e prestam sua lealdade ao Estado,
na crença de que ambas - ordem e segurança - são essenciais para que se
atinja a felicidade.
Este pacto conta, ainda, com a participação do papel da indústria
31
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moderna, que segundo BAUMAN tem um papel fundamental na alteração
do conceito atual de felicidade, gerando uma confusão entre o conceito de
felicidade e o de satisfação das necessidades. Aponta o autor que, na
sociedade consumista moderna, houve uma inversão em que
progressivamente deixa de haver necessidades que precisam ser satisfeitas
e há cada vez mais satisfações em busca de necessidades. Esta inversão é
incentivada e reforçada pelo consumismo que marca a sociedade
atualmente. Neste sentido, já não se trata mais de atender as necessidades, e
sim os desejos e os sonhos, e o capitalismo moderno conseguiu libertar o
―princípio do prazer‖ do ―princípio da realidade‖, que antes o limitava34:
El ‗anhelo‘ es el sustituto tan necesario: completa la liberación del
principio de placer, purgando los últimos residuos de cualquier
impedimento que aún pueda oponerle el ‗principio de realidad‘:
finalmente, de eso se trata la sociedad de consumo: poner el ‗principio
de placer‘ al servicion del ‗principio de realidad‘, enganchar AL deseo,
indômito y volátil, AL carro del orden social, utilizando la
espontaneidad, com toda su fragilidad e inconsistência, como material
para construir um orden sólido y duradero, a prueba de conmociones 35

A pergunta que se coloca, portanto, é: pode a sociedade de hoje,
globalizada como se encontra, atender tais desejos e anseios trazendo a tão
almejada ―felicidade‖? Ou teria esta alteração do conceito de felicidade
levado a uma ilusão ainda maior, uma premência na busca pelo prazer
imediato que traz um progresso sem rumo, gerando pressões cada vez
maiores sobre o Estado e a sociedade, que têm a impossível tarefa que
prover a felicidade a todos os seus membros?
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3.
Os Efeitos da Globalização no Processo de (Re)Arranjo
do Ser Humano: Como estamos?
3.1. O globalitarismo: o mercado competitivo, a soberania
estatal e o individualismo.
O fenômeno do ―globalitarismo‖, termo utilizado por SANTOS,
representa a dupla tirania exercida pelo dinheiro e pela informação. A
forma como a informação é oferecida e a emergência do dinheiro são os
motores da vida econômica e social, servindo de base para um sistema
ideológico que altera as relações sociais e interpessoais36.
Em relação à violência do dinheiro, estamos vivenciando a
monetarização da vida cotidiana, que com a globalização recebeu uma nova
noção de riqueza, onde dinheiro e consumo são os reguladores da vida
individual, sendo que esta busca desenfreada nunca acaba, pois se autoalimenta. Por seu turno, a informação age com violência na medida em que
é manipulada e ao invés de esclarecer, muitas vezes ela confunde, gerando
confusões entre realidade e mito. Esta violência é exercida pelo comércio
através da publicidade e da imprensa, que interpretam antecipadamente os
fatos e os noticiam como eventos certos e determinados37.
Por isso, a conclusão apresentada por SANTOS é que neste
mundo globalizado, a competitividade, o consumo e a confusão de
espíritos, representam a realidade atual. Esta competitividade já não é mais
a concorrência de outrora, saudável, respeitando regras de convivência e
tendo como objetivo apenas a superação pessoal, realizar melhor uma
tarefa para alcançar melhores resultados. Hoje a competitividade é uma
guerra, com invenções de novas armas de luta, para vencer e derrubar o
inimigo, com desrespeito às pessoas, relativização dos valores morais,
criando o individualismo, quando tudo é permitido a fim de não se perder
posições no cenário econômico38.
Observa o autor que não há competitividade entre os Estados, e
sim entre as empresas, que porventura se utilizam do aparato e coerção
estatal para fortalecer suas posições. Entende que a globalização trouxe
uma nova visão do território nacional, que agora possui uma economia
internacional, por isso o Estado ainda continua forte, eis que só ele detém a
força normativa, para impor dentro de seu território, a vontade política ou
econômica de maior interesse; entenda-se, na visão de SANTOS, maior
36
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interesse das empresas transnacionais e instituições supranacionais, que por
outras vias acabam influenciando ou intervindo nas decisões do Estado39. A
sua conclusão é nefasta: ―É a morte da política, já que a condução do
processo político passa a ser atributo das grandes empresas, somado ao
processo de conformação da opinião pelas mídias, e do império do
consumo‖ 40.
Nesta ―parceria‖ entre política e mercado, VIRILIO chama a
atenção para o marketing político e a nova imagem dos políticos,
construída e modelada como estrelas para seus eleitores, porém, ao
contrário de Milton Santos, entende que o Estado-Nação está em declínio,
posto que não haja mais diferença entre política interna e externa, estamos
vivenciando a dimensão da metapolítica, exatamente por que o político está
sendo substituído pelo midiático. E vai mais longe, declarando o fim da
geografia como consequência da desterritorialização global e o
desenvolvimento da metacidade e da metageofísica, todos fenômenos
decorrentes da globalização, que acabou por mudar os conceitos de
espaços.41
3.2. O novo espaço geográfico global: os excluídos e incluídos do
sistema
Na mesma velocidade que a globalização se expandiu, o espaço
geográfico mundial também ganhou um novo delineamento de fronteiras
físicas. Sobre este novo mapa mundi, as tecnologias da informação e
comunicação (TICs) sobrepuseram um traçado de uma nova logística,
baseados na arquitetura e infra-estrutura de redes de computadores. Os
Estados nacionais continuam a existir, mas agrupam-se em blocos de
interesse, principalmente o econômico. A União Europeia uniu os países
europeus em um bloco econômico, para fazer frente, principalmente aos
Estados Unidos. Mesmo que exista um esforço de manter a cultura de cada
local, a dinâmica econômica acaba influenciando o social destes países. Em
conjunto com o avanço da mundialização da economia, a formação de
comunidades virtuais na internet e o desenvolvimento de novos sistemas
multimídias, têm contribuído para a formação de um novo espaço virtual
em paralelo ao espaço real, onde muitas vezes as fronteiras se confundem.
O desafio é considerar essas duas dimensões do espaço – o real e
39
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o virtual – como auto-complementares no contexto da nova geografia, e
igualmente relevantes no âmbito das novas políticas da Era da Informação.
Para CASTELLS42 a ―Era da Internet‖ proclamaria uma nova geografia.
Realmente ficou constatado que a internet tem uma geografia própria,
efetivando-se pelas interconexões de suas inúmeras redes com seus
respectivos ―nós‖, que processam fluxos de informação gerados e
administrados a partir de backbones fisicamente distribuídos por todo o
globo terrestre. O mundo, e porque não dizer, o mercado, assiste a uma
emergência de novas configurações de territórios, que são originados
através de processos simultâneos de concentração, descentralização e de
novas conexões que surgem incessantemente, através dos fluxos de
informação global que trafegam na grande rede. Dessa rede participam
todos os países, até mesmo os considerados marginalizados, onde possuem
o seu emaranhado de interconexões gerando um imenso fluxo de
informações. Na realidade, a conexão não se dá efetivamente entre países,
mas principalmente, entre os agentes que compõem a Internet.
A geografia virtual da Internet na sua complexa configuração
permite teletrabalho, televida e novos padrões de mobilidade urbana. Um
número cada vez maior de profissionais, em vez de trabalharem no gabinete
de alguma empresa, o fazem a partir de suas casas ou em outro local
diferente, naquilo que CASTELLS denominou ―escritório em movimento‖
43
. Ele afirma que a individualização dos arranjos de trabalho, a multilocalização da atividade e a possibilidade de conectar tudo isso em torno do
trabalhador individual, inauguram um novo espaço urbano, o espaço da
mobilidade infinita, um espaço feito de fluxos de informação e
comunicação, administrado em última instância por um software monitor
que roda na internet.
Para CASTELLS44, as mega-cidades articulam a economia global,
ligam as redes informacionais e concentram o poder mundial. Mas também
são depositárias de todos esses segmentos da população que lutam para
sobreviver. As grandes metrópoles continuarão crescendo cada vez mais,
predominando a multiplicação populacional e a multiculturalidade, a
geração de riquezas, o poder, o caos social, inclusive com exclusão social e
a emergência da criatividade dos sujeitos inovadores, abastecidos pelas
cidades periféricas: as hinterlândias. O que caracteriza a lógica da
interconexão embutida na infra-estrutura baseada na Internet é que os
42
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lugares e as pessoas podem ser facilmente ligados à rede ou facilmente
desligados da rede.
A geografia das redes é uma geografia tanto de inclusão quanto
de exclusão, ou seja, ela depende do grau de importância do lugar, e
normalmente é atribuído por efêmeros interesses políticos e econômicos. O
sistema aparentemente possui vida própria e ao homem somente resta o
papel de espectador, mais passivo do que ativo.
3.3. A produção e o controle do conhecimento: a linguagem
global e a cibercultura
Como já exposto, a tirania da informação, fruto da era do grande
mercado planetário, controlada e interpretada pela imprensa, impôs um
empobrecimento da linguagem, eis que isola o leitor, privando-o do
exercício da palavra e da audição, está havendo uma perda dos relevos
social e espacial, ou seja, sumiu a eloquência primordial, os acentos, a
intensidade, sua prosódia, enfim, estamos nos tornando analfabetos da
imagem, com privações sensoriais, advindo dos avanços da tecnologia da
informação.45
O francês Guy Debord, analisando sob outra ótica a evolução da
sociedade da informação, denominou de ―Sociedade do Espetáculo‖ a
sociedade gerada pelas tecnologias de representações analógicas, com
manipulação das representações massivas do real (ex: televisão, cinema,
rádio) e, agora, nos encontramos na ―Sociedade de Simulação‖ das
tecnologias digitais, com a manipulação de informações binárias (redes de
computadores, celulares, TV interativa), onde o receptor torna-se, também,
um emissor potencial. Por isso, a cibercultura caracteriza-se por uma
atitude social de apropriação criativa das novas tecnologias (ex: febre dos
jogos eletrônicos, comunidades virtuais, ativismo político, cibersexo). A
tecnologia torna-se instrumentos de conquista do mundo (abolição do
espaço, real tempo, onipresença) e de formação comunitária (chats, listas,
etc.).46
Ainda assim, em contraponto, VIRILIO adverte que a aceleração
tecnológica operou a transferência da escrita para a palavra falada e agora,
desta para a imagem em tempo real, sendo que a Internet seria a ―mais
vasta empresa de transmutação de opinião‖, afirmando, ainda, que a rede
opera uma delação sistemática prestes a minar as bases deontológicas da
45
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verdade.47
Retirando os excessos pessimistas, e analisando sob uma ótica
mais positiva, podemos verificar que esta é, repetindo, a nossa atual
cibercultura, uma nova forma da cultura, uma manifestação da vitalidade
social contemporânea; a linguagem, como forma de vida, e o
aperfeiçoamento dos meios de comunicação e do tratamento da informação,
representam uma evolução de seu mecanismo produtor. O código digital da
linguagem humana abriu o espaço infinito das questões, das narrativas, dos
saberes, dos signos da arte e da religião. A cada etapa da evolução da
linguagem, a cultura humana torna-se mais potentes, mais criativa, mais
rápida. Acompanhando o progresso das mídias, os espaços culturais
multiplicaram-se e enriqueceram-se: novas formas artísticas, divinas,
técnicas, revoluções industriais, revoluções políticas.48
O ciberespaço representa o mais recente desenvolvimento da
evolução da linguagem, tornando-se o sistema ecológico do mundo das
ideias, e a vida em sua completude eleva-se em direção ao virtual, ao
infinito, pela porta da linguagem humana.49
3.4. As realidades existentes. A produção de Mitos: realidade real
e a virtual, verdades e mitos
O homem nasce dentro de uma cultura. Com o passar do tempo, o
mundo lhe é apresentado através daquilo que os seus sentidos percebem, e
por informações e histórias que lhe são contadas para que ele perceba o
valor real ou simbólico das coisas que o cercam. Para firmar os elementos
da realidade, a sociedade se usa dos mitos, que são imagens ou fantasias
que facilitam a compreensão de uma determinada ideia. O mito pode criar
reforçar, diminuir, ou até ―fazer desaparecer‖ uma realidade.
Para Morin50:
[...] o mito é uma formação noológica, quer principalmente
imaginária/simbólica, quer principalmente ideológico-abstrata que,
embora podendo ser uma construção do espírito, adquire valor de
realidade e/ou de verdade.

Os mitos são culturalmente localizados, mesmo podendo-se
encontrar em várias partes do mundo, fábulas sobre o mesmo assunto. A
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raiz indo-européia dá origem à maioria dos mitos ocidentais. Um mito que
não é simbolicamente reforçado em uma sociedade, acaba por extinguir-se.
Novos mitos podem ser criados para atender uma necessidade social por
um determinado tempo.
Nesta entrada do século XXI estamos vivendo uma transformação
muito grande nos nossos ideais civilizatórios. Muitas pessoas já não sabem
mais, ou nunca ouviram falar, nos ideais de luta da direita/esquerda,
comunismo/capitalismo, democracia/ totalitarismo e esta falta de mitos
pode desanimar as pessoas, pois para Morin, ―atualmente vivemos
desiludidos e desanimados, pois os mitos que conhecíamos enfraqueceram
ou desapareceram‖51.
Morin52 considera que muitas informações de realidades
existentes (fatos de extrema importância que ocorrem pelo mundo) não
chegam ao conhecimento da maioria da população, pois não houve um
canal de mídia qualificado para a transmissão, e a experiência se encerra
em si mesmo. Ele se refere às atrocidades dos campos de concentração que
levaram anos para chegar ao conhecimento do mundo, e até hoje, há quem
os amenize, ou negue. Também se refere aos governos totalitários, ou
pseudo-democráticos, que ainda hoje cometem atrocidades, e manipulando
os aparatos de marketing e propaganda, interpretam os fatos, simplificandoos e se usam de mitos para justificar suas ações. Desta forma ―a experiência
vivida do real choca-se sempre com a imagem abstrata do real, que é, na
maioria das vezes, mais forte que o real; e, ainda mais, o irreal (― a
ideologia, o mito‖) é mais forte do que o real e o destrói.‖
Na busca de soluções que possibilitem a manutenção e a
emergência da vida na Terra, o homem deve ampliar a possibilidade do seu
pensamento, fomentando alternativas, pois ―se só no pensamento complexo
há vida, é nele que se deve concentrar a energia do desespero e a energia da
esperança‖53.
―O mito pode tomar diversas formas, da narrativa fabulosa à
ideia-força‖ e neste sentido, para que o homem possa ter soluções para seus
problemas de sobrevivência, na busca da sua felicidade, o mito deve ser
usado, inclusive criado, para manter a complexidade e a emergência de
todo tipo de vida sobre a terra, de forma holística. ―O mito religioso da
Salvação é verdadeiro (pelas aspirações humanas que exprime) e ilusório
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(pela promessa de imortalidade)54‖, portanto, a salvação e a felicidade do
homem ―precisa‖ ocorrer durante a sua vida, uma vida que os cientistas e a
tecnologia prometem ultrapassará os 100 anos.
A virtualidade da Internet precisa estimular a emergência da
inteligência humana para a solução dos problemas globais, sem o domínio
de algum organismo que tente controlar as suas mentes e a sua vida. ―E
tudo o que os homens fazem, sabem, ou experimentam só tem sentido na
medida em que pode ser discutido‖ 55; a rede da Internet já demonstrou ser
o melhor canal para este fluxo global de preocupações e descobertas
humanas.
Superados algumas desconfianças e ―mitos‖ do mundo virtual, as
vantagens são grandes e o aprimoramento da segurança e confiança na
Internet, será feito com seu uso massivo e intensivo, o qual tem
demonstrado ser um processo irreversível. A vida ativa na rede, sem se
descolar fisicamente da natureza e das pessoas, poderá trazer ao homem a
satisfação das suas necessidades básicas e as mais sofisticadas também,
gerando um estado de bem-estar para todos e uma felicidade real,
localizada culturalmente na história e na geografia.
4. A visão do “novo” e do “necessário”: para onde
caminhamos?
4.1. Confusão de espíritos: organização caórdica e pensamento
ecossistêmico.
Dee Hock56 faz uma análise profunda dos problemas da atual
sociedade, marcada por instituições de ―comando e controle‖ (que incluem
as grandes corporações, o Estado, a Igreja e as demais instituições da era
moderna). Com base nessa análise, propõe algumas reflexões sobre como
tais organizações poderiam evoluir de modo a adaptar-se às necessidades
da nova configuração da sociedade, marcadas pelas evoluções tecnológicas
e pela abundância de informações disponíveis no ciberespaço. Inicialmente,
DEE HOCK traça uma análise da natureza das instituições atuais:
Faz tempo que [...] quebramos a cabeça para saber onde se originaram
os conceitos mecanicistas de organização que desperdiçam o espírito
humano e destroem a biosfera e por que somo tão cegos à sua realidade.
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Sua gênese tem uma longa história, que começa em Aristóteles, Platão e
até antes. No entanto, foram basicamente a ciência newtoniana e a
filosofia cartesiana que originaram a versão moderna desses conceitos,
fazendo surgir a metáfora da máquina. Desde então, essa metáfora
domina a totalidade de nosso pensamento, a natureza de nossas
organizações e a estrutura da sociedade industrial ocidental num grau
que poucos percebem totalmente. Ela infectou rapidamente o resto do
mundo. Determinou que o universo e o que nele há – seja físico,
biológico ou social – só podem ser compreendidos como um
mecanismo semelhante ao dos relógios, composto de partes separadas
que agem umas sobre as outras segundo leis de causa e efeito precisas,
mensuráveis e lineares.57

Segundo o autor, esta percepção sobre a natureza das
organizações e do próprio universo faz com que a humanidade venha
lutando há mais de três séculos para estruturar a sociedade de acordo com
essas perspectivas, acreditando que:
[...] com maior conhecimento científico reducionista, maior
especialização, mais tecnologia, maior eficiência, maior educação
linear, mais regras e regulamentos, maior comando e controle
hierárquico, aprenderíamos a construir organizações em que basta puxar
uma alavanca num lugar para obter resultados precisos em outros,
sabendo com certeza que alavanca puxar para obter que resultado.58

O autor ressalta, no entanto, que a tentativa de controlar variáveis
cada vez mais complexas e fazer com que os seres humanos se comportem
como ―porcas e parafusos‖ em uma engrenagem não tem trazido efeitos
satisfatórios, resultando cada vez mais em má distribuição de riquezas e em
uma exosfera devastada pela falta de uma visão ecossistêmica. Para que a
sociedade avance e encontre modelos adaptados à nova era (não mais a Era
Industrial, mas a Era da Informação), seria necessário repensar os conceitos
de organização. Compreender que qualquer organização, assim como
qualquer organismo, é mais do que simplesmente a soma de suas partes
mecânicas, e que assim como todas as partes estão interligadas, o próprio
organismo está interligado ao seu meio ambiente, não sendo possível
continuar a aplicar os conceitos cartesianos reducionistas à sociedade e às
organizações do futuro.
Dee Hock59 propõe um novo conceito para analisar as
organizações e os indivíduos, um conceito que mistura caos e ordem, da
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mesma forma que a natureza e os organismos vivos que, ao mesmo tempo,
são estruturas extremamente organizadas que evoluem a partir do caos.
Para tanto, defende a necessidade de que se abandonem os conceitos
mecanicistas da Era Industrial e que se busque reconstruir as organizações
sob a perspectiva caórdica, baseadas nos princípios da liderança e da autoorganização, em oposição aos princípios do comando e controle que hoje
marcam as instituições.
É um conceito semelhante ao trazido por Maria Cândica Moraes,
que afirma que o ―determinismo da ciência clássica‖, traduzido na visão
unilateral e reducionista sobre o processo de construção do conhecimento,
está fortemente presente no sistema educacional e se manifesta ao ―deixar
prevalecer o valor da homogeneidade sobre a singularidade, da objetividade
sobre a intersubjetividade, bem como da uniformização sobre a
diferenciação‖. A autora, analisando o processo educacional, propõe a
adoção de um novo paradigma que leve em consideração a inter-relação
não apenas entre os indivíduos, mas uma relação maior com a sociedade e a
natureza.60
Seja, portanto na forma como lidamos com nossas instituições
(Estado, igreja, escola, empresa), seja na maneira como lidamos com as
informações e o conhecimento, é importante que haja uma mudança de
paradigma, que se busque uma visão eco-sistêmica, percebendo os
indivíduos como parte de um todo, ao mesmo tempo sujeitos e objetos,
capazes de influir sobre os demais elementos do sistema e, portanto,
também responsáveis pelas consequências de seus atos e não meros
―espectadores‖ de uma realidade externa.
4.2. Excesso de informação versus falta de sabedoria.
Conforme já colocado anteriormente, o efeito estufa dromosférico
é, em grande medida, causado pelo excesso de informações disponíveis na
rede, e pela velocidade com a qual tais informações são geradas e
modificadas. Já discutimos acima até que ponto tais informações podem ser
utilizadas como instrumento de manipulação e dominação, mas também
como o ciberespaço abriu a possibilidade de que todos alimentem a base de
conhecimento da humanidade aproveitando-se dos novos espaços culturais
criados. Outra reflexão, no entanto, nos parece relevante: até que ponto o
enorme conjunto de informações existente e que continua a ser diariamente
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inserido no ciberespaço representa maior sabedoria? Neste sentido, DEE
HOCK faz uma classificação progressiva dos componentes da informação
que nos parece traçar uma distinção importante entre a simples faculdade
de acessar instantaneamente informações sobre qualquer tópico no
ciberespaço e a sabedoria para utilizar tais informações de maneira ética:
O ruído se transforma em dados quando transcende o puramente sensual
e tem padrão cognitivo, quando pode ser discernido e diferenciado pela
mente. Os dados, por sua vez, se transformam em informação quando
são reunidos num todo coerente que possa ser relacionado a outras
informações de maneira a acrescentar sentido. (...) A informação se
transforma em conhecimento quando é integrada a outras informações
numa forma que serve para decidir, agir ou compor um novo
conhecimento. O conhecimento se transforma em compreensão quando
é relacionado a outro conhecimento de uma maneira que serve para
conceber, antecipar, avaliar e julgar. A compreensão se transforma em
sabedoria quando é informada pelo propósito, pela ética, pelo princípio,
pela lembrança do passado e pela projeção no futuro.
As características fundamentais dos extremos desse espectro são muito
diferentes. Os dados, num extremo do espectro, são separáveis,
objetivos, lineares, mecanicistas e abundantes. A sabedoria, no outro
extremo do espectro, é holística, subjetiva, espiritual, conceitual,
criativa e escassa.61

Segundo o autor, embora estejamos em um momento da história
em que ―a capacidade de receber, utilizar, armazenar, transformar e
transmitir dados – a forma cognitiva inferior – expandiu-se literalmente
além do entendimento‖62, deixamos de lado a compreensão e a sabedoria. A
pressão por adquirir informações e conhecimentos, a necessidade de se
lidar com a avalanche de informações despejadas no ciberespaço
diariamente, faz com que haja muito pouca reflexão sobre as informações
que se adquire e consequentemente muito pouco critério em relação a como
estas informações podem ser e como são efetivamente utilizadas. DEE
HOCK63 traça, ainda, um paralelo entre o nível de sabedoria de nossa
sociedade e o nível de sabedoria das sociedades nativas que ilustra de
maneira clara o paradoxo da atual sociedade da informação:
As sociedades nativas, que passam séculos com a mesma capacidade de
receber, armazenar, utilizar, transformar e transmitir informações
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tiveram tempo para desenvolver a compreensão e a sabedoria numa
proporção muito elevada em relação aos dados e informações. Talvez
não soubessem muita coisa pelos padrões de hoje, mas compreendiam
muito bem o que sabiam. Eram imensamente sábias em relação à
informação que tinham, e essa informação era condicionada por uma
proporção muito alta de valor espiritual, econômico e social.
Nossa sociedade, ao contrário, compreende muito pouco o que sabe. E
tem ainda menor sabedoria em relação à informação que domina. A
imensidão de dados e informações que invade nossa capacidade
cognitiva é também condicionada por uma pequena proporção de valor
espiritual, econômico e social. O resultado é um imenso poder
tecnológico desenfreado devido à compreensão inadequada de sua
tendência sistêmica à destruição – ou à falta de sabedoria para guiar sua
evolução de maneira holística, criativa e construtiva.

Esta reflexão nos parece relevante na medida em que ressalta um
lado importante do excesso de informação na medida em que a informação
deixa de ser um meio para atingir a sabedoria, que poderia conduzir a uma
vida – nas palavras de DEE HOCK - mais holística, criativa e construtiva, e
porque não mais feliz, passando a ser um bem adquirido e acumulado sem
critério.
4.3. O ser humano como mero espectador
Segundo Bauman64 o Estado pré-moderno não conhecia
cidadania, nem a praticava. O sofrimento (pelo menos o sofrimento usual)
era visto como parte natural e imutável da condição humana, e só havia
rebeliões contra ―injustiça‖ no caso de um sofrimento mais agudo. A noção
moderna de que o homem é dono de seu destino abriu as portas à
discordância e à possibilidade de se insurgir contra tudo o que causa
desconforto e é percebido como ―injusto‖.
A liberdade, no entanto, traz também responsabilidade. A
inserção do indivíduo na sociedade governada pelo Estado é uma forma de
renúncia à liberdade e afastamento da sensação de abandono e
vulnerabilidade, submergindo-se o indivíduo completamente no mundo
exterior.65 Isto, no entanto, leva à renúncia cada vez mais completa da
liberdade e fortalecimento do Estado totalitário. O autor menciona que
tanto no clássico ―1984‖, de George Orwell quanto no ―Admirável Mundo
Novo‖, de Aldus Huxley, o ponto comum é a existência de um organismo
todo-poderoso, situado além do alcance dos indivíduos, mas penetrando até
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os aspectos mais íntimos de suas vidas.
Esse Estado totalitário é produto da convergência de duas
tendências diferentes, mas complementares: o mal-estar dos indivíduos
frente à necessidade de decidir e o desejo de políticos com sede de poder
que querem reduzir ao máximo a capacidade de escolha dos indivíduos.
Essas tendências eram contrárias ao conceito de política de Aristóteles, que
pressupunha a necessidade de um sistema de governo autônomo com
cidadãos também autônomos. No entanto, segundo BAUMAN66, a maioria
dos autores do século passado previa que o poder cada vez maior do Estado
levaria sempre a um poder cada vez menor dos indivíduos, estando a
democracia fadada ao desaparecimento.
O autor descreve os dois programas recentes de maior sucesso:
―Big Brother‖ e ―The Weakest Link‖, e sugere que a enorme popularidade
deve-se ao paralelo que traça (percebido consciente ou inconscientemente
pelo telespectador) com a vida real. Nesses programas, o sucesso ou o
fracasso não dependem apenas de méritos pessoais, mas de regras que são
estabelecidas pelo ―mundo‖, externo a eles. Apenas o ganhador leva o
prêmio, e todos os outros, ainda que tenham contribuído para a vitória e
participado da ―equipe‖ são eliminados impiedosamente. A vida é uma
competição dura. Cada jogador joga apenas para si mesmo, para ser o
vencedor, mas nesse caminho tem que cooperar com alguns na eliminação
de outros, para logo depois trair seus companheiros anteriores para
permanecer no jogo. O mais apto (ou menos escrupuloso) vence.67 Este
―Novo Grande Irmão‖, no entanto, ao contrário do de Orwell, não tem rosto
e não exige amor. Apenas concorda em prover as necessidades dos
indivíduos para que continuem jogando, desde que as regras não sejam
questionadas. O ―Novo Grande Irmão‖ é, assim, o ―resto do mundo‖.
Para o autor, o papel do governo estatal atual é o mesmo do
Grande Irmão televisivo: deixa que os indivíduos joguem o jogo e se
atribuam individualmente a culpa pelos fracassos. Os governos repetem
constantemente as mensagens de que ―não há alternativa‖, ―segurança é
dependência‖:
En nuestros tiempos, está surgiendo una nueva forma de dominacion
que rompe con el método agonístico ortodoxo y utiliza la desregulación
somo su principal vehículo: ‗un modo de dominación que se funda en la
institución de la inseguridad: la dominación por la precariedades de la
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existencia.68

Os indivíduos são instados a ―tomar as rédeas‖ da própria
existência, mas buscar ―soluções biográficas‖ para ―contradições
sistêmicas‖ é impossível. Paradoxalmente, este chamado e esta exigência
de tomar as rédeas da própria vida têm o efeito de distrair os indivíduos das
condições fixadas coletivamente, minimizando a importância das causas
comuns e das iniciativas solidárias, separando os fatores considerados
importantes para o planejamento de ações individuais da categoria da
sociedade entendida como um todo.69
O resultado de tudo isso, é o divórcio cada vez mais acentuado
entre o público e o privado, a inexorável desaparição da arte da tradução
recíproca entre os problemas públicos e privados que constituía a política
em sua definição aristotélica. A cena pública, abandonada pela política
estatal, seria cada vez mais incapaz de cumprir seu papel de construir uma
―boa sociedade‖, passando a ser substituída pela política de vida individual,
em que a busca da felicidade e de uma vida significativa passou para a
esfera privada, abandonando-se a construção de um ―futuro melhor‖; temse a busca febril de um ―presente diferente‖, uma busca que ―nunca se
detiene, y que dura tanto como La sucesión de momentos presentes que
buscan con desesperación esa diferencia.‖70
Bauman coloca ainda que, tendo em vista a interdependência
global, do ponto de vista ético, cada um de nós é responsável por todos os
outros. Se negamos esta responsabilidade, assumimos o papel de
testemunhas passivas (―transeuntes‖) do mal, qualquer que seja sua forma:
―La globalización es, entre otras cosas (y quizás, más que ninguna), un
desafio ético.‖71
Associada, no entanto, a essa responsabilidade decorrente da
interdependência, Bauman aponta também a sensação de impotência, não
apenas dos indivíduos comuns, mas também dos homens públicos, que não
dispõem de ferramentas capazes de torná-los atores decididos e efetivos do
processo.
A busca individual da felicidade, portanto, impulsionada pelo
consumismo e pelo liberalismo econômico estaria levando à destruição do
conceito de sociedade e da percepção da necessidade de respostas globais a
problemas globais, transformando os indivíduos em meros espectadores de
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situações de pobreza, desigualdade e destruição do meio ambiente. A
pergunta, portanto, que se pontua é: seria possível (re) conciliar a busca da
felicidade individual com o conceito de sociedade?
4.4. A busca pela felicidade: velocidade e lentidão
O mundo, como o conhecemos, tende a entrar em colapso, e
somente o homem poderá ser o agente da sua manutenção sobre a Terra.
Considerando que cada ser humano é o resultado de um processo histórico
cultural ligado a um recorte local do social e da geografia, existe uma
preocupação da homogeneidade que os processos globais tentam impingir
ao local. A globalização tenta mudar ―em nome da utilidade‖ a tradição
cultural e a natureza local.
Como tudo indica que o caos se aproxima e a vida sobre a Terra
está comprometida, existe o alerta ―Se o homem quiser viver, ele deve
mudar72‖ Esta constatação é no sentido de que o homem faça uma
revolução, porque estamos vivendo a era da Fúria, onde acelerar é a ordem
do dia. Contra este dogma, CARL HONORÉ73 procura demonstrar em sua
obra que quando se acelera coisas que não devam ser aceleradas, quando
esquecemos que é possível moderar o ritmo, sempre pagamos um preço,
pois a fadiga faz parte dos piores desastres da era moderna, chegando ao
ponto de nossa impaciência tornar o lazer mais perigoso; a privação do
sono e o estresse são um dos preços inevitavelmente pagos por quem leva
uma vida excessivamente apressada e frenética74.
Almeja-se uma vida mais eclética, mais racional, mais complexa
e multidimensional, com menos velocidade, menos artificialismo e mais
simplicidade, em harmonia com a natureza e os outros seres vivos, e
também com ―Deus‖75.
O equilíbrio entre a pressa e a lerdeza, é a filosofia ―Devagar‖ que
tenta demonstrar caminhos para se alcançar este objetivo, eis que ―ser
devagar significa controlar os ritmos de nossa vida, lutar pelo direito de
determinar nosso próprio andamento‖: encontrar o tempo justo de cada
coisa, o seu próprio ―tempo giusto”, pois o tédio é uma invenção moderna
e o ócio muitas vezes é saudável e necessário.76
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Isto porque a humanidade sempre esteve escravizada ao tempo,
quando não havia relógios a vida era determinada pelo tempo natural, no
século XIX na linguagem comum ―tempo é dinheiro”, oriunda da criação
do relógio que representa o sistema operacional do capitalismo moderno,
aquilo que torna tudo mais possível e desenvolve os horrores causados pelo
atraso.77
Observa-se que a tecnologia é dúbia, pois tanto pode ser boa
como ruim, tanto libera como escraviza. Outro aspecto negativo desta fúria
pela velocidade, denominada de ―doença do tempo‖, também pode ser
sintoma de um problema existencial mais profundo, eis que permite que as
pessoas muitas vezes acelerem para evitar encarar a própria infelicidade, é
o desejo inconsciente de esquecer; outros consideram que a velocidade não
é uma fuga da vida, mas da morte. Em síntese, a velocidade pode ser vista
como uma estratégia de distração, de fuga.78
Ainda, a velocidade se re-alimenta, pois a velocidade está
constantemente alimentando a necessidade de mais velocidade ainda e a
pessoa nunca fica satisfeita. Um dos princípios essências da filosofia
―Devagar‖ para fugir da neurose em relação ao tempo, é que façamos
menos coisas para fazê-las melhor; não significa ser apático, atrasado ou ter
fobia de tecnologia.
O êxito do movimento Devagar dependerá de vários fatores, além
de realimentar o espírito, deverá demonstrar as consequências econômicas
do não à velocidade, a medida do sacrifício de alguma riqueza material,
quebrar nosso relacionamento neurótico com o próprio tempo: como
governa o relógio, e não ser governado por ele. É a batalha em torno da
política do tempo.79
Mas o trabalho talvez seja um dos pontos mais impactantes da
aplicação deste movimento, eis que ele consome o grosso das horas do
nosso dia, e tudo mais em nossas vidas, têm que se adaptar aos todopoderosos horários de trabalho. O pior é que ao invés de aproveitar os
ganhos da produtividade na forma de tempo extra de lazer, as pessoas
preferem usufruí-los em termos de renda mais alta, assim, todo mundo está
potencialmente trabalhando o tempo todo, com o único objetivo de ganhar
mais dinheiro, na ilusão de talvez algum dia no futuro possam desfrutá-lo
com o lazer.80
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Ocorre que trabalhar demais é ruim para nós e para a economia,
pois ficamos menos produtivos quando estamos cansados, estressados,
infelizes ou doentes; trabalhar menos muitas vezes significa trabalhar
melhor. A tecnologia da informação ao invés de estender o dia de trabalho,
já que permite se ficar 24 horas on-line, pode e deve ser usada para
reorganizar o dia.81
O segredo da vida está sempre em procurar o ―tempo giusto‖ e
encontrar a velocidade correta de fazer determinada coisa não é tão fácil
quanto parece, porém importante lembrar que o tributo cobrado pela cultura
da afobação é mais que conhecido: estamos levando o planeta e a nós
mesmos para o esgotamento.82
Talvez o movimento Devagar, com suas práticas já conhecidas
(Slow Food, Slow Cities, Slow Sex, etc.) seja um caminho, ocorre que a
maioria das pessoas não quer substituir o culto da velocidade pelo culto da
lentidão; sem dúvida, estes ideais são experiências que precisam ser
tentadas.
Neste contexto, novas formas de produzir e consumir devem ser
pensadas para que os recursos naturais não sejam exauridos, e o homem
consiga alcançar seus ideais de felicidade. Precisamos acreditar no
pensamento, na crença e na ação, dialogar e trabalhar com a incerteza e o
risco e só devemos crer em crenças que comportem a dúvida no seu próprio
83
princípio
5.
Conclusão
O ser humano sempre se esforçou para satisfazer suas
necessidades básicas, como alimentação, proteção e reprodução, buscando
assim seu bem-estar. Estas preocupações irão acompanhar o homem
durante toda sua existência. Mas refletir sobre que homem é este e quais
são, ou foram, suas reais preocupações, demonstrando assim uma
transformação, ou construção, é algo ainda recente na nossa história sobre a
Terra.
Observou-se que, o conceito de felicidade, passou da busca da
imortalidade para a busca do prazer imediato, não mais sujeito às amarras
da realidade, impulsionado pela indústria moderna e pelo consumismo que
criam desejos muito além das reais necessidades humanas. Isto foi fruto da
noção moderna de que o homem é dono de seu destino, circunstância que
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abriu as portas à discordância e à possibilidade de se insurgir contra tudo o
que causa desconforto e é percebido como ―injusto‖.
Por isso, algumas conclusões chegadas pelos pesquisadores do
tema é que neste mundo globalizado, a competitividade, o consumo e a
confusão de espíritos, representam a realidade atual. O sistema
aparentemente possui vida própria e ao homem somente resta o papel de
espectador, mais passivo do que ativo.
Observou-se a análise feita por DEE HOCK sobre os problemas
sociais da atualidade, a tendência de se conformar com um sistema de
―comando e controle‖, na expectativa de poder controlar o ambiente,
mesmo com todas as variáveis complexas que se apresentam num mundo
globalizado. É uma questão de repensar conceitos, não só do termo
felicidade, necessidade, mas de organização social, enquanto organismo
interligado e interdependente do meio ambiente.
Ou seja, alcançar uma visão eco-sistêmica. Nesta mesma linha
segue BAUMAN, defendendo a responsabilidade pessoal de cada um pelo
coletivo, considerando principalmente a interdependência global, que nos
obriga a assumir um papel de meros espectadores do mal, agindo como
testemunhas passivas. Deve-se afastar a política de vida individual, em que
a busca da felicidade e de uma vida significativa passou para a esfera
privada, abandonando-se a construção de um ―futuro melhor‖ social que
deve ser resgatada.
Outro caminho apontado refere-se a necessidade de se repensar a
forma de lidar com a informação. Selecionar melhor a qualidade, reduzir a
quantidade e refletir sobre a informação de modo a que ela seja base para a
construção do conhecimento; buscar a compreensão de suas potencialidade
e de seus riscos são ações fundamentais para que o aumento do nível de
informações, trazidas pelo ciberespaço, possam conduzir a um maior grau
de felicidade, não sendo mais fonte de incerteza, insegurança, de um
progresso caótico e sem rumo.
É a linha adotada por MORIN, que defende a ampliação do
pensamento num contexto mais complexo, pois a vida é complexa e como
tal deve ser analisada. Inclusive o mito deve ser criado para manter a
complexidade e a emergência de todo tipo de vida sobre a terra, de forma
holística.
Numa outra linha de pensamento apresentou-se o movimento
Devagar, que defende o ócio em conjunto com o trabalho inteligente,
agregando valor tanto no campo social como econômico, na máxima:
trabalhar menos muitas vezes significa trabalhar melhor. Ainda,
demonstrou como a tecnologia e o tempo, podem escravizar o homem, que
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se enreda na velocidade fornecida pela Internet para fugir de seus
problemas, iludindo-se numa falsa e fugaz felicidade. Concorda-se que a
velocidade pode ser divertida, produtiva e poderosa, e sem ela o mundo
seria mais pobre, porém, o que o mundo precisa é um caminho
intermediário, uma maneira de associar a dolce vita ao dinamismo da era da
informação.
6.
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A identificação do sujeito virtual no livro “Uma história do
espaço: de Dante à Internet”, de Margaret Wertheim
Juvenal Bolzan Júnior1
Resumo
Este artigo busca identificar o sujeito virtual na obra ‖Uma história do
espaço: de Dante à Internet‖, de Margaret Werhein2. O objetivo em destacar
este sujeito virtual se justifica no objetivo maior da disciplina
―Complexidade e conhecimento na sociedade em redes‖ cursada no
primeiro trimestre do ano de 2008 no Curso de Engenharia e Gestão do
Conhecimento da UFSC, qual seja, o entendimento que a compreensão da
sociedade em rede depende da identificação prévia do sujeito e do
entendimento do que seja este conhecimento que está ao alcance do sujeito.
O sujeito virtual será entendido na presente análise como um ser reflexo do
ser humano (homem) que não tem existência física, mas apenas virtual. A
importância da busca se justifica na explicitação que o homem virtual,
apesar de aparentemente recente – posto que é comum que seja relacionado
apenas com o advento da internet –, desde priscas eras já estava entre nós e
a influenciar nossas ações. Pela limitação do escopo do presente artigo não
será buscado aqui explicar o conhecimento e nem a aquisição do
conhecimento pelo sujeito (quer seja virtual ou não), mas apenas identificar
nos capítulos do livro a presença do sujeito ―não real‖ (= virtual), buscando
mostrar que este sujeito já poderia estar presente bem antes do advento da
internet.
Palavras-chave: Virtual; sujeito virtual no espaço
1. Introdução
A pesquisa realizada pela escritora Margaret Wertheim no livro
―Uma história do espaço: de Dante à Internet‖ nos trouxe a visão histórica
do homem sobre as concepções do espaço que nos cerca de forma muito
1
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didática.
Sua análise iniciou com estudo da idade média e veio até a era
digital, mapeando o conceito de espaço conforme entendido pelos
habitantes daquele momento e daqueles espaços em sua trajetória evolutiva.
Para atingir tal objetivo de mapeamento espacial considerou as
possíveis relações entre os portais do paraíso e o ciberespaço passando em
seguida pelo espaço da Alma (capítulo 1), espaço físico (capítulo 2), espaço
celeste (capítulo 3), espaço relativístico (capítulo 4), hiperespaço (capítulo
5), ciberespaço (capítulo 6), ciberespaço da alma (capítulo 7) e finalmente a
ciberutopia (capítulo 8).
Nesse detalhado estudo sobre o espaço ocupado pelo homem
abriu, em muitos locais, espaço para que seja explorada (ou explicitada) a
existência do homem virtual, entendendo-se este como um ser presente não
real, mas que pode ser considerado como presente e real posto que foi o
gerador e delimitador do espaço que o homem reconhecia.
Assim identificaremos (???) nos capítulos dos livros a existência
desse ser virtual que, de fato, poderá ser entendido como presente desde a
época medieval e até antes do advento da internet e do mundo digital atual.
A limitação aqui é justificada pelo fato que atualmente não se
contesta – ou sequer critica – a existência do homem virtual e da
virtualidade após o advento da internet e do ciberespaço.
2. Aspectos metodológicos
O presente estudo tem como base o livro ―Uma história do
espaço: de Dante à Internet‖, de Margaret Wertheim, e se busca nesse livro
– através de pesquisa exploratória e bibliográfica – identificar o homem
virtual como ocupador do espaço avaliado pela autora.
Como pesquisa, Gil (1999, p.42), diz que é um ―formal e
sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo formal da
pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de
procedimentos científicos‖.
No presente estudo foram usados como procedimento o método
indutivo e a pesquisa exploratória e bibliográfica.
Para Oliveira (1999, p. 57), ―o método deriva da metodologia e
trata do conjunto de processos pelos quais se torna possível conhecer uma
determinada realidade, produzir determinado objeto ou desenvolver certos
procedimentos ou comportamentos‖.
E, segundo Ruiz (1996, p. 139), o método indutivo é ―um
processo de raciocínio inverso ao processo dedutivo. Enquanto a dedução
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parte de enunciados mais gerais para chegar a conclusão particular ou
menos geral, a indução caminha do registro de fatos singulares ou menos
gerais para chegar a conclusão desdobrada‖.
A aplicação do método e das pesquisas permitiram que o objetivo
da busca do homem virtual na bibliografia analisada fosse atingido.
Antes de passar à obra objeto do presente estudo é essencial que
tenhamos um acordo semântico relativamente ao termo virtual.
Por virtual entendemos, segundo o dicionário Aurélio Eletrônico3:

Ao que se busca no presente artigo, adotamos o termo virtual não
como oposto ao real, mas mais no sentido filosófico porque ―contém todas
as condições essenciais à sua realização‖.
E é nesse sentido que passamos a analisar a obra referenciada da
Autora: a busca do sujeito presente em cada capítulo do livro, mas não do
sujeito participante do objeto do capítulo, e sim daquele para quem fora
direcionado o estudo.
Adotamos essa definição com base no citado por Lévy (1996, p.
16) onde define (sic):
Já o virtual ao se opõe ao real, mas sim ao atual. Contrariamente ao
possível, estático e já constituído, o virtual é como o complexo
problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma
situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que
chama um processo de resolução: a atualização. Esse complexo
problemático pertence à entidade considerada e constitui inclusive uma
de suas dimensões maiores. O problema da semente, por exemplo, é
fazer brotar uma árvore. A semente ‗é‘ esse problema, mesmo que não
seja somente isso. Isto significa que ela ‗conhece‘ exatamente a forma

3

Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI – Versão 3.0 – Novembro de 1999.

91

da árvore que expandirá finalmente sua folhagem acima dela. A partir
das coerções que lhe são próprias, deverá inventá-la, coproduzi-la com
as circunstâncias que encontrar.

Já tratando de virtualização, tema correlato ao estudo, Lévy
(1996, p. 18) exemplifica de forma clara trazendo uma comparação simples
entre dois modelos de empresas (sic):
Tomemos o caso, muito contemporâneo, da ‗virtualização‘ de uma
empresa. A organização clássica reúne seus empregados no mesmo
prédio ou num conjunto de departamentos. Cada empregado ocupa um
posto de trabalho precisamente situado e seu livro de ponto especifica os
horários de trabalho. Uma empresa virtual, em troca, serve-se
principalmente do teletrabalho; tende a substituir a presença física de
seus empregados nos mesmos locais pela participação numa rede de
comunicação eletrônica e pelo uso de recursos e programas que
favoreçam a cooperação. Assim, a virtualização da empresa consiste
sobretudo em fazer das coordenadas espaço-temporais do trabalho um
problema sempre repensado, e não uma solução estável. O centro de
gravidade da organização não é mais um conjunto de departamentos, de
postos de trabalho e de livros de ponto, mas um processo de
coordenação que redistribui sempre diferentemente as coordenadas
espaço-temporais da coletividade de trabalho e de cada um dos seus
membros em função de diversas exigências.

Para tornar mais clara a questão da presença virtual, Lévy (1996,
p. 20), cita Michel Serres, em sua obra Atlas, segundo o qual ele (Serres)
―ilustra o tema do virtual como ‗não-presença‘‖. E resume:
A imaginação, a memória, o conhecimento, a religião são vetores de
virtualização que nos fizeram abandonar a presença muito antes da
informatização e das redes digitais. Ao desenvolver esse tema, o autor
de Atlas leva adiante, indiretamente, uma polêmica com a filosofia
heideggeriana do ‗ser-aí‘. ‗Ser-aí‘ é a tradução literal do alemão Dasein
que significa, em particular, existência no alemão filosófico clássico e
existência propriamente humana – ser um ser humano – em Heidegger.
Mas, precisamente, o fato de não pertencer a nenhum lugar,de freqüentar
um espaço não designável (onde ocorre a conversação telefônica?) de
ocorrer apenas entre coisas claramente situadas, ou de não estar somente
‗presente‘ (como todo ser pensante), nada disso impede a existência.
Embora uma etimologia não prove nada, assinalemos que a palavra
existir vem precisamente do latim sistere, estar colocado, e do prefixo
ex, fora de. Existir é estar presente ou abandonar uma presença? Dasein
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ou existência? Tudo se passa como se o alemão sublinhasse a
atualização e o latim a virtualização.

Cadoz (1994, p. 12) reafirma a questão da não contraposição do
termo virtual ao real. E conclui da seguinte forma:
Se quisermos conservar o sentido corrente das palavras <<real>> e
<<virtual>>, há que fazer intervir uma terceira. Podemos, com efeito,
falar da virtualidade ou da realidade dos objectos que percebemos. O
dualismo fundamental situa-se entre o que percebemos e o que existe,
entre o que é suscitado em nós e o que está fora de nós. Os fenómenos
que solicitam os nossos sentidos são sempre reais: são fenómenos
físicos. Em contrapartida, as representações cognitivas que
desencadeiam no nosso cérebro podem corresponder a objectos que
existem realmente ou a objectos que não existem. Quando eles existem,
dizemos que esses objectos são reais. No caso contrário, podemos
qualificá-los como virtuais, como imagens que as lentes divergentes nos
fazem ver ou as miragens que nos fazem crer que, mesmo à nossa frente,
a algumas centenas de metros de distância, está um oásis

De posse desses conceitos passamos a analisar a obra objeto do
presente estudo.
A questão da Nova Jerusalém é o ponto de partida da análise que
a autora se propõe a fazer sobre o espaço, considerando este como o lugar
onde as coisas estão. As coisas, para o bom entendimento do livro, são o
homem e a sua alma (ou psique). Aqui vem a descrição da forma que teria
esse lugar e os benefícios que teriam aqueles que viessem a desfrutar desse
espaço, sendo considerada a grande promessa do cristianismo do passado.
Na descrição da autora é uma cidade de ―eterno refúgio de beleza e
harmonia‖ (p. 12), cravejada de pedras preciosas (a começar pelo seu chão,
que seria de ouro tão puro que chegaria a ser transparente) onde não
haveria mais aflição, dor, morte, disputa entre as nações, e onde o próprio
Deus ―enxugará cada lágrima‖. Esse local surge como a esperança de vida
eterna aos que aderissem aos ensinamentos de Cristo, apesar do caos e
injustiça terrena. Essa detalhada descrição é motivada pela comparação
necessária ao que segue, onde o ciberespaço seria preconizado por alguns
como sendo a própria Nova Jerusalém. Seria então um ―substituto
tecnológico para o espaço cristão do céu‖ (p. 13), sendo verdadeiro paraíso
para as almas desencarnadas.
Nesse ponto nosso homem virtual pode ser identificado pelas
almas dos cristãos que efetivamente chegassem a desfrutar desse espaço.
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claramente considerando (conforme querem alguns autores) o ciberespaço
como refúgio espiritual, algo com aspirações celestes.
Corrobora esse ponto quando afirma que Michael Benedikt
descreve o ciberespaço como a Nova Jerusalém que ―só poderia ganhar
existência em uma realidade virtual‖ (p. 15), onde poderia ser possível
viajar e conhecer o mundo sem sair de casa, conviver com anjos, etc. tudo
sem qualquer risco ou deslocamento físico, onde inclusive a morte deixaria
de existir.
A autora é veemente nesse ponto, ao afirmar que ―O apelo
religioso do ciberespaço reside portanto num paradoxo: trata-se da velha
idéia do Céu, mas reembrulhada num formato secular e tecnologicamente
sancionado. O reino perfeito (sic) espera por nós, dizem-nos, não atrás dos
portais do Paraíso, mas além dos portais da rede, atrás de portas eletrônicas
denominadas ―.com‖, ―.net‖ e ―.edu‖.‖ (p. 18).
A virtualidade aqui era genérica: eram aceitos (naquele céu) todos
sem qualquer restrição de raça ou classe, bastando para tanto aceitar o
batismo e seguir os ensinamentos de Jesus. Assim também o seria a
internet: sem qualquer discriminação, aceita qualquer um que tenha acesso
a um computador e possa pagar uma taxa mensal de conexão (ou, ao
menos, que tenha acesso os serviços públicos e gratuitos de acesso à rede),
e onde todos podem se misturar independente de raça ou classe, sendo um
local onde as diferenças literalmente desaparecem e a prisão do corpo já
não existe. Não há gordos, baixos ou carecas, mas sim uma transcendência
do corpo. A crítica fica somente a que o acesso ainda não está tão
democratizado quanto o que se diz (a maioria da população ainda não tem
acesso à grande rede), mas a adesão aos serviços demonstra uma adesão de
cem milhões de pessoas e uma taxa de crescimento (da época: 1999) que
dobraria esse número a cada cem dias (www.ecommerce.gov) (nota da
autora). O isolamento, portanto, não seria um problema nessa nova
Jerusalém.
Considerando ainda esse ponto do céu x virtualidade,
comunidades com a WELL (São Francisco) e ECHO (Nova York) seriam
duas das mais famosas ciber-sociedades abrangendo adeptos que vivem em
todos os lugares da terra. Um dos motores impulsionadores desse
crescimento seria o apelo às imagens (já que quase tudo na rede é
iconográfico, assim como a quantidade de informações – apesar da
discutível qualidade de muitas delas). Para a autora, os apelos procedem e
questiona ―Porque ler quando se pode contemplar?‖ (p. 20), traçando
paralelos aos modelos da idade média Cristã, onde o alto índice de
analfabetismo foi suplantado pela abundância de imagens que serviam, em
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primeira e última análise, para ―ensinar a visão do mundo cristã às massas‖
(sic.) (p. 20).
Para a autora há aqueles que chegam a sugerir que o ciberespaço
estaria destinado a ser a própria fonte do conhecimento e, ―À medida que
um número crescente de bibliotecas, bancos de dados e recursos de
informação vai se tornando disponível on-line, a fantasia da onisciência
cintila no horizonte digital.‖ (p. 21). Para Negroponte, se a taxa de
crescimento de adesões à internet se mantivessem, ―o número total de
usuários da Internet ultrapassaria a população do mundo‖ (p. 21) já nos
primeiros anos do presente século. Exageros à parte, o crescimento de
adesões à rede continua sendo muito grande, mesmo considerando que as
pessoas nem sempre adotam a tecnologia apenas pela sua disponibilidade
(exemplos do fax-símile e da máquina a vapor – ambos inventados muito
antes dos registros ―oficiais‖ da história). Essa introdução serve para nos
colocar os primeiros questionamentos sobre a idéia atual de ciberespaço,
chamando inicialmente ao estudo do que seja ―espaço‖ propriamente dito, e
como ao longo dos séculos tem sido interpretado pela humanidade. O cerne
da história se encontra no dualismo humano que insiste em considerar
corpo e mente como entes separados (ao menos na maioria cristã) que
ocupariam espaços distintos no ―espaço‖ físico.
O traço inicial é da cultura ocidental que tem considerado – ao
longo dos últimos três mil anos – o dualismo como regra nas filosofias e
religiões. ―Para os gregos, o homem era uma criatura de soma e pneuma,
corpo e espírito. Pitágoras, Platão e Aristóteles, todos viram não só os seres
humanos como o cosmo em termos bipolares.‖ (p. 22). Da era medieval,
temos relatos precisos que nos permitem dizer que as preocupações eram
essencialmente voltadas para a alma (veja-se a construções das catedrais e
as pinturas da época). Com o Renascimento (século XV), as atenções se
voltam para a concretude física do corpo (novamente amplamente retratado
nas artes, agora com volume, que buscava justamente o destaque da
matéria). E de lá para cá, ―vivemos numa cultura que tem sido
esmagadoramente dominada por preocupações não espirituais, mas
materiais. Em suma, no Ocidente moderno vivemos numa era
profundamente materialista e fisicalista.‖ (p. 23).
Destacamos, para sustentar esse materialismo, grandes feitos da
ciência e da engenharia como os arranha-céus automóveis, aviões e
microchips – os arautos da nova visão. Nesse crescimento desenfreado de
fé na ciência mapeamos a terra e o espaço e descobrimos novas fronteiras
(ou a ausência delas), e com isso temos deixado cada vez menos espaço
para a alma ou psique humana. Nesse entendimento moderno, aliás, não
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haveria espaço para a alma: o universo teria se expandido ao infinito, e
seria totalmente cheio de vácuo ou de astros, contrastando fortemente com
a visão medieval do universo, onde havia claramente um espaço para a
alma, assim como para os astros e estrelas (o céu celeste). Naquele tempo
então predominava a idéia do dualismo, havendo espaço para convivência
pacífica do corpo e da alma.
O geocentrismo informava que a terra era o centro do universo,
definindo nas esferas celestes os limites de cada ente participante daquele
universo. Nessa ordem metafísica, a humanidade ocupava o centro do
universo (que era finito). Fora da esfera mais externa estava o Céu Empíreo
de Deus (que, metaforicamente, estava além dos limites do universo: além
do tempo e do espaço).
Sendo finito, havia nesse ―Céu Empíreo de Deus‖ espaço de sobra
para as almas que para lá fossem. Havia, portanto, uma saída teológica para
o lugar destinado às almas, que não era um mundo material, mas era – para
os viventes daquela época – real. Definido aí então o virtualismo: o espaço
infinito era povoado pelas almas daqueles que fossem contemplados com a
vida eterna.
Essa teoria sobreviveu até que os astrônomos ousaram desafiar a
extensão do universo, colocando-o como infinito, e dessa maneira, sem
qualquer espaço livre que pudesse ser ocupado pelas almas. Essa foi a
teoria mecanicista, que entendia o universo como um intrincado aparato
mecânico com regras próprias de movimento e ocupação do espaço. O
mecanicismo, que teve em René Descartes seu maior expoente, definiu essa
nova ciência essencialmente com dualista, fortemente apoiada na idéia de
separação entre a matéria e o pensamento (res extensa x res cogitans), onde
a máxima ―Penso, logo sou‖ ―fundava a realidade não no mundo físico,
mas no fenômeno imaterial do pensamento.‖ (p. 26). Aqui havia novamente
espaço para o corpo e para a alma. Diferentemente do dualismo da idade
média, no mecanicismo o universo era agora sugerido como infinito. Com a
revolução científica e seu espaço agora infinito, não sobrara espaço
―separado‖ passível de suportar armazenamentos de almas ou psiques.
Nesse ponto, a questão do homem virtual se destaca na existência do
pensamento, fora (e longe) da matéria do corpo.
Nesse momento passamos a ter uma imagem do mundo monista –
onde é admitida apenas a realidade física –, e não mais dualista. Assim, ―A
velha imagem do mundo, com suas almas diligentes e seu espaço celeste,
deu lugar a um universo mecânico em que a Terra se tornou um bloco de
rocha a girar num vazio euclideano. Além disso, enquanto os medievais
viam os homens como seres ao mesmo tempo físicos e espirituais –
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amálgamas de corpo e espírito –, os novos mecanicistas nos viam num
sentido puramente físico. Assim, a visão monística do espaço foi
transformada numa visão monística do Homem.‖ (p. 27). A redução do
homem de ―centro do universo‖ a ser puramente físico ocorreu, portanto,
pelas novas visões que a nova ciência trouxe a partir de novas leituras de
dados e informações fornecidas pelos estudiosos da época. O virtual aqui é
o pensamento, dissociado do corpo físico.
Passamos a analisar a idade média, com a visão medieval do
mundo, e tomando como paradigma a Divina Comédia, de Dante Alighiere,
onde o espaço foi claramente dividido entre Céu, purgatório e inferno, e
onde o espaço da alma estava por certo reservado. Dante fazia parte de uma
das facções política de Florença – os guelfos – que viviam em embate com
os gibelinos. Como servo do partido, e em missão diplomática em 1302 foi
julgado in absentia pela facção contrária e sentenciado à morte, tendo
optado por evitar esta, vivendo em exílio até o final de sua vida. Afastado
de sua terra natal e focado agora apenas na escrita, Dante fez o que pode ser
considerado uma das primeiras viagens virtuais, saindo (sem de fato sair
fisicamente) do espaço terreno e visitando todo o universo – desde o
inferno, passando pelo purgatório e até o paraíso –, guiado (ao menos até o
purgatório) por seu fiel escudeiro Virgílio (a virtualidade aqui é reforçada
pelo fato de Virgílio ter vivido mil anos antes de Dante). A viagem foi –
por assim dizer – corpórea e espiritual. O espaço medieval cristão da idade
média era dividido entre aqueles três espaços mencionados. Como o
purgatório situava-se entre o inferno e o paraíso, Dante passou a representálo por uma montanha, localizada a 32º Sul, apontando metaforicamente
para o ―céu‖. As descrições de cada parte desse espaço são minuciosas,
informando-nos o viajante que sobre cada detalhe diferencial que encontra,
e tudo em ―tercetos rimados‖ (p. 38). A história de Dante foi escrita para
combinar conhecimentos medievais sobre a alma e o homem, e foi
particularmente incentivado pela sua atuação política. As narrativas são
bastante reais, e ele consegue em seus escritos passar as sensações
desagradáveis (assim como os cheiros) do inferno, chegando a existir
naquela época vários mapas detalhados do ―inferno‖ de Dante. Longe de
fugir da realidade, Dante buscava antes retratar as partes do universo
visitadas como muito reais (fato comum na época, pois inferno, purgatório
e paraíso realmente existiam para o homem da idade média). ―Segundo o
plano básico do espaço da alma de Dante, o Céu coincidia com o reino
celeste, cercando e envolvendo metaforicamente a humanidade num abraço
etéreo; o Inferno estava nas entranhas da Terra, metaforicamente falando na
sarjeta do universo; e o Purgatório, sendo uma montanha presa à superfície
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terrestre, apontava metaforicamente o caminho para o Paraíso.‖ (p. 40). E
continua nos informando que no reino terrestre tudo era composto pelos
quatro elementos – terra – ar – fogo – água, e já no domínio celeste tudo
era feito da quinta essência, também chamada de ―éter‖. ―O esquema
cosmológico em sua totalidade assemelhava-se a uma grande cebola
metafísica, com a porção ‗inferior‘ (a Terra) no centro e cada camada
consecutiva ganhando em perfeição à medida que se situava mais acima.
De fato, esse universo codificava uma métrica da graça: quanto mais
próximo de Deus estava um lugar, mais nobre era considerado, ao passo
que quanto mais afastado dEle estivesse, menos participaria supostamente
da Graça Divina.‖ (p.41). Em contrapartida ao inferno, considerado como o
fim para aquelas almas que não serão recuperadas (tanto que há em sua
entrada a inscrição ―Deixai aqui toda a esperança, ó vós que entrais‖ (p.
42)), o purgatório era o lugar que Dante descrevia como para as almas que
ainda estavam em processo de amadurecimento, e que – pagos seus
pecados (que não eram mortais), ascenderiam ao paraíso. Era, portanto, o
―lugar da esperança‖ (p. 45). E na medida em que as almas vão cumprindo
suas obrigações no purgatório vão ficando mais leves, e assim vão subindo
em direção ao paraíso. Na caminhada pelo purgatório, ao final, Virgílio
deixa Dante (Virgílio não era batizado e, portanto, não poderia subir ao
céu) que – purgado de seus pecados – passa a ser acompanhado pela bela
Beatriz para sua escalada celestial (em nova apologia à realidade virtual, já
que Beatrice de Folco Portinari realmente existiu). Aqui o cenário é
nebuloso, brilhante e cintilante.
No céu, diferente do inferno e do purgatório, as descrições de
Dante são resumidas, já que na presença de Deus nem mesmo as palavras
prevalecem, e em Sua presença atingimos os limites do espaço, do tempo e
da linguagem. Apesar da figura do purgatório não encontrar guarida na
Bíblia cristã, e ainda com a possibilidade dos Papas terem o poder teórico
de livrar as almas do purgatório, este foi raramente usado na história, eis
que ―Era do interesse do clero que não se pudesse escapar facilmente do
Purgatório, porque a Igreja se beneficiava largamente do pagamento de
missas especiais e outros serviços encomendados como sufrágio. Para falar
sem rodeios, ‗o Purgatório proporcionava à Igreja ... um lucro
considerável‘‖ (p. 50, referência a E. A. Burtt, The Metaphysical
Foundations of Modern Science. Atlantic Highlands, NJ, Humanities Press,
1908, p. 93).
Essas práticas permitiram a idéia de ser negociável o ingresso do
paraíso, e levou Martinho Lutero a condenar o Purgatório a uma
abominação católica. ―Lamentavelmente, como os sistemas judiciários do
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mundo todo, o sistema do Purgatório era um imã para a corrupção; mas a
podridão em suas fileiras não devia arruinar toda a idéia.‖ (p. 50). ―De uma
perspectiva puramente física, é absurdo sugerir que o Inferno está dentro da
Terra ou o Paraíso sobre as estrelas, mas no esquema holístico de Dante e
seus contemporâneos, essas eram as localizações lógicas para esses reinos.‖
(p. 53). Paradoxalmente à dualidade corpo / alma em Dante, é no Paraíso
que ele une o corpo e alma em uma ressurreição. Essa era a promessa
cristã: ―No Empríreo, os eleitos iriam se sentar na presença de Deus
íntegros em espírito, mas completos também em carne, sangue e osso.‖ (p.
54).
Em Dante, portanto, encontramos a virtualidade do homem na
descrição dos personagens que compuseram a Divina Comédia que, se por
um lado não existiriam realmente e concomitantemente, foi através deles
que Dante pode realizar sua viagem virtual.
Considerando agora o espaço físico medieval, a interpretação é
destacada nas pinturas – de Giotto inicialmente – ao conseguir os efeitos da
realidade virtual em suas telas. Na capela de Arena, em Pádua, Giotto põe o
anjo Gabriel ajoelhado em frente à Maria na cena da Anunciação.
Essa cena – pintada milhares de vezes – dessa vez foi colocada
por Giotto de tal forma que o observador tem a nítida certeza que os
retratados na pintura estão realmente lá. Conseguiu isso com o efeito
tridimensional do volume, e esse é um dos pontos de partida da realidade
virtual nas artes nesse período. A imagem agora se apresentava – apesar da
bidimensionalidade – como se possuísse 3 dimensões, e existisse no mundo
real.
Antes disso as imagens e os pintores – preocupados mais com a
alma do que com o corpo – retratavam normalmente planos bidimensionais,
sem preocupação com profundidade e volume.
Criava-se nesse momento um embrião da realidade virtual: as
pessoas viam um ser virtual que não estava lá. Mudava-se nesse momento o
conceito de espaço físico. Giotto é ―considerado o pai da pintura
Renascentista‖, e ―foi o primeiro pintor a explorar sistematicamente o estilo
que seria finalmente codificado como ‗perspectiva‘‖ (p. 60). A genialidade
de Giotto não se resumiu a colocar volume (e peso) em suas telas, mas de
recriar textos alinhados que poderiam ser acessados e acompanhados de
forma não linear, em verdadeira demonstração de texto em hipertexto.
Assim demonstrada na capela Arena, a história é apresentada em camadas,
onde o observador pode partir de qualquer ponto do texto. A nova forma
contemplando volume não se deu por evolução no estilo darwiniano, uma
vez que os pintores anteriores não utilizavam o volume por estarem mais
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interessados em demonstrar a presença do espírito do que propriamente o
corpo. A importância de Giotto, portanto, transcende a questão simples da
arte e demonstra antes a mudança de foco relativamente aos interesses
representados nesse momento.
Destaque nesse ponto para a condução da história, considerando
que até então o espaço era bipartido, contendo lugar distinto para corpo e
para a alma. Com isso e outros movimentos (como tornar as figuras com
tamanhos proporcionais, independente de uma hierarquia de poder), mudase a métrica da importância, na qual a alma continua perdendo terreno.
Partia, naquele momento, do espaço espiritual para o espaço físico. Vale
destacar nesse ponto que Giotto era considerado o ―Dante da imagem‖ (p.
66) e que ambos eram contemporâneos. Giotto lutava para capturar a
realidade física e espiritual dos retratados. Se por um lado no passado as
imagens atraíam (os menos cultos) para o rebanho cristão, agora as imagens
realísticas perigosamente atraíam a atenção para o corpo, e não mais para o
espírito. Um dos maiores defensores de que o novo realismo das imagens
poderia atrair mais ―incrédulos‖ para o rebanho foi Francis Bacon. Para ele,
a chave da nova imagem era a aplicação da geometria, e essa transformação
passaria a atrair mais do que os modelos anteriores. E esse foi o impulso
que o novo estilo realista recebeu para prosperar e foi, em linguagem atual,
a percepção do poder psicológico da simulação visual.
Apesar da revolução das imagens, faltava ainda uma integridade
visual, segundo a qual a perspectiva do observador seria levada em
consideração no momento da pintura. Com isso, as imagens deram novo
salto, passando a incorporar – agora de forma definitiva – a realidade
virtual. As considerações foram feitas com base em regras matemáticas e
geométricas de Bacon, e permitiram que pintores como Leonardo e Rafael
alcançassem um nível de realidade que põe à prova o senso de real e
imaginário. O espaço agora tinha profundidade em pinturas aplicadas
(normalmente) sobre o plano. E os pintores passaram a considerar o espaço
vazio, combatendo o que Aristóteles havia determinado muito antes: ―A
natureza abomina o vácuo.‖ (p. 73). Para Aristóteles, um objeto era
definido pelo espaço ocupado pela sua superfície, e o espaço era, portanto,
um conjunto de limites. Com toda a discussão em torno do espaço, foi
decisivo o ponto de discussão onde – de uma perspectiva aristotélica – o
espaço (sideral) era imóvel, pois se fosse movido, restaria um espaço vazio
atrás. Isso implicava dizer que mesmo sob a perspectiva cristã, nem mesmo
Deus poderia mover o espaço. A reação da igreja foi imediata, e não houve
aceitação das limitações impostas ao Criador por Aristóteles. Com isso, em
1277 o bispo de Paris, Stephen Tempier publicou um decreto condenando
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219 idéias filosóficas consideradas suspeitas. A de número 49 ―era a idéia
que Deus era incapaz de mover o universo sob a alegação de que isso
implicaria a existência de um vazio.‖ (p. 76). Houve uma remexida geral
entre a sociedade da ciência. O estudo de Aristóteles foi posto à prova, e
avançava a ciência sobre a integridade espacial. Nascia aqui a perspectiva,
segundo a qual, a imagem a ser pintada deveria ser vista a partir de um
ponto especial, definida pelo olho que iria ver essa imagem. Isso trouxe
mais realidade virtual às imagens.
Aqui, então, e graças à perspectiva, haviam dois homens virtuais:
o primeiro como sendo aquele que – ou através de quem – as pinturas
deveriam ser vistas, a fim de que alcançassem o efeito tridimensional
desejado pelo artista, e o segundo o próprio efeito alcançado pelas pinturas,
onde normalmente imagens – antes estáticas e planas – tinham agora
volume e movimento propiciados pela ilusão de óptica.
Com mais realidade e avançando no mundo real, cada vez menos
espaço sobrava ao espírito. Culmina nesse ponto do Renascimento desenho
do homem de Leonardo da Vinci, tornando-o a partir desse momento, uma
nova métrica para todas as coisas: a imagem passa a interagir com o
observador – ou corpo observante – (que a partir de agora precisa de um
ponto de referência definido pelo pintor para poder desfrutar plenamente da
obra). A idéia é que o artista passaria a ver a obra a partir de uma janela, da
qual teria o melhor ponto de vista da obra. Interessante a Última ceia, de
Leonardo da Vinci, cujo ponto de melhor visualização é 4,5 metros acima
do piso. Aqui a identificação do homem virtual é definida no observador
que vê ―através da janela‖, criando dessa forma o efeito (virtual) desejado
pelo artista.
Galileu Galilei entra nesse cenário como o primeiro a articular
claramente a nova visão do espaço num contexto científico‖ (p. 88). O
universo de Galileu era constituído de matéria e vazio, e dessa maneira
conseguiu demonstrar o vazio de forma a derrubar a teoria aristotélica
sobre o espaço sem o vazio. E nascia oficialmente o vazio no espaço. Já no
espaço celeste, e continuando a analisar os pintores da renascença, as
imagens sobre o espaço eram sempre acompanhadas de metáforas, uma vez
que o sentido de céu, por mais que fosse aceito e entendido, não era
totalmente claro para que pudessem ser representadas imagens sucessivas
equivalentes. Sendo outro plano de realidade (mas ainda assim realidade),
os artistas tratavam-no com distinto do real palpável. Havia um dualismo
artístico metafísico quando era necessário representar o espaço da alma, e
esse dualismo era refletido diretamente na cosmologia da época, traçando
uma divisão sutil entre o espaço terrestre e o espaço celeste. Enquanto
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naquele as coisas eram mortais, neste prevalecia a permanência eterna. Isso
possibilitava que existisse um lugar para as almas, independente do céu
terreno conhecido. Com questões pairando no ar como a distância entre
ambos, a solução veio novamente da arte, onde pintores como Rafael
(século XVI) procura unificar o espaço divino ao terrestre ―num único
espaço euclideano‖ (p. 96). Essa mistura homogênea de Rafael juntou o céu
à terra. Entra no cenário o estudo feito por Nicolau de Cusa, cujo ponto de
partida era Deus, como ser absoluto. Desse ponto Cusa considera que o
universo não pode ter limite externo ou centro, pois que seriam também
absolutos, o que contrariaria o absoluto anterior (Deus). Assim sendo, o
universo passa a ser um ―interminável espaço ilimitado.‖ (p. 98). Em suas
palavras: ―Há um só mundo universal.‖ (p. 98). A Terra sai do ―fundo‖ do
universo para lugar comum, junto aos outros astros. Com isso nasce o
princípio cosmológico, segundo o qual, ―o universo é essencialmente o
mesmo em todos os pontos‖ (p. 99). Com base na grandeza de Deus,
considerou que os outros ―mundos‖ também seriam habitados, pois nada
mais seria que o reflexo da grandeza da divindade. Temos aqui a elevação
da humanidade à igualdade com os outros seres celestes (inclusive os anjos,
que a partir de agora também poderiam morrer). Esse pensamento foi o
precursor dos extraterrestres da ficção científica.
Nicolau Copérnico entra em cena buscando unificar o Céu e a
Terra pelo lado da ciência, mas com o intuito maior de melhorar a
navegação. Seus objetivos foram voltados para o estudo dos astros, eis que
a cartografia da época era baseada nas descrições dos movimentos dos
astros feitas por Ptolomeu da Alexandria no século II. Os erros não raro
levavam à perda das naus, e com elas, suas preciosas cargas. Essa foi a
missão de Copérnico que, por achar o sistema de Ptolomeu feio, não
conseguia conceber que não havia simetria ou beleza na obra divina de
orientação dos astros. Copérnico elaborou um sistema heliocêntrico que
parecia funcionar melhor que o sistema geocêntrico. Estudos posteriores
mostraram que seu sistema não era apenas mais bonito, mas também mais
funcional e preciso. No entanto não foi Copérnico quem demoliu a
distinção entre espaço celeste e terrestre, mas Johannes Kepler, que
conseguiu enxergar no sistema heliocêntrico uma lógica que poderia
sugerir a homogeneidade espacial, considerando o domínio celeste
exatamente como continuidade do domínio terrestre: um domínio físico
concreto. Deduziu em seguida que as órbitas dos planetas não eram
círculos, mas elipses, afirmando que ―o que propelia os planetas em torno
de suas órbitas não era Deus, mas forças físicas inerentes ao sistema
cósmico.‖ (p. 105). ―Seu universo era não só unificado, era fisicamente
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viável por inteiro.‖ (p. 105). Nesse momento Galileu inventa o telescópio e
mostra ao mundo que a lua era semelhante à terra. O universo já não era
imutável. Mas seria infinito? Ou que tamanho e forma teria? A ausência de
forma era combatida pela teologia que via no universo um reflexo do
próprio Deus, que pela lógica dominante deveria ter uma forma.
Giordano Bruno sugeriu, então, que o universo era infinito, pois
um Deus seria representado de forma mais perfeita se seu reflexo fosse
maior e mais povoado. Por paradoxo, a situação agora pendia para o lado
infinito do universo, justamente sopesando a participação divina em sua
criação. Descartes, na seqüência, ―passou a conceber sua imagem
mecanicista do mundo, em que o universo consistia de matéria em
movimento através do espaço infinito em conformidade com leis
matemáticas estritas.‖ (p. 108). Mas foi Henry More que, abraçando essa
idéia, sugeriu que o universo era composto de átomos e espaço vazio. A
sutileza foi ter chamado esse espaço de ―Amplitude Divina‖, aplacando o
contragosto teológico por um universo onde não havia espaço para Deus.
Continuando a escalada, Isaac Newton publica a lei da gravitação universal,
dando consistência aos trabalhos de seus antecessores demonstrando o
movimento dos astros, que eram, em última análise, massas físicas e,
portanto, espaço celeste e espaço terrestre tinham um domínio físico
contínuo. Newton também justificou seus estudos com bases teológicas e
―na sua concepção Deus estava em toda parte, o espaço também deveria
estar em toda parte – e ser portanto infinito.‖ (p. 111). Com isso, e com
bases religiosas, o universo era infinito e Divino. A identificação virtual
nesse ponto se dá pela possibilidade – novamente – de haver um espaço
para as almas, acalmando os ânimos da igreja Católica contrários ao avanço
de uma ciência que pouco considerava o divino.
Com o passar do tempo, porém, e especialmente após a morte de
Newton, os estudiosos passaram a não levar tanto em consideração as
implicações teológicas de um universo infinito. Assim sendo, na idade da
razão, o homem realmente estava à deriva num bloco de rocha que ―girava
despropositadamente num vazio euclideano infinito‖. Morre aqui a era
medieval e junto com ela um lugar especial no universo para as almas. A
imagem atual do universo não é dualista (focada no corpo e na alma), mas
essencialmente monista: o que existe de real é o corpo. E o monismo teve
livre curso a partir do final do século XVIII: ―pela primeira vez na história,
a humanidade havia produzido uma imagem do mundo puramente
fisicalista, um quadro em que mente/espírito/alma não tinham lugar
algum.‖ (p. 114). E nesse ponto, portanto, a realidade suplanta a
virtualidade na questão da existência: não há no universo espaço para a
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alma.
Posteriormente, no espaço relativístico, as idéias da nova ciência
que não conseguia ver um ―início‖ definido para o universo viria a calhar
com a harmonização cristã. A Bíblia e as teorias de Newton conviviam
pacificamente. O espírito científico, no entanto, insatisfeito com a falta de
respostas para questões envolvendo o início do universo começa a propor
algumas teorias científicas sobre a gênese. Kant inaugura essa era propondo
que sistemas solares e galáxias inteiras poderiam ter origem em poeira
cósmica. Na falta de bases científicas para sustentar tais teorias, acabaram
sendo evitadas e naturalmente esquecidas pelos que preferiam evitar a
discussão.
O universo era ―um cosmo que simplesmente é‖ (p. 117), sem
antecedentes históricos, idéia que perdurou durante o século XIX, indo até
a década de 1920, quando Hubble propôs que as estrelas distantes estão se
afastando cada vez mais e avançou, recaindo suas suspeitas que as
nebulosas não fossem apenas manchas cósmicas, mas poderiam comportar
galáxias inteiras. Vasculhando as nebulosas e usando as cefeidas4 como
métrica, concluiu que a nebulosa de Andrômeda estava à espantosa
distância de um milhão de anos-luz da nossa galáxia. Considerando que a
via láctea era conhecida por seu tamanho de trinta mil anos-luz, essa
descoberta gerou assombro no meio científico. Kant tinha razão: as
nebulosas não eram nuvens de poeira cósmica, mas universos-ilhas inteiros,
cada um com milhões ou até mesmo bilhões de estrelas. Foi um salto
quântico e tanto! Continuou seus estudos e, baseando-se em uma teoria de
Vesto Slipher (segundo a qual havia um ―desvio para o vermelho‖ nos
espectros de luz de algumas nebulosas), concluiu que esse desvio se dava
em razão da velocidade de deslocamento da nebulosa. A conclusão desses
estudos foi que o ―universo está se expandindo‖ (p. 121), ou seja, o cosmo
é dinâmico. A partir dessa expansão cósmica, o astrônomo inglês Fred
Hoyle cunhou pejorativamente a expressão ―big bang‖, já que considerava
a idéia um disparate. Mas o termo pegou. Havia portanto agora uma
história cosmológica.
Einstein5 - trabalhando como ―perito técnico, terceira classe‖ do
Departamento de Patentes da Suíça, aproveitou seu tempo para desenvolver
idéias nas quais rejeitava o espaço como ―absoluto‖, contrariando as bases
4

5

Estrelas com propriedades que as fazem pulsar periodicamente em ciclos regulares de
algumas horas a alguns meses.
Curiosidade: o mito das péssimas notas escolares de Einstein foi tão difundido que por
pouco não ―se tornou o santo padroeiro do fracasso escolar‖ (p. 123).
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da ciência definidas por Newton e Kant, mas aceitas pelos homens de
ciência da época. Einstein inspirou-se em um dilema: que a velocidade da
luz parecia sempre constante. Ele concluiu que a premissa sobre o
absolutismo do espaço e tempo (conforme Newton ditara até então) era o
que não encaixava nos testes sobre a constância da velocidade da luz.
Abandonando as premissas newtonianas, o problema desapareceria.
―Assim, segundo Einstein, espaço e tempo não são fenômenos absolutos,
mas puramente relativos, como Leibniz afirmara dois séculos antes‖ (p.
125) e, nesses termos, ―quando maior a velocidade entre duas pessoas,
maior seria a diferença entre suas percepções de espaço e tempo. Em
resumo: quanto mais rapidamente eu me desloco em relação a você, mais o
seu espaço parecerá se contrair e mais o seu tempo parecerá se desacelerar‖
(p. 125). Na seqüência Einstein desenvolveu a teoria geral da relatividade
na qual conseguiu matematizar o big bang, dando um início geométrico e
formal ao universo. No espaço relativístico de Einstein o universo se parece
a uma membrana, onde os corpos celestes repousam. Quanto maior a massa
desse corpo, maior a deformação que causará à membrana, e os corpos
adjacentes sofrem em suas trajetórias os efeitos da curvatura da membrana.
―Na relatividade geral, portanto, a gravidade é apenas um subproduto do
espaço curvo‖ (p. 128). A conclusão é que quanto mais matéria no espaço,
mais curvo será, assumindo forma de balão (havendo matéria suficiente)
ou, não havendo matéria suficiente, será aberto, como uma sela. O desafio
fica, portanto, em medir a quantidade de matéria existente no universo que
demonstrará o formato deste. Mas foi Stephen Hawking, auxiliado por
Roger Penrose, quem conseguiu recentemente demonstrar – apoiando-se na
relatividade geral – que ―num universo como o nosso, tem de ter havido um
momento inicial de coalescência cósmica‖ (p. 130). Avançando nessa linha,
e considerando as massas dos corpos celestes, Hawking também
reascendeu a idéia sobre os buracos negros, lugares no espaço com tal
curvatura devido à massa dos corpos que teriam uma gravidade
insuportável nem mesmo a luz que passasse à sua volta escaparia de sua
força gravitacional. No espaço-tempo, conforme Hawking explica, haveria
também a possibilidade de existir saídas (buracos brancos conexos na outra
extremidade), havendo verdadeiras fendas no espaço-tempo capazes de
transportar os viajantes estelares (desde que sobrevivessem à força
esmagadora do buraco negro) a outros lugares muito distantes em tempos
muito pequenos. Esses seriam chamados buracos de minhoca. Inobstante as
possibilidades, muita ficção serve de base para justificar os investimentos
de programas espaciais focados em buscar vida extraterrena. ―Encontramonos, portanto, numa situação paradoxal, pois ao mesmo tempo em que
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somos a primeira cultura na história humana a possuir um mapa detalhado
de todo o cosmo físico, estamos, efetivamente, perdidos no espaço. Todos
esses ‗universos-ilhas‘ vistos através de nossos telescópios servem apenas
para realçar o quanto somos na verdade uma ilha pequena, insignificante‖
(p. 137). ―O reverso de nossa democracia cosmológica é, portanto, uma
anarquia existencial: nenhum lugar sendo especial em relação a qualquer
outro, não há lugar algum para visar finalmente – nenhuma meta, nenhum
destino, nenhum fim. O princípio cosmológico que outrora nos salvou da
sarjeta do universo nos deixou, em última análise, sem ter para onde ir‖ (p.
138), permitindo que a Enterprise6 viajasse a qualquer região do universo
onde encontraríamos ―tantas possibilidades dramáticas como qualquer
outra‖ (p. 138).
O homem virtual nesse ponto está sem alternativas (sequer para a
alma), já que a visão científica monista do mundo admite somente o corpo,
sem que haja espaço para a alma ou outras manifestações não físicas.
Deixando de lado o espaço relativístico e considerando agora o
hiperespaço, temos como evolução do pensamento científico nesse
segmento a consideração de outras dimensões afora as já conhecidas altura,
largura, profundidade e tempo. O homem buscou – e encontrou – outras
dimensões para melhor definir o espaço. E também essa linha de raciocínio,
assim como no Renascimento – as artes foram as precursoras do caminho
para a ciência.
Este espaço com mais de três dimensões foi cunhado como
hiperespaço. Aqui vale destacar a visão encantadora do inglês Edwin
Abbott, segundo a qual – usando a analogia – em Flatland (Terraplana) o
mundo se apresenta em uma lâmina, na qual as criaturas são
bidimensionais, sendo sua hierarquia definida pela quantidade de lados que
possuem. Nessa civilização imaginária o quadrado ―vale‖ mais que o
triângulo, e há também as formas supremas, com infinitos lados: os
círculos, que são os sacerdotes de Terraplana. Um quadrado desavisado, em
uma noite comum, é acordado pela visita de um ser supremo da terra das
―três dimensões‖: uma esfera, ou seja, um círculo em três dimensões
denominado lorde Esfera. O quadrado não acredita no que vê no primeiro
momento, mas acaba seduzido pela curiosidade e aceita o convite da esfera
para passear no mundo das três dimensões. Lá encontra outras formas
também evoluídas como o cubo (sua própria evolução). O quadrado fica
―tão enlevado com a amplitude de visão que encontra que na terceira
6

A nave da Frota Estelar mencionada no seriado Jornada nas Estrelas (Star Trek), criado
em 1966, mas que na ―virtualidade‖ se passa no século XXIII.

106

dimensão que roga insistentemente a lorde Esfera que o leve para diante e
para cima, rumo a dimensões ainda maiores‖ (p. 141). Contrariado pela
insistência do quadrado, lorde Esfera decide levar de volta o quadrado ao
seu mundo bidimesional, ―onde ele não demora a ser preso por causa das
histórias heréticas que conta sobre uma terceira dimensão‖ (p. 142). A
alegoria serve para iniciar uma série de estudos justificando a necessidade
de outras dimensões a partir das já conhecidas. Começava a crítica sobre a
questão da perspectiva linear e a geometria não-euclidiana, pois afinal o
espaço era curvo. Disso avançou a ciência pelas mãos de Theodr Kaluza
que, expandindo a teoria gravitacional de Einstein, propôs que na realidade
havia uma outra dimensão, a quinta, que era tão pequena que escapara até
agora da observação dos homens de ciência modernos, mas que poderia
explicar a teoria do eletromagnetismo de Maxwell (equações de campo da
luz). Kaluza propôs que cada ponto de uma figura tridimensional na
realidade não é um ponto sem dimensões, mas se olhado bem de perto
parecerá – em corte – como um círculo. Os pontos são, portanto, linhas
bidimensionais. Kaluza afirma então que haveria quatro dimensões do
espaço, e mais uma para o tempo. Atualmente temos nada menos que onze
dimensões para justificar a existência do universo e das forças que o regem,
a saber: gravidade, magnetismo etc. (p. 154, 155, ...), força nuclear fraca e
força nuclear forte. Nas onze dimensões se encontram as quatro conhecidas
(altura, largura, profundidade e tempo) e mais sete microscópicas,
funcionando enroscadas e harmoniosas. As teorias modernas que tentam
justificar a existência do hiperespaço com base em uma matéria
dependente, como força, são chamadas de ―teorias de tudo‖. Numa teoria
dessas bem-sucedida ―todas as partículas existentes seriam descritas como
uma vibração da multiplicidade de dimensões extras ocultas. Os objetos
não estariam no espaço, seriam o espaço. Prótons, petúnias e pessoas –
todos nós nos tornaríamos padrões num hiperespaço multidimensional que
não podemos sequer ver. Segundo essa concepção de realidade, nossa
própria existência como seres materiais seria uma ilusão, pois em última
análise haveria só ‗nada estruturado‘‖ (p. 156).
Assim como para as pessoas comuns, também é para os físicos
uma missão complexa excluir completamente a questão divina dessas
análises.
Tanto que Hawking associou a uma teoria de tudo à mente de
Deus, dando um ar espiritual ao tecnicismo. Da ausência quase completa da
espiritualidade nasce a necessidade humana de buscar uma explicação
divina (ou senso de religiosidade) para o que vê. A autora discorda desse
caminho e sugere que a solução não é essa, mas sim buscar entender esses
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fenômenos não como o todo, mas como parte do todo, deixando espaço
para as necessidades divinas da alma humana, eis que nesse novo espaço
caberiam o amor, o ódio, o medo, o ciúme, a fúria, e tantos outros que não
podem ser simplesmente explicados pelo hiperespaço.
Aqui o homem virtual não se mostra como per si, mas apenas
surge como uma necessidade humana de não aceitar a redução a esse nada
estruturado. Impõe-se como uma herança religiosa e de uma necessidade de
continuarmos a nos compararmos com o Criador, ou ao menos
continuarmos acreditando que fomos realmente feitos à sua imagem e
semelhança, e que portanto haveria mais do que apenas o nada estruturado.
Além do hiperespaço, e surgindo em um novo big bang de
criação, a rede7 cresce diariamente, numa explosão incalculável,
exponencial e contínua. Esse novo espaço, inexistente até agora a pouco,
desempenha um papel cada vez mais importante na vida das pessoas.
Mudou a forma de contato entre as pessoas, e hoje somos uma sociedade
―on-line‖, onde o contato não é mais físico, mas através de um meio físico
de fios e silício. E é nesse ponto que nasce a possibilidade real da
existência do sujeito virtual.
O ciberespaço não está sujeito às leis da física, mas apenas da
matemática booleana em seus bits e bytes. É, literalmente, um ―lugar além
do hiperespaço‖ (p. 167). ―No jargão da teoria da complexidade, o
ciberespaço é um fenômeno emergente, algo que é mais que a soma de suas
partes‖ (sic - negritei) (p. 167). As dificuldades de definição começam pela
forma de ingresso a esse espaço: na realidade não me movo para dentro
dele, mas optamos entrar na internet. Onde estamos e como nos deslocamos
ainda são incógnitas não completamente decifradas pela física moderna.
Afinal, navegamos sem sair do lugar, e não podemos ser encontrados
através de nenhuma das formas atualmente usadas para denominar
endereçamento físico. Onde estamos realmente nesses espaços não físicos?
Apesar de serem espaços de dados, grande parte das atividades no
ciberespaço não são voltadas para a informação. ―Em suma, num
determinado sentido, o ciberespaço se tornou um novo domínio para a
mente‖ (p. 170). São lugares onde podemos dividir nossa individualidade
de uma forma até então inexistente. Podemos levar nosso ―eu‖ para passear
e entrar em uma lista de discussão sobre assuntos até então não disponíveis
(ao menos não nesse formato de já – agora).
No novo espaço podemos facilmente identificar homem virtual,
eis que as facilidades de existência e movimentação estão disponíveis
7

No caso, a internet como o provedor do ciberespaço.
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apenas para o não-real. Enfim, o virtual se transforma em real (para a rede).
Nesse novo espaço foram criados mundos virtuais on-line como
os MUDs (multiuser Dungeons and Dragons) onde os participantes
(avatares) realmente participam dos ambientes virtuais e têm objetivos
semelhantes: crescer e aprender como avançar em evolução (buscando, em
muitos casos, tesouros e poderes mágicos). Há uma integração constante
entre os participantes dessas modalidades de jogos, e neles normalmente é
possível que os avatares se apoderem de formas não humanas dando asas às
imaginações mais pitorescas. Lá fabricamos nosso mundo psíquico e
estamos em uma sociedade e somos quem queremos (fingimos) ser, e
comungamos com outros que também são o que querem (fingem) ser. Basta
criar uma descrição criativa e voile: existimos. ―Como o Unicórnio disse a
Alice do outro lado do espelho: ‗Se você acreditar em mim, vou acreditar
em você‘‖ (p. 172).
O perigo nesses ambientes é a tênue linha entre o real e o
imaginário, onde as pessoas podem deixar seus ―eus‖ virtuais suplantar o
―eu‖ real. E os apelos de sedução pela possibilidade de estar atrás da
máscara sem qualquer exposição perigosa há que ser considerado em
grande parte dos adeptos dos MUDs. Muitos aproveitam essas máscaras
para experimentar outras formas corpóreas (muitos homens se passam por
mulheres para poder se aproximar dessas e participar mais ativamente de
seus mundos) e há também adeptos ao efeito psicoterápico dessas
incursões: usam o ambiente virtual como válvula de escape para situações
do mundo real. O risco, novamente, é quando as pessoas passam a
considerar o mundo real em menor escala de importância relativamente ao
mundo virtual. Embora a questão de mundos paralelos não seja realmente
uma novidade, haja vista a invasão dos lares pela televisão e pelo rádio
desde muito, a força da virtualidade do ciberespaço e as possibilidades de
uso de máscaras e criações de ―eus‖ de forma demasiada simples e
funcional (como válvula de escape) tem apelos que ainda não são
totalmente entendidos. Comportamentos psicóticos despertados pela
consideração que o ―eu‖ virtual (que morre e volta à vida) é mais
importante que o eu real (eis que este padece de complicações relacionadas
com a realidade como fome e doenças) é apenas uma das possibilidades.
Na vida real não podemos morrer e ―voltar de novo‖, mas a autora resume
esse capítulo no fato de que já tínhamos múltiplos ―eus‖ reagindo em
situações diferentes mesmo antes da possibilidade de soltar esses outros
―eus‖ mundo virtual afora.
O ciberespaço tem sido visto por vários pensadores atuais como
―espaço da alma‖. Justifica-se pelo apelo quase religioso (senão totalmente
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religioso) com que as pessoas devotam sua atenção a ele. ―Em algumas
obras de ciberficcção, o espaço se torna ele próprio uma espécie de
entidade divina.
Na continuação de Neuromancer, Mona Lisa Overdrive, uma das
inteligências artificiais super-humanas que habitam o ciberespaço do
romance explica que a ‗matriz‘ (isto é, a Internet) exibe qualidades de
onisciência e onipotência. Seria a matriz Deus? Pergunta um ser humano
bestificado. Não, somos informados, mas seria possível dizer que ‗a matriz
tem um Deus‘‖ (p. 186). Nossa origem grego-judaico-cristã ocidental não
nos permite (ao menos não facilmente) dissociar imaterialidade da
espiritualidade. E razões há para tal entendimento do ciberespaço ser como
a Nova Jerusalém digital: lá não haverá dor, nem morte, nem sofrimento, e
é em última análise um verdadeiro primor geométrico, digno da divindade.
Com os sonhos de fazer o upload de nossas mentes para a internet, nossos
avatares serão sempre jovens, belos e saudáveis, transcendendo ao corpo
físico. Aqui sim, e exatamente, a existência do sujeito virtual em sua
plenitude, e que existe exatamente no ambiente virtual criado para dar
suporte a esse novo sujeito.
O paradoxo aqui é que apesar dos ciberentusiastas desejem deixar
para trás as limitações do corpo, desejam na mesma ordem ―as sensações e
os frêmitos da carne‖ (p. 189). A dualidade nos remete ao desejo
incompatível de querer a encarnação e a desencarnação simultaneamente,
exatamente como preconizado na idade média, pois as almas estariam
completas quando recebessem, no paraíso, o encontro com os corpos.
Novamente aqui paralelos ao apelo religioso cristão. Há um forte apelo no
sentido de deixar o corpo para trás, em verdadeira jornada espiritual via
rede. Os impulsos elétricos que comandam nossos corpos e as funções
vitais podem ser replicados e aplicados em sistemas computacionais. Mas
como transferir para o computador sensações como amor, ódio, medo, etc.?
Outra questão interessante nessa linha de raciocínio (considerando a
possibilidade da transferência das mentes para a rede) é a definição dos
objetivos no novo mundo. Se na orientação religiosa os eleitos reinariam na
eternidade bem-aventurada desfrutando da companhia da Graça Divina
Suprema, em êxtase eterno, que fariam essas almas lançadas no
ciberespaço? Qual o objetivo maior? A existência eterna, sem objetivo, tem
sentido? Além desse ponto há ainda questões sobre o funcionamento da
memória e como isso afeta o futuro das pessoas (e mais as cargas emotivas
e seus reflexos ao longo do tempo...) e sobre o funcionamento on-line do
cérebro: poderíamos manusear todas as informações que temos guardadas
concomitantemente? Aliás, isso seria a tão desejada onisciência?
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Outro tema relativo é a ressurreição: seria possível, com base em
relatos, reconstruir as almas que já se foram transformando-as em imagens
digitais? Isso é o retorno à bipolaridade medieval que considerava o
homem como composto de corpo físico e de ―uma ‗essência‘ imaterial
potencialmente imortal‖ (p. 195). A autora classifica esse corpo passível de
sobrevida digital como ciberalma (p. 195). Um dos problemas relacionados
com a ciberalma é o relativo aos conceitos de purificação e evolução. ―Nas
fantasias ciberespaciais de reencarnação e imortalidade, a eternidade não
envolve nenhuma demanda ética, nenhuma responsabilidade moral. Obtémse a imortalidade que uma religião promete, mas sem nenhuma das
obrigações‖ (p. 197 e 198). Recompostas as almas, haveria a possibilidade
de construção de um mundo matemático, onde o tempo poderia ser
manipulado, dando vazão real à onisciência, numa fusão do Todo com o
―eu‖. Para os ciber-religiosos, portanto, a promessa da onisciência e da
imortalidade serão acessíveis a todos aqueles que aceitarem essa passagem.
De outro lado, os cristãos ortodoxos sempre valorizaram a carne como o
sofrimento necessário à evolução do espírito.
Para a comentadora Paulina Borsook, ―a cultura da elite do Vale
do Silício está na verdade impregnada de um libertarismo profundamente
interesseiro, que se furta a responsabilidades para com comunidades
físicas‖ (p. 205) constituindo o que define como ―ciberegoísmo‖ totalmente
despido de preceitos morais.
Em conclusão, a ciberutopia sugere o ciberespaço como um lugar
em que ―a conexão e a comunidade podem ser promovidas, enriquecendo
com isso nossas vidas como seres sociais‖ (p. 207), e nessas visões ―o
ciberespaço torna-se um lugar para o estabelecimento de comunidades
idealizadas que transcendem as tiranias da distância e são livres de
preconceito de sexo, raça ou cor‖ (p. 207) sendo esse o sonho da
ciberutopia.
Nesse ambiente a igualdade realmente impera, em conceito muito
próximo dos sonhos medievais do lugar da alma. Livres dos marcadores
sociais modernos (como a roupa que vestimos ou o carro que possuímos), a
igualdade poderia ser uma possibilidade. Eventos onde participantes podem
dividir salas com autoridades graças à rede nos propõe essa possibilidade.
A desejada democracia pode existir nesse ambiente.
Mas ainda aqui a autora propõe que a realidade não está
exatamente voltada aos ditames ideais, contrariando as hipóteses utópicas.
Em grupos de discussão freqüentemente há vozes que se
sobressaem, e basta uma tentativa de ingressar em uma sala de bate-papo
em língua estrangeira (onde os erros nos denunciam) para podermos ver o
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tratamento diferenciado que é possível ser dado pelos participantes. Há
relatos inclusive de perseguições (e mesmo no mundo real) de pessoas que
tentaram defender pontos de vista divergentes das comunidades. O
histórico de uso e a possibilidade real de acesso à rede é o que pode – em
última análise – trazer essa igualdade em rede.
Tratamos nesse ponto de assuntos como liberdade de expressão e
cibercrimes, obstáculos relativos no mundo digital. Da amplitude do
disponível na rede, estamos de volta ao espaço Dantesco, onde
encontramos desde o céu ao paraíso disponíveis para acesso, em verdadeiro
retorno à tradição medieval (e especial cuidado temos que tomar a fim de
evitar ―que o ciberespaço fique parecido bem menos com o Céu do que
com o Inferno‖ (p. 218)). Além da ciberutopia, a autora finaliza destacando
o lado positivo do ciberespaço, afirmando que ele ―poderia contribuir para
nossa compreensão de como construir comunidades melhores‖ (p. 218),
referindo-se à capacidade de ampliação das redes de contatos sociais,
fazendo uma comunidade mais forte. Construímos esse novo espaço, com
sua nova linguagem compatível worldwide, deixando de ser uma rede física
para ser, antes, uma rede lógica, e o esforço mundial para manter essa
compatibilidade já é uma demonstração de cooperação da comunidade
internacional em ação para a construção de algo maior, em verdadeira rede
de responsabilidade permanente.
E é baseando-se na linguagem que usamos que temos a limitação
do mundo que vemos. ―Como uma produção das comunidades ocidentais
do final do século XX, também o ciberespaço reflete a sociedade da qual se
origina. Como observamos, esse espaço está surgindo num momento em
que muitos no mundo ocidental estão se cansando de uma visão de mundo
puramente fisicalista. Terá sido por acaso que inventamos um novo espaço
imaterial exatamente nesse ponto de nossa história? Justamente no
momento em que muitas pessoas estão ansiando mais uma vez por alguma
espécie de espaço espiritual ou psicológico coletivo?‖ (p. 224).
Com tudo o que foi dito, podemos afirmar que vivemos
atualmente em dois espaços distintos: o físico e o ciberespaço. As
mudanças históricas da interpretação do primeiro nos levou a pensar nossa
concepção de espaço, eis que somos ―produtos de nossos esquemas
espaciais‖ (p. 225) que, como fartamente demonstrado, são conceitos
mutáveis ao longo do tempo. Mas assim como os homens de ciência da
idade média, estamos apenas iniciando o conhecimento sobre esse novo
espaço. ―O que a história fará desse espaço, de maneira muito apropriada,
só o tempo irá dizer‖ (p. 225).

112

3. Referências
CADOZ, Claude. A realidade virtual. Tradução de João Paz. – Gráfica Manoel e
Filhos Ltda., 1994.
LEVY, Pierre. O que é o virtual? Tradução de Paulo Neves. – São Paulo: Editora
34, 1996.
WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço: de Dante à Internet. Tradução
de Maria Luiz X. Borges. Revisão técnica Paulo Vaz. – Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ad., 2001.

113

Conhecimento

114

Conhecimento e complexidade: uma visão integradora
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Resumo
O tema do conhecimento desde os tempos da antiga Grécia tem motivado
uma grande quantidade de estudos, a ciência tem se desenvolvido a partir
do paradigma determinístico e simplificador, o conhecimento é obtido
através da análise das partes da realidade. Este artigo apresenta uma visão
diferente, a partir dos trabalhos de autores da chamada Teoria da
Complexidade, uma nova abordagem de enxergar a realidade de forma
global. Para isto, faz-se um levantamento da contextualização históricofilosófica do conhecimento científico, posteriormente discute-se a relação
entre a forma de obter conhecimento desde a visão do da complexidade.
Palavras - Chave: Conhecimento, complexidade.
1.
Introdução
A discussão sobre o que é conhecimento e sobre a importância
deste na academia quanto na indústria tem crescido significativamente nas
últimas décadas. Para autores como Nonaka y Takeuchi (1997) a criação de
conhecimento é o elemento fundamental para incentivar a inovação dentro
das organizações, porém, apresentando um nível de complexidade tal que
exige uma abordagem multidisciplinar, distinto da ciência tradicional,
determinista, reducionista e linear.
Este artigo apresenta uma visão distinta sobre o que representa o
conhecimento, a partir de trabalhos integradores e sistêmicos como os de
Edgar Morin e Humberto Maturana e Francisco Varela dentre outros.
Esta visão que nos últimos anos tem-se conformado como a
Teoria da Complexidade, que objetiva abordar a realidade e os problemas
desta de uma forma global, considerando que as inter-relações entre os
elementos produzem um comportamento emergente mais rico e
significativo do que o comportamento produzido pelas individualidades.
Para isto, o artigo apresenta inicialmente uma contextualização
sobre a visão tradicional do conhecimento e sua evolução tanto histórica
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quanto filosófica, desde os inícios da cultura Greco-romana até a
atualidade. Posteriormente, apresenta-se uma ponte entre a Teoria da
Complexidade e o conhecimento, considerando o novo paradigma de ver a
realidade como um todo, finalizando com as conclusões obtidas no
trabalho.
2. A evolução histórico-filosófica do conhecimento
Para Hessen (2003) o conhecimento começou a ser estudado por
ser uma interpretação ou uma explicação filosófica do conhecimento
humano. Ou seja, o conhecimento defronta-se com a consciência e objeto,
sujeito e objeto; aparecendo como uma relação entre esses dois elementos.
A parte da filosofia que estuda o conhecimento em geral é a teoria do
conhecimento, também chamada de gnosiologia.
Existem referencias desde a época de Platão e Aristóteles
(filosofia grega antiga) em contextos psicológicos e metafísicos. Em Platão
encontra-se a forma mais antiga de racionalismo, pois acreditava que todo
saber genuíno caracteriza-se pela lógica e validade universal; como o
mundo da experiência é inconstante, está em permanente mudança, não
pode propiciar ao homem um conhecimento genuíno (HESSEN, 2003).
Mas, é só na idade moderna que a teoria do conhecimento aparece
como disciplina independente, o seu fundador foi o filosofo inglês John
Locke, cuja obra principal obra foi ―An Essay concerning Human
Understanding‖ (1690), trata-se de modo sistemático as questões referentes
à origem, à essência do conhecimento humano (HESSEN, 2003).
Já na filosofia continental, Immanuel Kant aparece como
fundador da teoria do conhecimento. Sua filosofia também pode ser
chamada de transcendentalismo ou cretinismo. Sua principal obra foi
―Critica da razão pura‖ (1781), tentou fornecer uma fundamentação critica
ao conhecimento das ciências naturais. Sua teoria tem como conteúdo
essencial três proposições: 1- a consciência em si é incognoscível; 2 – o
nosso conhecimento permanece limitado ao mundo fenomênico; 3 – este
surge na nossa consciência porque ordenamos e elaboramos o material
sensível em relação às formas a priori da intuição e do entendimento
(HESSEN, 2003).
Segundo Morin (2000) na Renascença, quando nasce a ciência
moderna a sociedade sabia que devia existir e que existia de fato uma
relação entre a Ciência e a consciência, no sentido ético da palavra.
Infelizmente, esse pensamento é desmentido em algum momento da
história, segundo Morin (2000) para permitir a evolução e desenvolvimento
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do conhecimento e da ciência, uma disjunção entre o julgamento de valor e
o problema de dever moral.
A Igreja, nesse sentido, com o poder que ostentava na época
criava um clima de inibição que de certa forma proibia as pesquisas que
contradiziam a Bíblia, à teologia Aristotélica ou a visão de mundo dela.
Para que o conhecimento pudesse ser desenvolvido teve que separar-se da
consciência moral (MORIN, 2000).
Posteriormente, essa distinção é acrescentada, segundo Morin
(2000) pela intervenção de René Descartes. Ele propõe na época, dois
campos do conhecimento, por um lado o problema do sujeito – ego
cogitans – que será estudado pela filosofia, e por outro lado, o resto – res
extensa – dos objetos que se encontram disponíveis para o conhecimento
científico.
Com a divisão entre a filosofia e a ciência, o conhecimento
começa a ser desenvolvido sem considerar o sujeito, o homem, que se vê
impossibilitado de pensar e refletir, uma ciência amoral criada e
desenvolvida por especialistas (MORIN, 2000). Segundo Morin (2000) é
nesse momento que se materializa uma ruptura decisiva, entre a
reflexividade da filosofia, e a objetividade científica.
A especialização impossibilita ter uma visão do sujeito, a
sociedade e o universo, já que ela compartimenta e fecha o conhecimento,
visto que é preciso entrar no vocabulário, na linguagem especializada para
poder compreendê-lo.
Uma das críticas mais fortes do autor é, precisamente sobre o fato
de divisão do conhecimento científico, dinamizados por alguns princípios
que segundo Morin (2000) apresentam graves problemas na atualidade.
O primeiro é o princípio da Simplificação, exemplificado pela
descoberta da Lei da Gravitação pelo Newton, uma lei que de forma
―simples‖ segundo o autor representa a forma que governa fenômenos tão
diferentes como a queda de uma maçã, a impossibilidade da queda da Lua e
o movimento das marés. O fato de explicar o comportamento da gravitação,
não explica o porquê a maçã e maçã, a Lua é Lua e como são formados os
mares.
Aparentemente, essa paixão pela simplicidade, fez descobrir em
primeiro lugar à molécula, ao átomo e depois à partícula. No entanto,
quanto mais é ―simplificada‖ a realidade, ao ponto de ser micro-ciência,
aparecem mais evidências da ―não simplicidade‖ desses sistemas, por não
dizer ―complexidade‖.
O caso exemplificado por Morin (2000) refere-se à Física das
Partículas, segundo o mesmo autor, que se encontra no limite da
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materialidade, já que as partículas, às vezes comportam-se como ondas e
outras como corpúsculos.
Segundo Francelin (2003)
A ciência nova surge para dizer não, o ser humano não é mecânico,
também vive de incertezas e de desordem; o mundo funciona por meio
de um conglomerado caótico e que a mente humana não pode concebêlo com exatidão em suas estruturas, pois podem não ser fixas, talvez
sejam mutantes, imprevisíveis e auto-organizáveis, ou seja, em um
sistema aparentemente caótico, o mundo se auto-regula e se autoorganiza

3. O Conhecimento na atualidade
A ciência é um conjunto de ações encaminhadas e dirigidas a um
fim realizadas pelo homem, que é o de obter conhecimento verificável
sobre os fatos que o rodeiam.
O pensamento científico foi desenvolvido através de um processo
histórico, que foi acelerado notavelmente desde a Renascença. A partir dali,
a ciência vai-se distanciando do ―conhecimento vulgar‖ estabelecendo uma
linguagem própria (MORIN, 2000; 2002)
Assim, citando Thomas Kuhn, em A Estrutura das Revoluções
Científicas, refere que o mesmo atribuiu importância decisiva à noção de
paradigma, retomando à sua maneira, a ideia de que o conhecimento
científico não é pura e simples acumulação de saberes e que o modo de
conceber, formular e organizar as teorias científicas era comandado e
controlado por pressupostos ocultos. Por outro lado, afirma ―o
conhecimento é organizador‖ (Introdução ao pensamento complexo, p.
159).
Todavia, ―O conhecimento científico está fortemente organizado,
mas, ao contrário da cultura humanística, organiza-se com base na
formalização, que desencarna seres e coisas, na redução, que desintegra os
fenômenos complexos em benefício dos seus componentes simples, e na
disjunção, que destrói qualquer elo entre entidades separadas pela
classificação. Esse modo de conhecimento opera a disjunção entre Natureza
e Homem, que se tornam estranhos um ao outro, ou a redução do mais
complexo ao menos complexo, isto é, a redução do humano ao biológico e
do biológico ao físico.‖ (MORIN, 20002, p. 84)
Segundo Hessen (2003) a essência do conhecimento esta
estritamente ligada ao conceito de verdade, ―Conhecimento nãoverdadeiro‖. Não basta que o conhecimento seja verdadeiro. Devemos
chegar também à certeza de que ele é verdadeiro.
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É no conhecimento encontram-se frente a frente à consciência e o
objeto, o sujeito e o objeto. O conhecimento apresenta-se como uma
relação entre estes dois elementos, que nela permanecem eternamente
separados um do outro. E mais a relação entre estes dois elementos é ao
mesmo tempo uma correlação. O sujeito só é sujeito para um objeto e o
objeto só é objeto para um sujeito (HESSEN, 2003).
Segundo Morin, o conhecimento adquirido nas escolas é uma
simples representação da realidade, e mais, é uma representação muito
pobre. Devido a que ele foi desenvolvido de uma forma reducionista,
dividindo a ciência (que o autor chama de conhecimento) em diferentes
disciplinas e fazendo cada vez mais difícil a comunicação entre elas.
Morin (2000) faz uma analogia da representação do
conhecimento com a luz (stimuli) que estimula os olhos, nesse caso são os
modelos mentais do sujeito que interage com a realidade e que a entende a
compreende de uma forma singular, perdendo muita riqueza no processo.
Não basta, mesmo numa ciência moderna, termos um simples
conhecimento operacional, de técnica apenas, mas sim, um conhecimento
específico e profundo e que se exija um conhecimento mais com
consciência com mais aprofundamento e com mais humanismo, e não
apenas e só apenas um conhecimento para se operar tal coisa.
A nova cultura científica se fundamenta cada vez mais numa
enorme quantidade de informações e de conhecimentos e que nenhum
espírito humano poderia nem conseguiria armazenar, o autor também faz
referência ao famoso ―Demônio de La-Place‖, aquele que poderia processar
a quantidade de informação infinita e que a partir de esta conhecer-se-ia o
futuro e o passado por completo. Esse tipo de ser segundo Morin, é
impossível de conceber pelo fato de que a realidade complexa impede saber
com total determinação e certeza absoluta qualquer coisa.
Existe ainda, o processo produzido pelo efeito da emergência,
fazendo alusão à frase de Pascal: ―Considero impossível conhecer as partes
sem conhecer o todo, assim como conhecer o todo sem conhecer as partes‖.
O conhecimento é um processo ininterrupto, conhecemos as
partes que permitem conhecer o todo, e ao mesmo tempo o todo permite
conhecer melhor as partes.
O conhecimento tem duas vias de ser adquirido, uma é por meio
do estudo do objeto separado do meio ambiente, é o que se conhece como
um estudo analítico, no qual as partes são divididas para estudá-las
individualmente. O outro tipo de conhecimento é o adquirido através do
estudo do objeto interagindo com seu meio ambiente, os exemplos mais
visíveis são as ciências da Física e da Biologia. Segundo MORIN (2002 p.
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85-86):
Dado ao que foi dito, pode-se compreender que nossa época, tão
fecunda em conhecimentos, seja ao mesmo tempo trágica para o
conhecimento. É que ela é trágica para a reflexão. Há degradação da
reflexão na cultura humanística, pois o seu moinho, não recebendo mais
o grão dos conhecimentos científicos, roda no vazio e não pode misturar
senão o vento. Há rarefação da reflexão na cultura científica, cada vez
mais destinada a um conhecimento por um lado quantitativo e
manipulador e, por outro, parcelar e disjunto. Enquanto a reflexão liga
um objeto particular ao conjunto do qual faz parte, e esse conjunto ao
sujeito que reflete, torna-se impossível refletir sobre saberes
despedaçados.
Mais ainda, como prevíamos o conhecimento, no estado atual de
organização dos conhecimentos, não pode refletir sobre si mesmo, pois
1) o cérebro de onde provém é estudado nos departamentos de
neurociências; 2) o espírito que o constrói é estudado nos
departamentos de psicologia; 3) a cultura da qual deriva é estudada nos
departamentos de sociologia; 4) a lógica que o controla é estudada em
um departamento de filosofia; 5) esses departamentos
institucionalmente não têm comunicação. Por isso o conhecimento
científico não conhece a si próprio; não conhece o seu papel na
sociedade, o sentido de seu devir, ignora as noções de consciência e
subjetividade e, assim, se priva do direito à reflexão, que supõe a autoobservação de um sujeito consciente tentando conhecer o seu
conhecimento.

4. A teoria da complexidade e o conhecimento
4.1 Breve Contextualização
Como diz Morin (2000) ―A questão sobre a complexidade é
complexa, como havia sido colocada às crianças numa escola ―...
complexidade é uma complexidade que é complexa...‖
O caminho percorrido pela Teoria da complexidade nos leva aos
trabalhos do E. Lorentz sobre a predição do tempo, a partir de um sistema
de equações diferenciais ordinárias não-lineares (EID, 2004). O resultado
da resolução do sistema de equações diferenciais mostrava um movimento
muito complexo das partículas do fluido e uma grande sensibilidade às
condições iniciais.
Os sistemas de simulação em geral precisam de condições iniciais
a partir das quais começa a realizar os cálculos, em geral, em sistemas mais
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simples, o efeito das condições iniciais é perdido no longo prazo dentro da
simulação.
No caso dos sistemas que estavam sendo estudados pelo E.
Lorentz, os resultados, em longo prazo, ainda eram afetados grandemente
pelas condições iniciais, efeito que ele chamou de ―Efeito Borboleta‖.
Porém, a classificação de simples e complexo é subjetiva e a
fronteira encontra-se entre aquilo que é possível de se resolver e aquilo que
não, nesse sentido complexo significa fora do conhecimento convencional,
do conhecimento ―reducionista‖ segundo Morin.
4.2 A complexidade do conhecimento
O papel do conhecimento científico é explicar o visível complexo
pelo invisível simples, de forma que se consiga legislar, disjuntar e reduzir
esses objetos, desde a visão do pensamento clássico – reducionista.
―Todo conhecimento opera por seleção de dados significativos e
rejeição de dados não significativos: separa (distingue ou desune) e une
(associa, identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e centraliza (em
função de um núcleo de noções mestras). Estas operações que utilizam a
lógica, são de fato comandadas por princípios ‗supralógicos‘ de
organização do pensamento ou paradigmas, princípios ocultos que
governam a nossa visão das coisas e do mundo sem que disso tenhamos
consciência‖ (MORIN, 2002).
Assim, cumpre buscar afastar nossos preconceitos, nossas
‗paixões‘, nossos interesses em jogo, a fim de buscar peceber a
complexidade dos problemas. Trata-se de evitar a identificação a priori
como a disjunção a priori. Trata-se de evitar a visão unidimensional,
abstrata. Para isso, é preciso tomar consciência da natureza e das
conseqüências dos paradigmas que mutilam o conhecimento e desfiguram o
real.
No interior deste processo de conhecimento, o mundo das
certezas do sujeito cognoscente dá lugar à necessidade de assumirmos os
paradoxos e convivermos com o princípio da incerteza. O ideal de verdade
e neutralidade, assim como a busca de uma objetividade absoluta, vêm
sendo destituídos progressivamente, cedendo cada vez mais espaço a uma
abordagem processual da realidade orientada por um paradigma ético e
estético (MORIN, 2002).
Hessen (2003) enumera cinco problemas que ele considera
principais no fenômeno da complexidade do conhecimento:
Relação entre sujeito e objeto. Será o sujeito realmente capaz de
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apreender o objeto? Questão sobre a possibilidade do conhecimento
A estrutura do sujeito cognoscente. A fonte e o fundamento do
conhecimento humano é a razão ou a experiência? Questão sobre a origem
do conhecimento
Concepção de consciência natural é a correta. Qual das duas
interpretações do conhecimento humano é correta? Questões sobre a
essência do conhecimento.
O conhecimento racional, discursivo. Além desse conhecimento
racional, existe outro, de outro tipo? Questão sobre os tipos de
conhecimento humano.
O critério da verdade. Se existe conhecimento verdadeiro, como
posso reconhecer sua verdade? Uma verdade que não seja universalmente
válida representa um contra-senso. A questão de critério da verdade.
O dogmatismo dá para supôs a possibilidade e a realidade do
contato entre o sujeito e o objeto. E compreensível para alguns que a
consciência cognoscista, apreende um objeto. ―Esta posição é sustentada
em uma confiança na razão humana, ainda não deixa nenhuma dúvida‖.
Esta teoria se baseia na opinião: ―uma noção deficiente da essência do
conhecimento‖ desde que ―esse dogmatismo‖ não veja que o conhecimento
representa uma relação e, consequentemente, liberações de qualquer tipo
problemático do assunto – sujeito objeto.
A inteligência da complexidade trabalha para religar cultura
científica e humanística literária, incluindo a poesia e favorecendo a
operatividade de uma ética civilizatória das relações humanas sobre nosso
planeta, que permita pensar o observador como parte integrante do
processo de construção do conhecimento, no interior de uma rede de
temporalidades e causalidades múltiplas e simultâneas.
Morin (2000) levanta alguns princípios que tratam do paradigma
da simplificação versus os princípios da inteligibilidade complexa, esses
são:
O princípio de legislar, ao princípio do direito. A ciência cria leis
que aparentemente regulam o comportamento do mundo, nesse sentido,
cria-se uma singularidade de leis que respondem a diferentes fenômenos
físicos. Porém, segundo Morin (2000), essas leis estão ligadas às coações
dos outros elementos, essas singularidades estão inseridas dentro de um
princípio de universalidade.
O princípio da irreversibilidade do tempo. Não se levar em
consideração o tempo como processo irreversível. Isso quer dizer que o
pensamento clássico não considerava à história, à evolução como um
elemento chave, fundamental que tem um vínculo direto com a ciência.
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Aquilo que somos hoje é determinado pelo que fizemos ontem.
O princípio da redução ou elementaridade. Naquilo que se
acreditava ser o elemento puro e simples como a partícula, existem
elementos que as compõem – Teoria dos Quarks – e que trazem um nível
de incerteza e complexidade superior.
O princípio da Ordem Mestra. A idéia partia de que tudo no
universo é determinista, e que os fatores de desordem, aleatoriedade,
incerteza, etc. eram produzidos porque simplesmente não se conheciam
todas as leis que legislavam o universo. Aqui se deve fazer alusão ao
famoso ―Demônio de La Place‖, que segundo aquele pensador francês,
seria aquele ser que conseguiria calcular todas as leis do universo de forma
infinita e que possibilitaria ao homem, conhecer tanto o passado como o
futuro.
O princípio da Causalidade simples, linear. Existem agora fatos
de que suportam inicialmente na cibernética, os sistemas de feedback
positivo ou negativo, que causam variações geralmente inesperadas no
comportamento dos sistemas. O exemplo clássico é o sistema de
aquecimento equipada por termostato.
O princípio da emergência. Onde as qualidades e as propriedades
que nascem da organização de um conjunto, reagem sobre o mesmo
conjunto.
O princípio simplificador. O pensamento simplificador baseavase na disjunção entre o objeto e o meio. Existe o conhecimento adquirido
através do estudo analítico, aquele que divide as partes, mas também existe
o conhecimento adquirido através do estudo dos sistemas com as interações
com o meio ambiente.
O princípio da disjunção do ser. As noções de ser e de existência
eram totalmente eliminadas pela formalização e pela quantificação. Faz
alusão indireta ao conceito de Autopoiese, de Maturana e Varela, onde a
ideia de auto-produção começa a ganhar mais valor.
4.3 As Ciências Sistêmicas
Existem segundo o Morin (2000) alguns pilares da ciência
clássica: a ordem, a separabilidade e a razão – a lógica indutivo-dedutiva
identificada como a Razão absoluta. Posteriormente, desenvolveram-se as
chamadas ciências sistêmicas cujo objeto de estudo é constituído pelas
interações entre elementos e não mais pela sua separação.
Essas ―ciências sistêmicas‖ seriam basicamente três: A
cibernética, a Teoria Geral de Sistemas, e a Teoria da Informação.
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A cibernética que trouxe os conceitos de feedback, rompendo o
princípio de causalidade linear, A causa A age sobre B, e B age em retorno
sobre A. Segundo a Wikipedia (2007):
Cibernética (do grego Κσβερνήτης significando condutor, governador,
piloto) é uma tentativa de compreender a comunicação e o controle de
máquinas, seres vivos e grupos sociais através de analogias com os
autômatos cibernéticos que se desenvolviam à época. Para tanto procura
entender o tratamento da informação no interior destes processos como
codificação e decodificação, retroação (feedback), aprendizagem, etc.

A Teoria Geral de Sistemas, que diz que ―o todo é mais do que a
soma das partes‖, transpondo que existem qualidades emergentes que
nascem da organização de um todo e que podem retroagir às partes, criando
uma sinergia. Segundo a Wikipédia (2007):
A Teoria geral de sistemas (também conhecida pela sigla, T.G. S)
surgiu com os trabalhos do biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy,
publicado entre 1950 e 1968. A T.G.S. não busca solucionar problemas
ou tentar soluções práticas, mas sim produzir teorias e formulações
conceituais que possam criar condições de aplicação na realidade
empírica.

A Teoria da Informação que estuda a incerteza, o inesperado, e
que traz uma luz sobre os eventos que consideramos aleatórios e como agir
com eles. Segundo a Wikipédia (2007):
A Teoria da informação é um ramo da teoria da probabilidade e da
matemática estatística que lida com sistemas de comunicação,
transmissão de dados, criptografia, codificação, teoria do ruído,
correção de erros, compressão de dados, etc. Ela não deve ser
confundida com tecnologia da informação e biblioteconomia.

Essas três teorias acrescentam os desenvolvimentos conceituais
trazidos pela ideia de auto-organização.
5. Conclusão
De acordo com MORIN (2002), as novas e atuais investigações
realizadas por cientistas, sobretudo antropólogos e biólogos, sobre a
história da gênese do universo e a contínua complexificação da evolução da
natureza humana, revelam que estamos ainda num estágio considerado
inicial no que diz respeito ao presente-passado-futuro, à complexidade do
conhecimento, ao processo do conhecimento do conhecimento, à emersão
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do fenômeno da consciência da tríade indivíduo/espécie/sociedade e da
consciência planetária, bem como de muitos outros temas considerados
relevantes para a humanidade e a felicidade dos homens.
―A revolução atual não se dá no terreno do combate mortal das
boas e verdadeiras ideias contra as más e falsas, mas no campo da
complexidade do modo de organização das ideias.‖ (MORIN, 2002. p. 9)
Morin acredita que ainda não foi elaborada uma teoria confiável
que explique a origem do homem e do universo – embora existam muitos
estudos sobre isso – e que ainda está por surgir uma ―ciência nova‖, com
caráter global, que supere o biologismo, o criacionismo, o historicismo, o
evolucionismo ou o antropologismo com que até o presnete momento a
ciência procurou explicar a origem do homem e do universo. Para essa
nova ciência constitua-se numa bio-antropologia fundamental é necessário
uma reconfiguração total dos saberes.
Morin (2000) fala da evolução existente na ciência graças ao
conhecimento redutivista e determinista, porém salienta que a atualidade
requer de um pensamento muito mais complexo, já que todas as linhas de
pensamento simplificado de uma forma ou outra levam para uma realidade
complexa.
A grande tese de Morin é que o uso do conhecimento com visão
complexa da realidade é a forma mais correta de enxergar o mundo no
novo milênio.
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Sociedade em rede e conhecimento científico: uma crítica ao
método da complexidade de Edgar Morin
1

José Renato Gaziero Cella

Resumo
O artigo parte de reflexões filosóficas que se entende que devam ser
efetuadas acerca da Sociedade da Informação e do contexto de revolução
tecnológica trazido pelos avanços da informática e pelo aparecimento da
internet, com destaque para a importância do rigor metodológico na
atividade do cientista; e define o conhecimento científico como uma crença
verdadeira e justificada, a partir do que trata das noções de crença, de
justificação racional e de verdade, sendo que esta última é tratada na sua
acepção clássica de verdade como correspondência e, ainda, na acepção de
quase-verdade ou verdade pragmática, sempre provisória, nos moldes em
que foi originalmente concebida pelo filósofo Newton Carneiro Affonso da
Costa. A partir daí são revisadas as noções de: a) incomensurabilidade de
paradigmas, de Thomas Kuhn; e b) falseabilidade das teorias científicas, de
Karl Popper. Essas duas noções se tornaram lugares-comuns na
argumentação dos cientistas e têm sido utilizadas impropriamente em
vários campos do conhecimento, inclusive o jurídico, o que torna
necessária a sua elucidação a fim de que se corrijam os equívocos que
permanentemente têm sido cometidos pelos cientistas do direito e mesmo
por seus operadores, de tal modo que se apresenta um olhar crítico ao
pensamento de Edgar Morin. Além disso, procura-se destacar a importância
do método axiomático e da eleição de uma lógica a ele subjacente para o
trabalho de construção do conhecimento científico que compõe o escopo da
atividade científica. Por fim, a necessidade de tirocínio crítico por parte do
cientista é igualmente destacada como de fundamental importância para o
controle racional da atividade do cientista.
Palavras-chave: Sociedade do conhecimento. Conhecimento
científico. Justificação racional. Verdade pragmática. Metodologia
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científica. Crítica ao pensamento de Edgar Morin
1.
Introdução
Em 1971 surgiram os computadores de 4ª geração, que passaram
a ser construídos a partir de alguns circuitos integrados que eram inseridos
2
num minúsculo chip , em que se incluíam processador, memórias, controles
de entrada e saída de dados, entre outras funções. Essa tecnologia permitiu
a substituição gradativa dos processadores até então existentes – que
ocupavam grandes espaços e despendiam grandes quantidades de energia –
pelos microcomputadores.
É nessa época que vão aparecer os primeiros computadores
pessoais (Personal Computer - PC), que, no entanto, somente se
popularizaram a partir de 1984, quando a Macintosch disponibiliza o seu
revolucionário sistema operacional de fácil utilização, com o auxílio do
mouse.
Depois disso veio o sistema Windows 95, desenvolvido pela
Microsoft, que a partir de então passou a ser aperfeiçoado com novas
versões, sendo que atualmente se está no limiar do surgimento dos
3
computadores de 5ª geração.
Em curto espaço de tempo se tornaram disponíveis, às pessoas
comuns, instrumentos para armazenamento de dados jamais imaginados em
passado recente. Ademais disso, a possibilidade de transmissão desses
4
dados, pela internet , tem feito com que as noções de tempo e espaço sejam
2

Designação coloquial de circuito integrado. Constituído por material semicondutor,
apresenta-se em pastilhas de espessura entre 1mm e 5mm e largura entre 5mm e 25mm. O
CPU (Central Processor Unit) de um microcomputador é um chip.
3
"Enquanto a 5ª geração, ainda no seu dealbar, se aproxima, porventura comandada pelo
Japão, onde o tratamento da voz homem/computador se vai vulgarizar, sempre se dirá que a
evolução ao nível do 'hardware' tem sido bem mais intensa do que a do 'software'. Usando
os mais recentes avanços da tecnologia — nomeadamente, o processamento em paralelo, em
substituição da unidade central de processamento única de von Neuman, bem como a
tecnologia do supercondutor, que permitirá o fluxo de eletricidade, de nula ou reduzida
resistência, melhorando ainda a velocidade da informação — o computador aceitará
instruções orais e imitará o raciocínio humano, ... Cada vez mais a palavra-chave parece ser
a da simplicidade na utilização dos equipamentos e da programação, numa conjunção
acentuada com as telecomunicações." (MARQUES, G., MARTINS, L.: 2000, p. 22)
4
Segundo Júlio Maria de Oliveira, "por Internet (ou rede mundial ou rede das redes)
entende-se o conjunto de redes, os meios de transmissão e comutação, roteadores,
equipamentos e protocolos necessários mas não suficientes à comunicação entre
computadores, que se utilizam de um meio físico preexistente, bem como o softweare e os
dados contidos nestes computadores" (OLIVEIRA, J. M.: 2001, p. 131).
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revistas.
Pode-se dizer que o computador se tornou um dos grandes
símbolos atuais da vida humana, presente nos mais ordinários momentos da
5
vida cotidiana e tornado meio para a consecução de uma série de atos de
interação social.
Diante da rápida transformação por que tem passado a
humanidade em face dos avanços tecnológicos do setor da informática
desencadeados nos últimos trinta anos, tem sido difícil apreender a real
dimensão dos efeitos que tais aperfeiçoamentos têm produzido nas relações
6
sociais .
Enfim, vive-se um momento em que a sociedade faz uso intensivo
do computador, em que é cada vez maior a penetração de tecnologias de
informação nas organizações sociais. Esse fenômeno não só tem radiado
seus efeitos na sociedade em geral e suas organizações, como também tem
dominado o setor de informação sobre os setores primário, secundário e
7
terciário da economia.
É inconteste que se delineia no horizonte um novo paradigma de
sociedade, em que a energia, que antes era de fato a fonte primordial do
5

Deixando já uma distância enorme as "velhas" máquinas de calcular"; os computadores
estão presentes em toda a parte, desde o supermercado, onde fazem a leitura óptica dos
preços dos bens adquiridos enquanto atualizam os stocks, passando pela gestão das centrais
telefônicas e pelas caixas de pagamento automático (ATM), com que deparamos a cada
esquina da rua, até ao apoio nos mais evoluídos setores do desenvolvimento científico, à
exploração do espaço, para além da sua ligação estreita e originária à "indústria da guerra"
(MARQUES, G., MARTINS, L.: 2000, p. 7).
6
Mas continua a ser ainda frequente no jurista, mesmo no investigador do direito, não
utilizar as novas técnicas no seu dia a dia profissional, agarrado à informação em suporte de
papel. Que diríamos, porém, de um cirurgião, dominando a morfologia e constituição do
corpo humano, o funcionamento dos diversos órgãos, a patologia, mas que não
acompanhasse e não se servisse dos mais modernos instrumentos cirúrgicos? Alguém ainda
hoje poderá retomar, comparativamente, o espanto de Leão X, ao ser inventada a imprensa
(séc. XV): para que serve se apenas 1% da população sabe ler?‖(MARQUES, G.,
MARTINS, L.: 2000, p. 7-8).
7
Garcia Marques e Lourenço Martins afirmam que a Sociedade de Informação passa por
três etapas para sua concretização: "uma 1ª fase, de mudança no pensamento das
organizações e estruturas tradicionais e de substituição, reflexos ao nível do emprego; uma
2ª fase, a de crescimento, com novos produtos e serviços e um uso crescente das redes de
telecomunicações; a 3ª fase, a da assimilação, que se caracterizará pela conciliação entre o
conteúdo do trabalho e da ocupação com as atividades físicas e intelectuais, onde o papel do
homem sairá reforçado, nomeadamente no que respeita ao aproveitamento de sua
capacidade de inteligência" (MARQUES, G., MARTINS, L.: 2000, p. 42). Referidos autores
afirmam, ainda, que os países ditos desenvolvidos se encontram na transição da primeira
para a segunda fase, ou mesmo já nesta.
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progresso social, passa a ceder essa posição à informação, que tem como
8
característica a prestação de novos serviços.
Em documento produzido no âmbito da União Europeia,
intitulado "A Europa e a Sociedade Global da Informação –
Recomendações ao Conselho Europeu", de 26 de maio de 1994, afirma-se
que o ―... progresso tecnológico permite-nos hoje tratar, armazenar,
recuperar e transmitir informação sob qualquer forma — oral escrita e
9
visual — sem limitações de distância, tempo ou volume‖ .
A internet (rede das redes) é uma das grandes responsáveis por
esse rompimento de barreiras físicas e temporais, fato que torna necessária
a revisão de uma série de conceitos antes sedimentados, como por exemplo,
no âmbito do Comércio Exterior, as noções de fronteira e soberania,
conforme atesta Marco Aurélio Greco:
Estamos vivendo um período da história da humanidade — não só da
civilização ocidental, mas da humanidade como um todo — em que
está em andamento uma nova revolução, com profundas mudanças, em
todos os referenciais que dizem respeito ao Comércio Exterior.
Esta mudança atinge a própria base da civilização ocidental, tal como se
estruturou nos dois últimos milênios (pelo menos). [...] a civilização
que conhecemos tem se apoiado na ideia de átomos, de modo que os
valores dos objetos negociados se atrelam como regra, às suas
características e qualidades. A raridade, a dureza, suas propriedades
físicas ou químicas etc. dão valor aos respectivos bens. Por sua vez, a
agregação de valor (de modo a obter algo mais valioso) supunha um
acréscimo de átomos ou uma nova conformação dos existentes. Neste
contexto, até mesmo a mensagem ou informação (o bem intelectual ou
imaterial), para ter valor mais significativo, supunha sua vinculação a
determinado suporte físico, a ele estando indissociavelmente atrelado.

8

A União Europeia pretendeu descrever alguns destes novos serviços no denominado
"Livro Verde sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos na Sociedade de Informação"
(União Europeia, Bruxelas, 19 de julho de 1995, COM [95] 382 final): tele-banco,
telecompras, jornais eletrônicos, entretenimento (vídeo a pedido), lazer (teatro com peças
interativas, nas quais o público pode modificar a intriga), retransmissão desportiva (em que
o espectador pode modificar o ângulo da câmara), de meteorologia, de tele-ensino, de
turismo à distância. De primeira importância será a área de cuidados médicos (cuidados à
distância, vigilância domiciliar), e também começa a surgir o tele-trabalho.
9
A respeito do volume de memória em computador, Garcia Marques e Lourenço Martins
relembram que, "...'em 1961, a memória custava um dólar por bit. Hoje, 24 milhões de bits
custam 60 dólares, o que significa que podemos mais ou menos ignorar a grande fome de
memória da computação gráfica...', esta, como se sabe, das mais absorventes" (MARQUES,
G., MARTINS, L.: 2000, nota 44, p. 42).
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A civilização que se vislumbra, especialmente em razão dos avanços da
informática e do tratamento digital da informação, apresenta a
característica inovadora (para não dizer 'assustadora'), consistente em o
elemento imaterial passar a existir independente de um determinado
suporte físico ao qual deva aderir de forma inseparável. Estamos
entrando, a passos largos, numa civilização de 'bits' e não mais apenas
de átomos.
[...]
Esta passagem dos átomos para os bits e a separação entre suporte
físico e mensagem, levando-a a ter vida própria independente dele, traz
profundas consequências na definição da base da tributação dos
impostos sobre o tráfico de bens e serviços. (GRECO, M.A.: 2000, p.
45-46)

A forma assustadora com que tem se desenvolvido o setor de
informática no trato da informação, de que fala Marco Aurélio Greco, tem
causado perplexidade nos juristas, que se apercebem da insuficiência das
normas jurídicas existentes para a regulação das múltiplas relações sociais
(jurídicas) que têm ocorrido em âmbito virtual (por meio de bits).
Essa perplexidade diante da aparente falta de controle sobre os
usuários da internet e as relações que desenvolvem neste âmbito leva os
Estados, garantidores que são da unidade de seus ordenamentos jurídicos
na regulação dos comportamentos dos indivíduos que estão sob o seu
manto protetor, a pretenderem ter o controle também nesse nível. A
perplexidade se torna ainda maior quando se revela que as possibilidades
de controle das relações sociais, na sua forma tradicional, não são aptas a
regular esta nova realidade que se apresenta.
Diante desse sentimento de impotência vivido pelos Estados,
muitas podem ser as suas posturas, desde as intervenções mais radicais –
como, por exemplo, a proibição total de uso da internet, ou, na outra ponta,
o abandono total das pretensões de controlar e regulamentar o setor diante
do reconhecimento da ausência de capacidade para tanto – até as mais
amenas, como restrições ao acesso de alguns sítios (como em alguns países
árabes, que não permitem acesso ao Yahoo). Seja como for, tanto a
proibição total de uso quanto as restrições em menor escala não têm
funcionado. Ora, basta um computador que contenha os componentes
adequados a disponibilidade de um meio transmissor (satélite, telefone,
etc.) para que uma pessoa possa se conectar a um servidor. Não há como
evitar, por enquanto, que lhe sejam disponibilizados os dados e conteúdos
de que necessitar, nem há como evitar o seu acesso.
A única forma de se garantir a proibição, nos Estados em que se
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adota esta questionável postura, ainda é a exclusão, propiciada por odiosas
políticas governamentais, de grande parcela de suas populações ao acesso
aos bens de consumo atualmente disponíveis. O binômio miséria e
ignorância continuam a ser, infelizmente, o grande instrumento de controle
social, por parte dos governantes, nos países subdesenvolvidos.
Deixando de lado os países mais "fechados" que adotam posturas
radicais, vê-se que os Estados em geral – que estão perplexos, repita-se,
diante da constatação de falta de controle sobre as relações mantidas por
seus integrantes, pessoas naturais e jurídicas – têm se preocupado em
buscar soluções sérias para a recuperação do controle enfraquecido,
sobretudo quando se trata da repressão à criminalidade crescente nos meios
digitais e em outras diversas situações.
A busca de soluções legislativas para aprimoramento do fraco
controle existente do mundo virtual, diante da constatação de eliminação de
barreiras espaciais e temporais, passa necessariamente pela elaboração de
regras comuns, que devem ser estudadas e aplicadas em conjunto pelos
países, de preferência mediante diretrizes a ser recomendadas e eles quando
da elaboração de suas legislações internas. Isso por que a elaboração de
normas isoladas, sem que haja um mínimo de interação com a(s) postura(s)
adotada(s) pelos demais Estados, certamente estará fadada à ineficácia.
Ocorre que o grande avanço das relações virtuais não tem sido
acompanhado pelo legislador, o que tem feito com que os Estados
presenciem – quando isso vem à tona – o cometimento de crimes "sob suas
barbas", a evasão fiscal em grandes proporções, entre outros fatos lesivos à
sociedade, sem nada poderem fazer, seja por não estarem dotados de poder
punitivo contra determinados atos ainda não tipificados como crimes, seja
por não estarem dotados de instrumentos de fiscalização eficazes.
Se por um lado há urgência para a implementação de medidas que
devolvam aos Estados o controle que se "perdeu", por outro há a
necessidade de se buscar soluções refletidas e em conjunto, o que demanda
muito tempo até que os Estados cheguem a um acordo que possa ser
implementado em cada um deles. Portanto, se por um lado existe a
necessidade urgente de se recuperar o controle "perdido" pelos Estados,
paradoxalmente há a demanda, por outro lado, de se tomar as medidas de
recuperação do domínio de forma racional e conjunta, o que impede o agir
rápido e precipitado que exigem as medidas que devem ser tomadas com
urgência.
Ademais, as reflexões quanto às medidas normativas a ser
adotadas devem passar, necessariamente, pela questão da liberdade. Com
efeito, o fluxo de informações que passa pela internet permite a seus
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usuários do mundo todo que interajam de onde quer que se encontrem e em
tempo real, com quem quer que seja, desde que conectado a rede mundial
de computadores. Além disso, qualquer pessoa pode oferecer em sítios os
10
conteúdos que desejar (desde que não proibidos ), emitir as opiniões que
quiser sobre os mais variados temas, praticar atos de comércio, enfim, o
terreno propiciado pela internet para o exercício da liberdade é muito
grande.
Qualquer restrição que vier a ser aplicada a essa forma de
liberdade quase que ilimitada deve ser muito bem ponderada. Sabe-se que
os Estados, mediante o controle social, restringem parcelas de liberdade dos
indivíduos e, ainda, que há uma tendência muito forte, por parte do poder,
de ampliar tanto quanto possível o seu controle.
Exemplo disso são as inovações tecnológicas que num primeiro
momento são franqueadas livremente aos indivíduos e que, após um
período inicial de distensão, são paulatinamente trazidas para o controle
forte dos Estados. Veja-se o caso do rádio. Quando dominadas as suas
técnicas, qualquer pessoa que quisesse transmitir informações por ondas
sonoras podia adquirir (ou construir) um radiotransmissor e o instalar onde
bem entendesse. Com o tempo a radiotransmissão ganhou o status de
serviço público, cuja titularidade é atribuída ao Estado (no caso do Brasil, à
União Federal), que "contrata" determinadas pessoas para prestarem o
serviço em regime de concessão. Qualquer tentativa de se transmitir
informações por meio de rádio, sem autorização, implica a imediata
apreensão do equipamento por parte das autoridades responsáveis pela
fiscalização, além de outras sanções.
Inegável dizer que se vive hoje, com a internet, um período de
liberalidade. Porém os movimentos para a regulamentação do setor são
muito grandes. É o momento, portanto, de se buscar uma resposta à questão
sobre o que se pretende com a internet. Trata-se de serviço público? O
Estado poderá controlar os seus usuários e os conteúdos que são postos à
disposição por eles? Em que medida? De que forma? Ao refletir sobre as
possíveis escolhas que se apresentam em relação à internet, Tercio Sampaio
Ferraz Junior traz as seguintes observações:
Em um dos capítulos da obra coletiva Der neue Datenschutz [...], John
Borking utiliza-se de um método por ele denominado ―técnica dos
10

Mas o que dizer dos conteúdos que são liberados no país de origem do detentor do sítio,
mas que, no entanto, podem ser acessados a partir de países que os proíbem? São reflexões
que devem ser feitas antes da adoção de quaisquer medidas legais, que deverão ser tomadas,
repita-se, em coordenação entre os Estados, sob pena de ineficácia.
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cenários‖ para propor instigantes prognósticos sobre o futuro das
sociedades informatizadas, a partir de duas hipóteses chamadas em seu
texto de ―big brother‖ (Estado policial forte) e ―little sister‖ (Estado
enfraquecido), tendo em vista o mundo contemporâneo da comunicação
de dados.
No cenário big brother, a partir do problema de combate à
criminalidade digital (por exemplo, a lavagem de dinheiro), pode-se
imaginar, no futuro, um Estado altamente controlador das
comunicações por meios eletrônicos, por meio de instrumentos como a
redução do homem a um número único, capaz de identificá-lo em todos
os seus documentos civis e criminais. Nesse cenário, contra a
ineficiência de uma organização fundada na tripartição dos poderes,
cresceria o poder de gestão administrativa, possibilitando a
instantaneidade da imposição de multas, de tributos, de medidas
preventivas. Em consequência, teríamos um clima social de grande
conformismo, com a redução da esfera privada e uma certa dissolução
do indivíduo em seu papel de cidadão, em troca de uma versão abstrata
de cidadania.
No cenário little sister, haveria uma espécie de privatização das funções
estatais de controle, pela progressiva comercialização dos serviços
públicos, inclusive e especialmente no que se refere a bancos de dados,
tendo por consequência um enfraquecimento do poder constituído no
combate à criminalidade digital, cuja prevenção se tornaria de interesse
de grupos sociais e não da coletividade. Com isso teríamos um certo
clima social de apatia, com formação de verdadeiras 'seitas' eletrônicas,
para não dizer ―máfias‖ e, em decorrência, o aparecimento de uma nova
divisão de classes: os (eletronicamente) informados contra os
desinformados.
Nesses cenários, que muito têm de um ―admirável mundo novo‖,
coloca-se o foco de luz, vindo do futuro para o presente, sobre a
necessidade atual de pensar (ou repensar) o tema da liberdade, na
medida em que a proteção da espontaneidade individual (livre
iniciativa, sigilo) contrapõe-se ao interesse público (transparência,
direito à informação, repressão ao abuso de poder) de forma imprecisa,
ora pendendo para o fechamento do círculo protecionista em torno do
indivíduo (sigilo bancário, sigilo de dados como garantias radicais), ora
para o devassamento por meio da autoridade burocrática (legitimação
de investigações administrativas sem acompanhamento ou mesmo
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11

autorização judicial). (FERRAZ JR., T.S.: 2001, p. 241-242)

Ainda há muito que ser refletido quanto ao modelo que se
pretende adotar para a regulamentação normativa no âmbito da internet, o
que envolverá desde questões filosóficas de maior complexidade e
importância – que passará pela interpretação do alcance de direitos
individuais como a liberdade – até a análise de circunstâncias mais banais
em relação àquelas questões filosóficas.
No entanto, para essas reflexões acerca da sociedade em rede é
necessário, defende-se aqui, que se adote como norte o rigor metodológico
que tem sido negligenciado por outras propostas, como por exemplo, as
ideias defendidas por Edgar Morin, que serão objeto de crítica no decorrer
deste trabalho.
Enfim, será defendido que o sujeito que produz conhecimento na
sociedade em rede deve estar comprometido, para que obtenha resultados
sensatos, com o rigor científico, que em muitos casos entra em choque com
o obscurantismo, a confusão mental e as atitudes anticientíficas que
caracterizam uma parte da intelligetsia a que se atribui a denominação de
pós-moderna.
2. Ceticismo e Crise da Razão no Século XX
2.1. Perspectiva Histórica
A razão pode levar ao conhecimento da verdade? A resposta cética, que
nega tal possibilidade à razão, embora esteja presente desde a
Antiguidade clássica, acentua-se sobremaneira a partir do século XX,
em que se descortina uma crise sem precedentes em relação às
promessas da racionalidade, crise essa que, ao perturbar os alicerces do
grande edifício do pensamento ocidental que teve origem com o
surgimento da filosofia na Grécia, tem posto em cheque as
possibilidades de defesa de um agir racional nas amplas áreas do
conhecimento, inclusive no âmbito jurídico no pertinente à sua
incessante busca pela justiça.

Para a análise aqui proposta, o tema será tratado sob uma
11

Com relação ao número único para identificação dos indivíduos, veja-se a Lei Federal n°
9.454, de 07 de abril de 1997, que instituiu o número único de Registro de Identidade Civil,
a ser arquivado no Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil. Referida legislação
tem sido muito criticada por juristas e pensadores de outras áreas de atuação.
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perspectiva histórica, em que serão vistas algumas das conseqüências do
denominado niilismo ocidental. Em termos metodológicos, acredita-se que
é possível reconstruir de maneira razoavelmente objetiva uma corrente
filosófica, ainda que muitos pontos possam permanecer indeterminados e
sujeitos à controvérsia. Diferentemente da filosofia jurídica, a história do
Direito é uma ciência empírica. Enquanto a filosofia discute sobre seu
objeto, a história do Direito tem um objeto bem definido: aquilo que foi
pensado e escrito por filósofos do passado.
Os problemas mesmos que o filósofo e o historiador do Direito
tentam resolver são bastante diferentes. Para o historiador do Direito, o
problema a ser interpretado tem mais ou menos a seguinte forma: como o
conceito X se articula no interior do pensamento de Y? Por exemplo, qual a
concepção de substância na filosofia de Aristóteles? No entanto, o filósofo
buscará responder a uma pergunta diferente: o que é X? Ou seja, no
exemplo, o que é uma substância? Assim, os meios pelos quais se tenta
responder a cada uma dessas questões serão diferentes.
Tudo isso não significa que o trabalho do historiador não seja
relevante para o filósofo e vice-versa. Parece bastante óbvio que sim, não
somente porque sem o filósofo do Direito e sem os juristas não haveria uma
história da filosofia jurídica e uma história do Direito a serem estudadas,
mas também porque não haveria filosofia do Direito sem uma profunda
reflexão sobre o legado do passado filosófico.
Contudo, a mútua relevância não deve obscurecer as evidentes
diferenças entre a tarefa do historiador e as tarefas do jurista e do filósofo
do Direito. Propõe-se, neste tópico, somente a tarefa do historiador, que,
embora menos pretensiosa que a do filósofo, nem por isso, conforme visto
deixa de ser fundamental.
2.2. Crise da Razão no Século XX
Quando se fala em crise da razão logo vem à tona, ao menos em
12
meios acadêmicos, a ideia de um fenômeno que teve lugar no século XX ,
crise essa que tem sido associada como uma característica típica – senão a
mais importante – da pós-modernidade, ainda que até hoje não haja um
acordo acerca do vem a ser essa pós-modernidade e se os tempos modernos
efetivamente chegaram ao fim, ou ainda, como no caso do Brasil, chegaram
12

―A situação filosófica contemporânea (...) tem sido marcada, desde os finais do século
XIX, pelo estigma da crise e, muito particularmente, da crise do sujeito e da razão‖
(CARRILHO, M.M.: 1994, p. 9).
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a se iniciar de fato.
Sem entrar nessa polêmica, a questão que ora se introduz é a de
saber o motivo pelo qual se tem dado tanta importância aos ataques que a
razão sofreu no século que acaba de terminar e que parece que continuará
sofrendo inclusive neste novo século, uma vez que desde os primórdios do
pensar filosófico a razão convive com o incômodo da dúvida cética, dúvida
essa que em determinado momento (com o racionalismo inaugurado por
Descartes) – paradoxalmente – tornou-se o ponto de partida do pensamento
filosófico.
Por que então somente agora, após mais de dois milênios de
ataques constantes, a razão entra em crise?
A tentativa de uma resposta a essa questão pode ser feita a partir
de uma análise do próprio surgimento da filosofia, da sua meta e de que
forma essas metas foram (se é que foram) alcançadas ao longo da história
do pensamento.
Não se pretende aqui fazer uma análise rigorosa e exaustiva do
contexto de surgimento e desenvolvimento da filosofia, mas sim partir de
algumas impressões que podem levar a uma compreensão da crise sofrida
pela razão no século XX.
Segundo Aristóteles, a filosofia nasce do espanto causado em face
dos acontecimentos do mundo (ARISTÓTELES: 2002, A 2, 982 a 29 - b
22, p. 11), daquilo que é imprevisível, do devir. Em um primeiro momento
o homem cria o mito para que este dê conta do caos existente, buscando um
sentido de ordem. Porém, os mitos sobrevivem de crenças que facilmente
podem ser destruídas e não possuem a radicalidade que a filosofia, desde o
início, propôs-se a buscar, ou seja, ―a ideia de um saber que seja
irrefutável; e que seja irrefutável não porque a sociedade e os indivíduos
nele tenham fé ou vivam sem dele duvidar, mas porque ele próprio é capaz
de rebater todos os seus adversários. A ideia de um saber que não pode ser
negado nem por homens nem por deuses, nem por mudança dos tempos ou
dos costumes. Um saber absoluto, definitivo, incontroverso, necessário,
indubitável‖ (SEVERINO, E: 1986 p. 19).
Por meio da episteme, prevendo e antecipando o devir da vida, o
homem liberta-se do terror, tornando previsível o que antes era
imprevisível. A episteme surge como o grande remédio contra o terror da
vida.
Essa tentativa de tornar previsível o imprevisível vai culminar na
ciência moderna e na organização contemporânea científico-tecnológica da
experiência, que se tornou outro grande remédio contra o terror da vida,
mesmo não tendo a mesma pretensão da episteme, ou seja, um
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conhecimento que dê conta da totalidade, que possua a pretensão de
verdade incontroversa.
Também o cristianismo se apresentou como um remédio contra a
infelicidade e a dor, mas um remédio ultramundano e transcendente. Daí a
capacidade que o cristianismo teve de se comunicar com as massas que a
filosofia não possui.
Porém, tanto o cristianismo quanto a tecno-ciência, ou ainda, toda
a civilização ocidental, cresce no seio da dimensão aberta, de uma vez por
todas, pela filosofia grega: a busca de um saber irrefutável que torne
previsível o devir da vida, a episteme.
É justamente contra a ideia da filosofia como episteme que, desde
a antiguidade, passando pela Idade Média e pela modernidade, que vão se
insurgir os pensadores contemporâneos, dentre os quais Friedrich Wilhelm
Nietzsche parece ser o mais radical.
Para Nietzsche, o gigantesco edifício construído pela cultura e
pela civilização ocidentais para proteger o homem do caos e da
irracionalidade do devir (edifício que culminaria e se resumiria no conceito
de Deus) acabou por sobrecarregar a existência do homem, dotando-a de
um peso ainda mais insuportável do que aquele que é constituído pela
própria ameaça do devir.
A origem, o sentido, a causa, o fundamento, a lei, a realidade
imutável e divina evocados pela episteme formam o remédio contra o terror
provocado pela imprevisibilidade do devir, mas por vezes possuem uma
aparência terrível, pois ao prever e antecipar o devir, acabam por o anular e
por destruir juntamente com ele a própria vida do homem.
O homem surge assim perante si próprio como a mais inquietante
e imprevisível das coisas, mas o remédio que ele encontra acaba por lhe
surgir como um suicídio. O remédio destrói a vida, pois sendo o homem
imprevisibilidade, ao querer se tornar previsível, acaba por libertar-se de si
próprio mediante a destruição de si mesmo.
Daí a afirmação de Nietzsche de que o remédio foi pior do que o
mal, de onde Jean-Paul Sartre pôde dizer que se Deus existe, o homem não
pode viver (Cf. SARTRE, J-P: 1978 p. 22 e ss.). Esse é o pensamento que
pode ilustrar o aspecto mais característico do niilismo contemporâneo.
O niilismo mostra que a humanidade está aqui, no mundo,
literalmente abandonada, porém, este niilismo está voltado para a
realização do homem, para libertá-lo das correntes que o impediam de
viver, para libertá-lo de Deus.
O niilismo é justamente a recusa de resposta aos por quês
metafísicos, pois percebe que não há um fim a ser atingido.
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Segundo Nietzsche, todas as grandes construções do saber
tradicional acerca dos princípios, da metafísica, da arte, da moral, dos
valores da sociedade, das normas de conduta dos indivíduos, permitem
tornar suportável a vida. São os instrumentos fundamentais com os quais o
homem tentou atingir o prazer, fugindo à dor, instrumentos esses que
permitiram também ao homem sobreviver. Mas são uma grande simulação,
pretendem se passar por verdade, porém nada mais são que mentiras e
ilusões úteis à sobrevivência, erros vitais disfarçados de verdade.
A busca de um fim, uma verdade que dá sentido à existência, já é
o próprio niilismo, por ser esta tarefa impossível de ser atingida. Por isso
Deus, como criador de um sentido, também é desmascarado. Desse modo,
o erro vital, o nada que move a cultura ocidental, é o próprio Deus.
O único mundo é esse que se apresenta ameaçador e aterrorizante,
em que a certeza do homem tem como conteúdo a ameaça e a
imprevisibilidade caótica e irracional das coisas.
Para Nietzsche, a história do Ocidente é a história de um grande
erro, em que a grande mentira culminou em Deus, à medida que houve a
pretensão de afirmá-lo como causa e finalidade do mundo. Na origem já se
encontra o fim, mas o mundo, tal qual é, não tem sentido e nem um fim a
ser alcançado:
O mundo subsiste; não é nada que venha ser, nada que perece. Ou
antes: vem a ser, perece, mas nunca começou a vir a ser e nunca cessou
de perecer, — conserva-se em ambos... Vive de si próprio: seus
excrementos são seu alimento. (NIETZSCHE, F.: 1991, § 1.066, p. 176)

Vale dizer que não só o pensamento filosófico abalou a autoestima do homem e a sua razão, mas também a própria ciência moderna.
Com efeito, desde Galileu, quando se revelou que não estávamos no centro
do universo como imaginávamos, nossa vaidade já ficara abalada. Mas isso
foi pouco se comparado às teorias de Sigmund Freud e Charles Darwin
que, respectivamente, expulsaram-nos do centro da criação e do controle
de nossas faculdades mentais. As filosofias da linguagem igualmente
abalaram o edifício das crenças do homem moderno ao demonstrarem a
arbitrariedade dessas crenças a partir de análises linguísticas.
No entanto não se quer afirmar que foram as reflexões filosóficas
e as descobertas científicas que geraram a crise da razão no século XX. Ao
contrário do que se possa imaginar, as teorias não surgem do acaso, mas em
função de circunstâncias historicamente situadas numa área geográfica: o
Ocidente.
O início do século XX foi também o início de uma crise entre as
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potências neocolonialistas, cujas consequências fizeram daquele século,
segundo Eric Hobsbawm, o ―... mais assassino de que temos registro, tanto
na escala, frequência e extensão da guerra que o preencheu, mal cessando
por um momento na década de 1920, como também pelo volume único de
catástrofes humanas que produziu, desde as maiores fomes da história até o
genocídio sistemático‖ (HOBSBAWM, E: 1997 p. 22).
Certamente o pensamento contemporâneo, que afirma o colapso
13
da razão – ao menos da razão como episteme – foi condicionado pelo já
nascente colapso dos sistemas políticos vigentes e consequentes crises
internacionais. O fato é que, ainda segundo Hobsbawm, material e
moralmente os grandes impérios europeus chegaram ao século XX em
declínio:
[...] Ao contrário do ‗longo século XIX‘, que pareceu, e na verdade foi,
um período de progresso material, intelectual e moral quase
ininterrupto, quer dizer, de melhoria nas condições de vida civilizada,
houve, a partir de 1914, uma acentuada regressão dos padrões então
tidos como normais nos países desenvolvidos e nos ambientes da classe
média e que todos acreditavam piamente estivessem se espalhando para
as regiões mais atrasadas e para as camadas menos esclarecidas da
população. (HOBSBAWM, E: 1997 p. 22)

Hobsbawn prossegue:
Ainda mais óbvia que as incertezas da economia e da política mundiais
era a crise social e moral, refletindo as transformações pós-década de
1950 na vida humana, que também encontraram expressão generalizada,
embora confusa, nessas Décadas de Crise. Foi uma crise das crenças e
13

Aduz Plínio Junqueira Smith:―Voltemos, então, à ‗crise da razão‘. Se confinada ao
domínio da filosofia, ‗crise da razão‘ é uma expressão que só é pertinente à razão clássica,
isto é, àquela que, dizendo que este mundo da nossa vida comum é mero aparecer, pretendeu
transcendê-lo e descobrir o mundo do ser. O diagnóstico de que há uma tal crise reflete a
tomada de consciência de que a tentativa de transcender o terreno metafisicamente neutro
não logrou os resultados desejados de conhecer a ‗estrutura do mundo‘ ou de estabelecer
teses incontestes sobre a ‗natureza das coisas‘. Essa tomada de consciência, contudo, só tem
o sabor de uma crise quando ainda se deseja uma outra racionalidade que estabeleça, de
alguma maneira, uma tese metafísica. A possibilidade de se falar em uma ‗crise da razão‘
mostra que a filosofia atual, em que pese sua ‗virada linguística‘, ainda não se acha
completamente livre de alguma forma de dogmatismo, o que talvez possa explicar boa parte
das discussões e da ambiguidade de alguns pensamentos. Para o cético, essa situação antes
expressa a própria condição da filosofia dogmática e a necessidade de sua vigilância
constante: uma vez que se perdem os parâmetros da nossa racionalidade e se penetra nas
trevas da imaginação delirante, nada mais natural do que a proliferação insensata de
opiniões‖ (SMITH, P.J.: 2000, p. 254).
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supostos sobre os quais se apoiava a sociedade moderna desde que os
Modernos ganharam sua famosa batalha contra os Antigos, no início do
século XVIII: uma crise das teorias racionalistas e humanistas abraçadas
tanto pelo capitalismo liberal como pelo comunismo e que tornaram
possível a breve, mas decisiva aliança dos dois contra o fascismo, que as
rejeitava. [...]
Contudo, a crise moral não dizia respeito apenas aos supostos da
civilização moderna, mas também às estruturas históricas das relações
humanas que a sociedade moderna herdara de um passado pré-industrial
e pré-capitalista e que, agora vemos, haviam possibilitado seu
funcionamento. Não era a crise de uma forma de organizar sociedades,
mas de todas as formas. Os estranhos apelos em favor de uma
‗sociedade civil‘ não especificada, de uma ‗comunidade‘, eram as vozes
de gerações perdidas e à deriva. Elas se faziam ouvir numa era em que
tais palavras, tendo perdido seus sentidos tradicionais, se haviam
tornado frases insípidas. Não restava outra maneira de definir identidade
de grupo senão definir os que nele não estavam.

Para o poeta T. S. Eliot, ‗é assim que o mundo acaba — não com
uma explosão, mas com uma lamúria‘. O Breve Século XX se acabou com
os dois. (HOBSBAWM, E: 1997 p. 20-21)
2.3. Ceticismo e Tolerância
Segundo Eduardo A. Zannoni, a crise que se abateu sobre a razão,
por outro lado, também teve bons frutos:
Neste estado de coisas sobrevém (...) a angústia que vive o primeiro
quarto do século XX com a primeira guerra mundial que, na ordem
jurídica e filosófica, implicou uma revisão profunda das verdades que a
razão havia pretendido extrair de seu próprio afã dedutivo. Contudo,
esta mesma razão era impotente para conduzir a realidade, a história, a
humanidade, pelos caminhos da paz, da solidariedade, da justiça Essa
angústia será frutífera para o pensamento (ZANNONI, E.A.: 1980, p.
76).

Um dos frutos decorrentes da crise sofrida pela razão —
sobretudo em face dos acontecimentos históricos acima narrados — foi
justamente o abandono da defesa da possibilidade de uma ciência
dogmática encastelada em princípios normativos rígidos e inflexíveis, que
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deveria se impor como verdade monolítica.
Com efeito, as tentativas dogmáticas de se fundar conhecimentos
ficaram abaladas. Os dogmáticos passaram a ser acusados de absolutistas,
fundamentalistas, objetivistas. Em contrapartida os céticos e seu
relativismo ganham um novo fôlego e passam a resgatar toda a sua tradição
15
milenar.
Segundo Oswaldo Porchat Pereira, todas as tentativas até hoje de
se fundar um saber racional em busca da verdade nada mais foram que
esforços de combate contra o ceticismo. Para tanto:
[...] a filosofia dogmática inventou a teoria do conhecimento: elaborou a

14

Bento Prado Jr. menciona a crise por que passaram as ciências dogmáticas ao falar do
neopositivismo: ―Mas, nos Estados Unidos, pelo menos, que acolheu no fim da década de 30
muitos filósofos de língua alemã inspirados pelo Círculo de Viena, que fugiam do nazismo,
instalou-se uma inegável hegemonia do neopositivismo na epistemologia em geral, da física
às ciências sociais. Mais do que isso, a filosofia importada parecia encontrar terreno
propício, como se houvesse uma harmonia preestabelecida entre o empirismo lógico, de um
lado, e, de outro, o behaviorismo de origem norte-americana ou a prática de uma economia
positiva limitada e quantificável. Fora dos modelos matemáticos e das evidências empíricas
não haveria salvação. Logo, todavia, o programa neopositivista começou a fazer água por
todos os cantos, e a exibir suas limitações com a crise dos dogmas da imaculada concepção
e da imaculada observação. Quine, por exemplo, acerta seu tiro no coração, mostrando a
impossibilidade de traçar uma linha nítida entre proposições analíticas e proposições
sintéticas, entre o que é puramente lógico e o que é puramente empírico. Por outro lado, os
filósofos como N. R. Hanson, uma nova filosofia da ciência caminha na mesma direção,
insistindo na ‗impregnação teórica‘ dos dados observacionais. Na Alemanha a querela do
positivismo opunha dialética e hermenêutica ao ‗pós-positivismo‘ de Popper (já que
sacrificara o famoso princípio da verificação), substituindo-o pelo oblíquo critério da
falsificabilidade, que fornece uma ideia mais dúctil de demarcação. Nos países de língua
inglesa, os filósofos da física — recuperando a epistemologia comparada de Duhem e de
Alexandre Koyré — reintroduzem a história da ciência no coração da epistemologia e, com
ela, a ideia da multiplicidade dos paradigmas. Em todos os casos, é o ideal da unicified
science que entra em crise. É para uma concepção mais larga da Razão e da Ciência que se
voltam então os espíritos. Ou, pelo menos, para o reconhecimento do fato incontornável de
um mínimo de pluralismo ou de perspectivismo metodológico, que compromete a
hegemonia do ideal de toda a ciência unificada no estilo da hard science‖ (PRADO JR., B.:
1996, p. 7-8). Sobre o tema, ver ainda CARRILHO, M.M.: 1994, p. 23 e ss.
15
―O ceticismo como concepção filosófica e não como uma série de dúvidas relativas a
crenças religiosas tradicionais, teve sua origem no pensamento grego antigo. No período do
helenismo as várias observações e atitudes de filósofos gregos de períodos anteriores foram
desenvolvidas, formando um conjunto de argumentos, estabelecendo que (1) nenhuma
forma de conhecimento é possível; ou que (2) não há evidência adequada ou suficiente para
determinar se alguma forma de conhecimento é ou não possível e que, portanto, devemos
suspender o juízo acerca de todas as questões relativas ao conhecimento‖ (POPKIN, R.:
2000, p. 13).
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temática da verdade, distinguiu entre o evidente e o não-evidente e
formulou uma noção de evidência, introduziu a noção de critério da
realidade e verdade e distinguiu espécies de critérios, construiu uma
concepção do ser humano enquanto sujeito do conhecimento e procedeu
ao estudo de suas faculdades, demorou-se na análise da sensibilidade e
entendimento enquanto fontes privilegiadas do nosso alegado
conhecimento e apreensão do real desenvolveu uma doutrina da
representação e, particularmente, da representação ‗apreensiva‘,
analisou cuidadosamente os procedimentos inferenciais que
alegadamente nos conduzem da esfera da evidência comum ao domínio
das realidades não-evidentes, por meio de signos ou de demonstrações.
E construiu toda uma teoria dos signos e toda uma lógica da
demonstração. (PORCHAT, O.: 1993, p. 224)

Diante das novas circunstâncias históricas que caracterizaram o
século XX, as filosofias dogmáticas, antes prestigiadas, passaram a ser
vistas com desconfiança, ocorrendo o inverso com o ceticismo.
Com efeito, a partir da crise de auto-estima que afligiu a
humanidade em face do impacto causado por obras como as de Darwin,
Freud, Nietzsche, bem como pelas filosofias da linguagem, crise que se
agravou a partir das explosões de duas bombas atômicas no Japão em 1945,
a partir do que a própria tecno-ciência perdeu a credibilidade de que
dispunha, foi o fundamentalismo que passou a ser visto como uma postura
insana (predicado este que tradicionalmente era atribuído ao ceticismo),
sendo que as pretensões de ―... querer tudo justificar, tornar-se-ia um
empreendimento insensato, porque completamente irrealizável, não
podendo senão levar a uma regressão ao infinito. O exercício hiperbólico
da crítica é insensato porque, na sua ânsia de absoluto, dissocia pensamento
e contexto, negligenciam as exigências da ação no pensamento, as suas
interações constantes e deixa, afinal, escapar a exigência de continuidade
sem a qual o exercício da razão se tornaria incompreensível‖ (GRÁCIO,
R.A.: 1993 p. 44).
Conforme mencionado acima, a própria tecno-ciência, antes vista
16
como um campo dotado de uma saber inabalável , sofreu a interferência
16

Sobretudo com o advento do positivismo filosófico, que se originou no século XIX com a
obra de Augusto Comte, a partir do que surgiram posteriormente outras vertentes, como por
exemplo as de John Stuart Mill e Herbert Spencer. Aqui se torna necessário fazer uma
advertência: não se pode fazer qualquer analogia entre o chamado positivismo jurídico e o
positivismo filosófico, sob pena de se cair em erros grosseiros. Com efeito, segundo os
ensinamentos de Norberto Bobbio, a ―expressão ‗positivismo jurídico‘ não deriva daquela
de ‗positivismo‘ em sentido filosófico, embora no século passado [século XX] tenha havido
uma certa ligação entre os dois termos, posto que alguns positivistas jurídicos eram também
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desse ―...novo terreno aberto pela crise do ideal da unified science ou do
‗modernismo‘ (...). Os limites desse novo terreno são bem definidos: crítica
do positivismo, mas a partir de pontos de vista diferentes. Tais pontos são o
neo-pragmatismo de Rorty, a teoria crítica na sua versão habermasiana, a
integração ricoeuriana dos instrumentos da filosofia analítica, da
fenomenologia e da hermenêutica, a epistemologia kuhniana, com suas
ideias de revolução científica e de mudança de paradigma‖ (PRADO JR.,
B.: 1996, p. 8-9).
Uma vez conhecida a extensão e a força do golpe sofrido pela
razão, não é difícil concluir que não só a tecno-ciência foi abalada, mas
também outros ramos da cultura humana não ficaram incólumes, tais como
a religião, a política, a moral e o Direito.
Vale dizer que a relevância do problema do relativismo
decorrente da postura cética não se restringe aos campi universitários. Com
efeito, enquanto já na década de 1920 Ortega y Gasset costumava dizer que
esse é o problema de nosso tempo, nos dias correntes, em que os avanços
nos transportes e nas comunicações nos fazem interagir cada vez mais com
pessoas de todo o globo, não se pode ignorar que não há consenso no
mundo senão talvez, paradoxalmente, quanto ao fato de que não há
consenso. Para um, a verdade absoluta é uma; para outro, outra; e para
terceiros, cada vez mais numerosos, essa mesma divergência indica de
forma singela que não há verdade absoluta.
Assim, a afirmação de que toda a verdade é relativa, mesmo não
sendo nem de longe consensual, é proclamada hoje por qualquer estudante
de ensino médio, com ares de quem diz uma verdade absoluta.
Ora, se tudo é relativo, não há certo ou errado absoluto; se tudo é
relativo, não há verdade absoluta. O ―... dogmatismo não se sustenta sem
argumentação conclusiva, mas o ceticismo mostrou que nenhuma
argumentação é conclusivamente verdadeira‖ (PORCHAT, O: 1993 p 226).
As consequências do relativismo são do ponto de vista ético, o cinismo e,
do ponto de vista gnosiológico, o ceticismo.
positivistas em sentido filosófico: mas em suas origens (que se encontram no início do
século XIX) nada tem a ver com o positivismo filosófico — tanto é verdade que, enquanto o
primeiro surge na Alemanha, o segundo surge na França. A expressão ‗positivismo jurídico‘
deriva da locução direito positivo contraposta àquela de direito natural. Para compreender o
significado do positivismo jurídico, portanto, é necessário esclarecer o sentido da expressão
direito positivo‖ (BOBBIO, N.: 1995, p. 15). Para Miguel Reale, ―diz-se Direito Positivo
aquele que tem, já teve, ou está em vias de ter vigência e eficácia‖ (REALE, M.: 1993, p.
601), o que é confirmado por Tércio Sampaio Ferraz Jr., para quem ―Direito positivo [...] é
aquele que vale em virtude de uma decisão e que só por força de uma nova decisão pode ser
revogado‖ (FERRAZ JR., T.S.: 1997, p. 157).
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Ainda segundo Porchat, o dogmático, cuja argumentação se
atribui uma força de persuasão absoluta, ―... deveria reconhecer o caráter
eminentemente relativo de seus argumentos, que persuadem tão-somente
alguns poucos auditórios particulares. O ideal do consenso universal dos
homens de razão, obtido por via de argumentos, se revela um mito‖
(PORCHAT, O: 1993 p 226).
Não há possibilidade de consenso pela via da argumentação? Não
há verdade? De fato, a aceitação desses pontos de vista leva à característica
dominante da cultura contemporânea: o cinismo e o ceticismo.
Talvez por isso o antropólogo Ernest Gelíneo costumasse afirmar,
17
parodiando Karl Marx , que ―um espectro assombra o pensamento
18
humano: o relativismo‖.
Esse espectro é justamente a tese de que não há verdade absoluta,
isto é, de que a verdade de uma proposição é relativa às circunstâncias em
que esta é formulada.
Uma das expressões clássicas do relativismo talvez seja a máxima
de Protágoras, para quem ―o homem é a medida de todas as coisas; das
coisas que são enquanto são das coisas que não são enquanto não são‖ (OS
19
PRÉ-SOCRÁTICOS: 1996 p. 32).
Vale dizer que essa postura relativista foi sempre muito
combatida na antiguidade — talvez a razão de ser da filosofia platônica,
que se contrapunha aos sofistas — porém a disputa era acirrada, pois os
filósofos que punham em suspenso a razão dada a impossibilidade de
verdade, eram muito populares na época. Há inúmeros exemplos, além de
Protágoras, de filósofos da Grécia clássica com posturas relativistas, tais
17

―Um espectro assombra a Europa: o espectro do Comunismo.‖ (MARX, K., ENGELS, F.:
1996, p. 7)
18
Com essa frase Gellner iniciou, em 17 de maio de 1994, sua palestra intitulada ―O
Relativismo versus Verdade Única‖, que teve lugar no ciclo de Palestras ―O Relativismo
Enquanto Visão do Mundo‖, promovido pelo Banco Nacional entre 17 e 20 de maio de
1994, na cidade de São Paulo-SP.
19
Segundo Alf Ross, Protágoras ensinou skepsis (
: percepção sensorial através da
visão): ―skepsis no conhecimento e na moralidade — resumida na fórmula: ‗o ser humano é
a medida de todas as coisas.‘ Porém, é imperioso lembrar que o conhecimento em relação ao
qual Protágoras era cético era aquele que até então fora a meta dos filósofos: a percepção
absoluta do imutável; e que a moral em relação à qual era cético era a lei absoluta, a
validade divina. Protágoras se deu conta da inutilidade [e fatuidade] das tentativas dos
filósofos de conhecer a essência absoluta da existência e das coisas, e ensinou que todo
conhecimento reside na percepção de nossos sentidos e é, por conseguinte, necessariamente
relativo e individual. As coisas são tal como as vemos, mas os seres humanos as veem de
maneiras diferentes. Mas o homem cuja mente esteja sã as vê da mesma maneira que outros
que se acham na mesma condição‖ (ROSS, A.: 2000, p. 274-275).
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como a de Xenófanes, de Colofão:
Mas se mãos tivessem os bois, os cavalos e os leões e pudessem com as
mãos desenhar e criar obras como os homens, os cavalos semelhantes
aos cavalos, os bois semelhantes aos bois, desenhariam as formas dos
deuses e os corpos fariam tais quais eles próprios têm. (OS PRÉSOCRÁTICOS: 1996, Fragmento 15, p. 70-71)
20

Ou ainda a postura de Górgias , que, segundo a síntese elaborada
por Enrico Berti, considerava a razão incapaz de apreender a verdade:
[...] 1) o ser não é; 2) ainda que fosse, não seria cognoscível; 3) ainda
que fosse cognoscível, não seria comunicável. A consequência dessas
três teses era que o lógos, ou seja, o discurso, não tem mais a função de
tornar possível a comunicação, transmitindo de uma pessoa a outra o
conhecimento e significando, por meio do conhecimento, a realidade.
Ele, ao contrário, se substitui à realidade, a instaura, por assim dizer, ele
mesmo, cria-a e, em vez de comunicar pensamentos, produz
diretamente os efeitos, isto é, causa das paixões, dominando assim
completamente a pessoa. (BERTI, E: 1998 p. 167)

Mas nada se compara ao ceticismo que fora professado por
21
Pirro , cuja crítica é dirigida expressamente contra os que pretendem ter
encontrado a verdade. São eles os filósofos a quem se convencionou
denominar dogmáticos, os que pensam ter um conhecimento exato de como
as coisas são por natureza. Os dogmáticos põem como realmente existentes
as coisas sobre as quais discorrem; seu discurso se pretende a expressão
verdadeira de uma realidade como tal conhecida. Esse discurso assume
com frequência a forma de um sistema doutrinário que compõe e articula
dogmas uns com os outros e com os fenômenos que se impõem a nossa
20

Apontado por Aristóteles como o descobridor da retórica.
Depois abraçado por Sextus Empiricus, cujo pensamento, denominado neo-pirronismo,
ressurgiu revigorado no século XX, inclusive no âmbito jurídico. Vale dizer que, segundo
Porchat, mesmo Descartes se utilizou do ceticismo pirrônico: ―Inaugurando um estilo de
filosofar basicamente justificacionista e fundamentalista, que requer, como condição prévia
para a constituição do saber filosófico, uma tabula rasa de nossas certezas comuns, em geral
— e de nossas certezas sobre o mundo exterior, em particular —, o cartesianismo reservou
ao ceticismo um curioso destino. Porque, ao utilizar instrumentalmente o ceticismo de que
metodologicamente se alimenta, ele estranhamente o preserva, embora pretendendo superálo. A suspensão cética de juízo sobre o mundo exterior converteu-se em estratégia-padrão e
em preliminar metodológico ao filosofar. Com isso, o cartesianismo deu um passo decisivo
para a incorporação da mensagem cética ao pensamento moderno, o que nos permite mesmo
falar adequadamente de um modelo cético-cartesiano estabelecido no início das
Meditações‖ (PORCHAT, O.: 1996, p. 124-125).
21
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22

aceitação comum (Cf. PORCHAT, O.: 1996, p. 213-214).
Contra essas tentativas dogmáticas é que os céticos, a partir das
mesmas premissas aceitas pelos dogmáticos — no interior da lógica destes
últimos, vão estabelecer uma série impressionante de argumentos
contrários:
[...] que não existe a verdade, tal qual os dogmáticos a conceberam,
nem há algo verdadeiro; que não há realidade evidente, que nada é
evidente; que não há critério de verdade, porque nenhuma das espécies
de critério propostas pelos dogmáticos nos provê de conhecimento
seguro; que é inconcebível e inapreensível o sujeito humano, como o
entendem os dogmáticos; que não se pode descobrir a verdade nem
julgar as coisas pela sensibilidade ou pelo entendimento, ou pela
operação conjunta de uma e outro, isto é, por nenhuma de nossas
faculdades pretensamente cognitivas; que a representação (phantasía)
dogmática é inconcebível, inapreensível, nem se podem julgar por ela
os objetos; que o signo, tal como o dogmatismo o define, é
inconcebível, irreal, não existe signo; que argumentos conclusivos são
inapreensíveis, que não se podem descobrir argumentos verdadeiros,
nem é possível descobrir um argumento que deduza algo ádelon (nãoevidente) a partir de premissas evidentes, dada a relação mesma que
conecta conclusão e premissas; que não há realmente demonstrações e
as demonstrações são portanto irreais, são nada; que a demonstração é,
de fato, inconcebível, é algo não-evidente [...]. (PORCHAT, O: 1996 p.
224-225)

Portanto, os céticos questionam:
[...] a aceitabilidade das premissas da argumentação proposta e das
premissas dessas premissas, renovadamente exigindo justificação e
fundamento, acenando, portanto com uma regressão ao infinito. Cuidará
também de prevenir qualquer circularidade dissimulada na
argumentação adversária, que eventualmente introduza nas premissas
matéria decorrente da tese a ser provada. E, sobretudo, não permitirá
que os oponentes se proponham a deter o processo de fundamentação,
assumido algo ex hypothéseos, isto é, à maneira de um ‗princípio‘ ou
axioma, pretextando tratar-se de um enunciado indemonstrável e que de
si mesmo se impõe à nossa apreensão, de uma verdade que por si
mesma se faz aceitar pela razão e que prescinde de fundamento outro.
Os dogmáticos, com efeito, pretendem que não somente a
demonstração, mas toda a filosofia, procede ex hypothéseos.

22

Nessa passagem há a sistematização do pensamento de Pirro a partir de Sextus Empiricus.
Da mesma forma, cf. ADEODATO, J.M.: 2006, p. 328-335.
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(PORCHAT, O: 1996 p. 222-223)

Essa relatividade manifesta de todas as coisas sempre foi
reconhecida pelos céticos como uma das razões determinantes que os
induzem a suspender o juízo (a epokhé) sobre a verdade e a realidade
absoluta delas. A epokhé é, portanto, esse ―[...] estado de repouso do
entendimento devido ao qual nada negamos nem assertamos,
impossibilitados de escolher algo como verdadeiro ou falso, o equilíbrio
das razões contrárias incapacitando-nos para dogmatizar‖ (PORCHAT, O:
24
1996 p. 228).
3. Atividade Científica
Conforme visto no tópico anterior, há razões sedutoras para a
25
adoção do ceticismo , postura na qual a ciência seria produto apenas de
convenções arbitrárias, circunstância que implicaria a sua aparente certeza,
em que os fatos científicos e, a fortiori, as leis, seriam obra artificial do
cientista.
Segundo esse prisma, atesta Henri Poincaré, ―a ciência, portanto,
nada pode nos ensinar sobre a verdade, só pode nos servir como regra de
26
ação‖ (POINCARÉ, H.: 1995 p. 137). Nessa perspectiva nominalista a
23

Princípios (arkhé), na noção aristotélica, são aquelas proposições que desempenham nos
argumentos o papel de premissas, sem que sua verdade se tenha estabelecido como
conclusão de argumentos anteriores. A validade (pelo menos como verdade) de tais
princípios é incisivamente negada pelos céticos.
24
Para João Maurício Leitão Adeodato, o ceticismo é construtor de tolerância porque, em
―... primeiro lugar, de um ponto de vista gnoseológico, o postulado de que um conhecimento
preciso do mundo, uma relação inteiramente inadequada entre a mente de cada ser humano e
os objetos em torno não é possível, o que relativiza de um modo intransponível a percepção
dos mesmos acontecimentos; depois, de um ponto de vista axiológico, o postulado de que o
ceticismo não consiste no desprezo pela justiça nem no abandono de quaisquer parâmetros
éticos, mas sim que serve de elemento imunizador contra a intolerância e o dogmatismo"
(ADEODATO, J.M.: 2006, p. 317).
25
Para maiores detalhes sobre o ceticismo, ver CELLA, J.R.G.: 2005.
26
A essa postura comumente se denomina nominalismo. Uma das grandes disputas do
pensamento medieval se deu entre os realistas e os nominalistas no que se refere à questão
dos universais, que se traduzem em noções genéricas, ideias, entidades abstratas. Segundo
os realistas, os universais têm existência real, que é, além disso, prévia e anterior à das
coisas, ou seja, universalia ante rem. Se assim não fosse, argumentam os realistas, seria
impossível entender qualquer das coisas particulares, haja vista que as coisas estão fundadas
metafisicamente nos universais. Os nominalistas, ao contrário, afirmam que os universais
não são reais, posto que estão depois das coisas: universalia post rem. Pode-se dizer que se
trata de abstrações totais da inteligência (cf. FERRATER MORA, J.: 2001, t. IV, p. 2.9492.952). Aqui se dá a querela entre as teologias inspiradas em Santo Agostinho (nominalista)
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ciência não seria mais que uma regra de ação, pois seríamos ―... impotentes
para conhecer o que quer que seja, e, contudo estamos envolvidos,
precisamos agir e, por via das dúvidas, firmamos regras. É o conjunto
dessas regras que chamamos ciência‖ (POINCARÉ, H.: 1995 p. 139).
Mas seria a ciência arbitrária como as regras de um jogo – por
exemplo, as regras do xadrez – regras de ação consensual? Ao negar essa
equiparação, a moderna filosofia da ciência assume que a ciência é uma
regra de ação que funciona, de maneira que se possa conhecer, fazer
27
previsões que sejam úteis e que sirvam como regras de ação , haja vista
que o cientista se engana com menos frequência, conforme se extrai do
pensamento de Bertrand Russell:
De minha parte não tenho dúvida de que, embora mudanças graduais
sejam esperadas no campo da física, as doutrinas atuais estão
provavelmente mais perto da verdade do que quaisquer teorias rivais
e Santo Tomás de Aquino (realista), sendo que o nominalismo ―...se põe em dúvida se não é
legítimo, na compreensão da sociedade, partir do indivíduo e não dos grupos. Na verdade,
passou a entender-se que aqueles atributos (‗universais‘) que se predicam dos indivíduos
(ser pater familias, ser escolar, ser plebeu) e que descrevem as relações sociais em que estão
integrados não são qualidades incorporadas na sua essência, não são ‗coisas‘ sem a
consideração das quais a sua natureza não pudesse ser apreendida — como queriam os
‗realistas‘. Sendo antes meros ‗nomes‘, externos à essência, e que, portanto, podem ser
deixados de lado na consideração desta. Se o fizermos, obtemos uma série de indivíduos
‗nus‘, incaracterísticos, intermutáveis, abstratos, ‗gerais‘, iguais. Verdadeiros átomos de
uma sociedade que, esquecidas as tais ‗qualidades‘ agora tornadas descartáveis, podia
também ser esquecida pela teoria social e política. Esquecida a sociedade, i.e., o conjunto de
vínculos individuais, o que ficava era o indivíduo, solto, isolado, despido dos seus atributos
sociais. Estava quase criado, por esta discussão aparentemente tão abstrata, um modelo
intelectual que iria presidir a toda a reflexão social durante, pelo menos, os dois últimos
séculos — o indivíduo, abstrato e igual. Ao mesmo tempo que desapareciam do proscênio as
pessoas concretas, ligadas essencialmente umas às outras por vínculos naturais; e, com elas,
desapareciam os grupos e a sociedade‖ (HESPANHA, A.M.: 2003, p. 85). Ainda segundo
Antônio Manuel Hespanha, ―...os nominalistas deixaram também de crer na existência de
qualquer vínculo entre vontade e razão. Uma vez que existia, no plano epistemológico, uma
radical diferença entre a realidade objetiva e a sua representação mental..., o mundo objetivo
não tinha qualquer poder de conformação sobre o mundo mental. E, assim, não existia
nenhum apetite natural pelo bem, nenhuma direção da vontade pela razão, como queria S.
Tomás‖ (HESPANHA, A.M.: 2003, p. 86, nota n. 122).
27
Ressalve-se que a ação não é o principal objetivo da ciência, mas sim o conhecimento.
Não se deve condenar os estudos feitos, por exemplo, sobre a estrela Sirius, sobre o pretexto
de que provavelmente não se exercerá qualquer ação sobre esse astro: ação é apenas o meio
para o conhecimento. ―Tudo o que o cientista cria num fato é a linguagem na qual ele a
enuncia. Se prediz um fato, empregará essa linguagem, e para todos aqueles que souberem
falá-la e entendê-la, sua predição está isenta de ambiguidade‖ (POINCARÉ, H.: 1995, p.
148).
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existentes. A ciência em momento algum é totalmente exata, mas
raramente é inteiramente errada, e tem como regra, mais chance de ser
exata do que as teorias não-científicas. É, portanto, racional aceitá-la
hipoteticamente. (RUSSELL, B.: 1995, p. 13)

O cientista intervém ativamente com a eleição dos fatos que
merecem ser observados. Um fato isolado não tem, por si mesmo, nenhum
interesse; torna-se interessante se houver motivos para supor que ele poderá
ajudar a predizer outros; ou então, se, tendo sido predito, sua verificação
for a confirmação de uma lei. Quem escolherá os fatos que, respondendo a
essas condições, merecem se impor à ciência? É a livre atividade do
cientista, cuja função é a de traduzir um fato bruto para uma certa
28
linguagem , porém não há poder sobre o fato, que se impõe de forma
objetiva. Mas o que garante a objetividade do mundo? Talvez o fato de ser
comum a nós e a outros seres pensantes. Pelo menos se intui o fato de que
tudo se passa como se a apreensão (o conhecimento) do mundo e a sua
29
existência fossem possível e verdadeira, respectivamente.
Para qualificar duas expressões importantes que foram
introduzidas acima, quais sejam conhecimento e verdade, será necessário,
antes, traçar alguns comentários sobre a filosofia da ciência. Diz Newton da
Costa sobre o tema:
Filosofia da ciência ou teoria da ciência, no sentido em que
empregamos essas expressões, englobam três categorias de questões:
epistemológicas (análise crítica da ciência), lógicas (estrutura lógicoformal da ciência) e metodológicas (metodologia científica). (da
COSTA, N.C.A.: 1997 p. 22)

O conceito nuclear da teoria da ciência é o de verdade. A partir,
então, da noção de verdade, pode-se definir, com o auxílio de outros
30
conceitos complementares, a ideia de conhecimento científico.
28

Sobre a distinção entre fato bruto e fato científico, cf. POINCARÉ, H.: 1995, p. 141-149.
Para esse autor, dentro dos limites de uma concepção científica, ―[...] toda lei é apenas um
enunciado imperfeito e provisório, mas deve ser substituída um dia por uma outra lei
superior, da qual é apenas uma imagem grosseira. Portanto, não resta lugar para a
intervenção de uma vontade livre‖ (POINCARÉ, H.: 1995, p. 159).
29
Mais adiante se lançará mão da noção de quase-verdade originalmente elaborada por
Newton da Costa.
30
Salvo aviso expresso em contrário, conhecimento, aqui, sempre significará conhecimento
científico. Conhecimento se correlaciona com verdade. Em geral, quando se pensa em
conhecimento se está comprometido com o conceito de verdade como correspondência, que
é a concepção clássica de verdade. Por outro lado, verdade e lógica constituem noções
interligadas estreitamente. Por depender da verdade, conhecimento e lógica acham-se
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Há pelo menos três teorias da verdade relevantes em ciência, a
saber: as teorias da correspondência, da coerência e a pragmática. Dado que
existem também várias lógicas alternativas (Cf. van BENTHEM, J. et. alii:
2006), a conclusão que se impõe é a de que há vários sistemas cognitivos,
31
em função do tipo de verdade e da lógica aceitos.
Reconhece-se que nas várias ciências se busca o conhecimento.
Mas o que é o conhecimento? Em síntese, conhecimento é crença
verdadeira e justificada. Essa é a denominada definição padrão de
conhecimento, aceita por numerosos autores. Ela afirma basicamente o
seguinte: X conhece a proposição p se e somente se X crê em p, p é
verdadeira e a crença em p é justificada.
Daqui em diante, o termo conhecimento será utilizado como
crença verdadeira e justificada.
A definição acima pode sofrer algumas restrições, porém ela é
conveniente para os propósitos aqui visados. Como a ciência é, acima de
tudo, atividade racional e crítica, então pouco a pouco ―conhecimentos" em
que a justificação não se mostra apropriada à crença correspondente serão
superados, substituídos por outros mais de acordo com aquilo que implícita
ou explicitamente se espera. Em síntese, o progresso permanente da ciência
burila e aprimora os conhecimentos adquiridos.
Naturalmente, se conhecimento é crença verdadeira e justificada,
deve-se analisar a noção de crença, bem como as de verdade e de
justificação. O termo verdade será tratado mais adiante. Por enquanto,
assuma-se que ele é suficientemente claro. No tocante à justificação, parece
cristalino que ela difere no campo das ciências formais (lógica e
matemática) e no campo das ciências empíricas.
O que interessa aqui não são os sistemas de crenças realmente
imbricados entre si. Há, portanto, uma tripla relação: verdade-lógica-conhecimento.
31
Por exemplo, se se admitir que a física quântica é governada por uma lógica diferente da
clássica, a forma de conhecimento associada a ela não pode ser a tradicional, que depende
da lógica clássica. Da mesma forma, uma teoria da verdade que não seja a da
correspondência conduz a uma sistematização cognitiva diversa da clássica. Ademais, nada
impede que a ciência seja constituída por diversos sistemas cognitivos convenientemente
interconectados. Em cada domínio da ciência empírica, deve-se utilizar o sistema cognitivo
que melhor dê conta dele, situação que é similar a da lógica. Há um sistema empírico
nuclear, baseado na lógica clássica, que coordena, por assim dizer, os diversos sistemas
empíricos e alternativos: trata-se de sistema standard clássico, pelo menos na atualidade.
Em sistemas diferentes do tradicional sempre será necessário indicar as modificações
lógicas que serão introduzidas para dar conta das diferenças. Seja como for, em princípio, a
filosofia da ciência se enquadra dentro dos padrões clássicos e tem como lógica subjacente a
lógica clássica.
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sustentados por uma pessoa ou grupo de pessoas; nem os sistemas
ampliados quando se patenteia a alguém que esta ou aquela sentença é
consequência lógica das proposições em que ele acredita, embora não
houvesse deduzido. O que é importante aqui são sistemas idealizados de
crenças, fechados pela relação de consequência lógica. Além disso, é
preciso que o sistema seja congruente e não trivial: com a lógica subjacente
a ele não deve ser possível derivar-se qualquer proposição. A lógica a que
normalmente se recorre, em ciência, é a lógica clássica, de modo que se
supõem consistentes os sistemas de crença, pois, em caso contrário, eles
seriam triviais (na lógica clássica, um sistema dedutivo inconsistente é
trivial).
A ciência é atividade racional acima de tudo. Mas em que
consiste a racionalidade científica? A nota nuclear da racionalidade reside
no seu fundamento conceitual. Em qualquer ciência empírica, procura-se
compreender a realidade por meio de sistemas conceituais.
Mas, particularmente, a racionalidade não se resume à sua
vertente conceitual. Assim, a elaboração de uma teoria Ƭ, em qualquer
campo científico, pressupõe que, ao se aceitar os princípios de Ƭ, também
se deve aceitar todas as suas consequências lógicas. Em outras palavras, o
cientista sempre se acha comprometido com dada lógica dedutiva, que por
enquanto se admite que seja a lógica clássica. Se os postulados dos quais se
parte forem verdadeiros, o que se obtém por meio da lógica dedutiva
também tem que ser verdadeiro. A racionalidade, pois, obriga à
conformidade com determinada lógica. A logicidade é a segunda
característica da racionalidade.
Se alguma consequência lógica dos princípios de Ƭ não se
evidencia verdadeira, algo de errado ocorre com Ƭ (ou com as condições
contorno que foram utilizadas, junto com Ƭ, para se derivar a referida
consequência, sobre a qual pairam dúvidas). Desse modo, pode-se, sob
certas circunstâncias, refutar uma teoria. Nessa operação, a lógica se mostra
e essencial.
Entretanto, as inferências que se faz na ciência e na vida cotidiana
não se enquadram apenas entre as dedutivas. Uma espécie biológica cuja
racionalidade se limitasse unicamente em sacar conclusões dedutivas de
sistemas de proposições desapareceria na luta pela existência. Necessita-se
imperativamente efetuar inferências que não são dedutivas, tais como a
indução por simples enumeração, a analogia, a inferência estatística e o
método hipotético-dedutivo.
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Atualmente, o emprego abundante da lógica indutiva, em
particular a utilização de lógicas não-monotônicas em inteligência artificial
e da metodologia estatística nas disciplinas sociais, confirma o que se acaba
de asseverar. A lógica indutiva amplia a lógica dedutiva clássica,
permitindo que se recorra, justificadamente, a regras de inferência não
dedutivas. Em tais regras, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, a
conclusão pode não ser. Denomina-se indutivo um mecanismo de
referência como o descrito. Equivalentemente, indução é categoria de
inferência que não preserva, infalivelmente, a verdade.
As grandes conquistas da ciência, ao nível teórico, sempre se
executam pelo método hipotético-dedutivo, que pertence à classe das
inferências indutivas. Quando se está em presença de um problema ou de
uma família de problemas, muitas vezes se formula uma teoria Ƭ, que vai
além dos dados que se dispõe, e, então, via Ƭ, trata-se de superar as
dificuldades, discutindo-se a natureza dos problemas e resolvendo-os no
interior do esquema conceitual provido por Ƭ.
Por exemplo, Isaac Newton formulou a mecânica tradicional para
dar conta, isto é, explicar e organizar vasta quantidade de situações, que
envolviam as noções de movimento, força e equilíbrio. Formulada uma
teoria, ensaia-se, então, verificá-la ou refutá-la. Quanto mais ela resiste à
refutação e maior for o número de consequências que a comprovam, tanto
melhor: mais ela se impõe. Naturalmente, há outros fatores que contribuem
para a aceitação de teorias, como a simplicidade, seu caráter intuitivo e a
amplitude do escopo.
Ademais, um dos traços mais marcantes da racionalidade se
condensa numa palavra: crítica.
A atitude do cientista implica postura crítica permanente. Não há
teoria, não há experimento, que por mais bem estabelecido que se julgue,
consiga se furtar à análise crítica. Duramente as teorias são testadas,
analisadas e remodeladas. Pouca coisa em ciência é definitiva. A posição
central da crítica constitui a essência da racionalidade. Sem tirocínio crítico
não há ciência.
As asseverações anteriores valem especialmente no tocante às
ciências reais, embora com pequenos retoques abranjam também as
disciplinas formais, sobretudo se essas últimas forem encaradas sob o
prisma de sua gênese, ao que se costuma chamar de contexto de descoberta,
32
em oposição ao contexto de justificação.
32

Sobre as diferenças entre contexto de descobrimento e contexto de justificação na ciência,
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Então, a racionalidade, em ciência, possui quatro dimensões: a
conceitual, a dedutiva, a indutiva e a crítica.
Relativamente às ciências fatuais, a razão apela de modo
reiterado, à experiência e à observação. Ainda assim, ela não copia ou
apenas retrata o universo, o real; ela cria, tece redes conceituais que servem
como urdiduras de referência, de coordenadas, para que se possa agir em
dada circunstância. O poder construtivo da razão é salientado por Albert
Eistein:
Os conceitos da física são criações do espírito humano e, não, como
possam parecer, determinadas pelo mundo externo. Em nosso esforço
para compreender a realidade, a nossa posição lembra a de um homem
que procura adivinhar o mecanismo de um relógio fechado. Este
homem vê o mostrador e os ponteiros, ouve o tique-taque, mas não tem
meios de abrir a caixa que esconde o maquinismo. Se é um homem
engenhoso, pode fazer ideia de um mecanismo responsável por tudo
que ele observa exteriormente, mas não poderá nunca ter certeza de que
o maquinismo que ele imagina seja o único que possa explicar os
movimentos exteriores.
Não poderá nunca comparar a ideia que forma do mecanismo interno
com a realidade desse mecanismo – nem sequer pode imaginar a
possibilidade ou a significação de tal comparação. Mas realmente crê
que, à medida que o seu conhecimento cresce, a sua representação da
realidade se torna mais e mais simples e explicativa de mais e mais
coisas. Ele pode ainda crer na existência de limites para o
conhecimento, e admitir que o espírito humano aproxima-se destes
limites. Esse extremo ideal será a ―verdade objetiva‖. (EINSTEIN, A.,
INFELD, L.: 1938)

Por esses e outros motivos a verdade inerente ao conhecimento
científico não pode, pelo menos em níveis teóricos, afastados da
experiência imediata, confundir-se, como pretende a teoria tradicional da
verdade, pura e simplesmente com a correspondência ou com a reprodução.
Todavia, numa primeira aproximação, a teoria da verdade como
correspondência funciona, isto é, ela capta alguns aspectos do emprego da
verdade em ciência.
Uma matéria digna de nota sobre o tema da possibilidade do
conhecimento reside nas posições relativistas. Muitos são os especuladores
que defendem a tese segundo a qual a ciência depende da cultura; variando
esta, os conhecimentos científicos mudam.
Mesmo quando há enormes discrepâncias e desacordos quase
cf. CELLA, J.R.G., SERBENA, C.A.: 1999, v. II, p. 973-986.
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insuperáveis no prisma cultural (mundos diversos, aparentemente
incompatíveis), ainda assim se percebe algo comum: a queda dos corpos,
segundo os gregos clássicos, dissente profundamente da interpretação
galileana, que é a atual. Porém, um pensador grego, Arquimedes ou
Euclides, por exemplo, postos em contato com a física atual acabariam por
compreendê-la e saberiam como relacioná-la com a da sua época.33
Na metamorfose da ciência, as revoluções são pontos de inflexão,
sem ruptura da continuidade da curva histórica. E esta, em numerosas
ocasiões, origina vários ramos, da geometria grega procedem as geometrias
de hoje, tanto puras quanto aplicadas.
Veja-se o que afirma Poincaré:
Sem dúvida, à primeira vista, as teorias nos parecem frágeis e a história
33

Daí se podem extrair, desde logo, críticas ao posicionamento eminentemente relativista de
Edgar Morin. Ernest Gellner, por exemplo, que admite a possibilidade de se chegar a uma
verdade única (verdade aqui não no sentido forte do termo, mas próximo daquilo que
adiante será definido como quase-verdade, pois esse autor reconhece o caráter relativo dos
fundamentos da ciência, admitindo ser provavelmente impossível que a teoria do
conhecimento possa desempenhar com rigor absoluto sua tarefa de fundamentação e
legitimação do conhecimento sem incorrer na circularidade (petitio principii) ou no regresso
ao infinito (cf. PORCHAT, O.: 1993, p. 114), sustenta que, científica e moralmente, entre as
diversas verdades uma deverá ser a mais forte. Gellner não aceita, portanto, que a todo
argumento ou opinião se possa sempre opor, à moda de Pirro, outro argumento ou opinião,
igualmente possível. Aceitar isso implica o reconhecimento da impossibilidade de qualquer
progresso científico. Para Gellner, ao contrário: ―...dos velhos sistemas que Descartes e a
epistemologia moderna puseram a pique, se não resultou uma nova embarcação confiável e
em boas condições de navegabilidade, restos ao menos sobraram dos quais ‗alguns pedaços
são melhores que outros‘ e podem, convenientemente reunidos e amarrados, compor ‗uma
jangada passável‘. Nas páginas finais de uma de suas obras mais importantes, Gellner
enumera esses elementos que, a seu ver, acabaram sendo destilados por um consenso
emergente de alguns séculos de reflexão filosófica, elaborada sob o impacto da
epistemologia moderna‖ (GELLNER, E.: 1974, p. 206-208). A peculiar ideia de verdade
única não deve levar, necessariamente, a uma nova espécie de etnocentrismo e colonialismo.
Segundo Gellner são os relativismos que, sob o manto da tolerância, chegam a admitir
absurdos como a justificação de opressões existentes em certas culturas, tais como torturas e
mutilações sistemáticas. Segundo Ernest Gellner, ―num mundo como o nosso, a injunção
relativista que nos diz ‗quando em Roma, aja como os romanos‘ se descobre vazia de
conteúdo, porquanto, simplesmente não há ‗Roma‘ nem ‗Romanos‘, não há mais ‗cidades‘
identificáveis, isto é, unidades identificáveis, em termos dos quais a alegada relatividade
possa operar‖ (GELLNER, E.: 1974, p 48-49). Para Gellner também o relativismo lógico é
inaceitável, pois ―...o que está em jogo aqui não é a diferença entre meras teorias rivais mas
entre incomensuráveis paradigmas rivais — o que pode ser chamado o problema de Thomas
Khun. Aqui, dar nota não é inútil mas, ao contrário, obrigatório. Inevitavelmente fazemos
isso de qualquer modo. Há progresso científico, não apenas mudanças insignificantes de
modas‖ (GELLNER, E.: 1994, p. 6-11).
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da ciência nos demonstra que são efêmeras; e, no entanto, não morrem
completamente, e de cada uma delas subsiste alguma coisa. [...] Pouco
nos importa que o éter exista realmente; este é um tema para os
metafísicos. O relevante para nós é que tudo ocorra como se ele
existisse, e que esta hipótese se mostre cômoda para a explicação dos
34
fenômenos. (POINCARÉ, H.: 1902, p. 79)

As ciências empíricas se constituem em sínteses de criação
racional, de observação e de experimentação. Razão e experiência se
fundem.
O pesquisador tece redes conceituais, motivadas e controlados
pela experiência, para impor ordem ao universo. Assim, ele também
consegue prever, retro-ver e prover. Apesar de as teorias, hipóteses e leis
serem parcialmente inventos do cientista, elas revelam algo da realidade
circundante e, portanto, inspiram-se na observação, na experimentação e
em outras teorias já aceitas.
Os conceitos nucleares das diversas áreas científicas, suas
categorias, que compõem as estruturas básicas, são trabalho do cientista.
Assim, há vários espaços, tempos e espaços-tempos desenvolvidos pelos
pesquisadores, para utilização quer na mecânica clássica, quer na
relatividade restrita, quer na relatividade geral, quer na sociologia, quer no
Direito.
Assim, na ciência, capta-se e se explica o real por meio de
conceitos e redes conceituais, que o cientista constrói e submete à crítica da
comunidade científica. Por essa rota, obtêm-se as leis, hipóteses e teorias.
Elas permitem ordenar o universo por meio de explicações, previsões e
sistematizações. A ciência se talha recorrendo a sistemas de categorias,
categorias essas que não são hirtas e imutáveis, mas que vão se
estabelecendo e se modificando no transcurso da história da ciência. A
continuidade histórica da evolução da ciência ocidental parece evidenciar
que a existência de paradigmas categoriais diversos não implica
necessariamente a sua incomensurabilidade, como queria Kuhn.
Essencialmente, então, a racionalidade científica radica no
34

Por exemplo, na dogmática jurídica, aceita-se a ficção de que todos conhecem a lei – e
nesse caso se sabe, inclusive, que isso não é verdade (no sentido tradicional de verdade
como correspondência) – mas pragmaticamente se toma essa ficção como um fato e se age
como se tudo ocorresse como se ninguém desconhecesse a lei, sob pena de se inviabilizar a
possibilidade de aplicação do direito e, em decorrência, a própria razão de ser do
desenvolvimento de teorias do direito. Salva-se, assim, as aparências por meio da verdade
pragmática (quase-verdade). Para um estudo mais detalhado das ficções jurídicas, cf.
FERRAZ JR., T.S.: 1980.
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seguinte:
1. A ciência real se desenvolve por intermédio da dedução (lógica
dedutiva) e da indução (lógica indutiva). A dedução cobre a dimensão
teórica, o arcabouço simbólico da ciência, enquanto a indução conduz,
entre outras coisas, à justificação (corroboração, falsificação, etc.);
2. A postura científica se assenta sobre crítica permanente, isto é,
o tirocínio crítico nunca é deixado de lado;
3. A dedução e a indução, estritamente falando, pressupõem que
haja uma linguagem mais ou menos precisa, pelo menos em princípio, com
o auxílio da qual se mapeia a experiência, se expressa o teórico e se testam
resultados.
Portanto, a ciência, em decorrência, possui uma característica
adicional: o processo científico se mostra objetivo e controlável, mesmo
que a objetividade e o controle, assim obtidos, não sejam absolutos.
Todavia, dedução, indução e crítica eliminam o arbítrio e boa porção de
subjetividade.
4. Noções de Verdade
Comumente se diz que a meta da ciência é encontrar a verdade.
No entanto, há várias concepções da verdade. As três concepções
relevantes são as seguintes: a concepção clássica de verdade como
correspondência, a pragmática e a coerência.
Pode parecer, às pessoas não prevenidas, que a ciência pesquisa
para obter a verdade como correspondência: uma teoria científica é
verdadeira se refletir o real, se retratar aquilo que é como é.
Aristóteles declarou, no livro (quarto) da Metafísica, que ―dizer
do que é que não é e do que não é que é, é falso; enquanto dizer do que é
35
que é, ou do que não é que não é, é verdadeiro‖ . De conformidade com a
concepção correspondência a verdade é aquilo que é, e a falsidade é aquilo
35

Para Aristóteles o princípio da contradição (ou da não-contradição), sendo o mais seguro
de todos, é de tal forma que sobre ele ―[...] é impossível errar: esse princípio deve ser o mais
conhecido [...] e deve ser um princípio não hipotético. Com efeito, o princípio que deve
necessariamente ser possuído por quem quer conhecer qualquer coisa não pode ser uma pura
hipótese, e o que deve conhecer necessariamente quem queira conhecer qualquer coisa já
deve ser possuído antes que se aprenda qualquer coisa. É evidente, portanto, que esse é o
princípio mais seguro de todos. Depois do que foi dito, devemos definir esse princípio. É
impossível que a mesma coisa, ao mesmo tempo, pertença e não pertença a uma mesma
coisa, segundo o mesmo aspecto [...] Este é o mais seguro de todos os princípios [...]
Efetivamente, é impossível a quem quer que seja acreditar que uma mesma coisa seja e não
seja [...]‖ (ARISTÓTELES: 2002, 3, 1005 b 10-20, p. 143-145).
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que não é.
No entanto, há muitos reparos a uma posição que sustente, pura e
simplesmente, ser da essência da indagação científica alcançar a verdade
qual correspondência.
Torna-se necessário, pois, repensar a natureza e o papel da
verdade em ciência.
A concepção clássica, tradicional, da correspondência mantém
que uma sentença (podendo exprimir uma crença) é verdadeira caso reflita
o real, retrate aquilo que é; se isso não se der, ela é falsa. As crenças ou as
sentenças apontam para estados de coisas: se eles existem, elas são
verdadeiras; em hipótese contrária, são falsas.
Uma teoria da correspondência, para ser filosoficamente
satisfatória, deve deixar clara a índole da correspondência que deve existir
entre sentenças ou crenças, de um lado, e a realidade, de outro, que
assegure a verdade.
Isso conduz a problemas difíceis, porquanto, entre outras questões
merecedoras de esclarecimento, incluem-se as seguintes: a) se vai comparar
a sentença S com a realidade, torna-se preciso que se saiba qual a estrutura
da linguagem L em que se formula S ou, pelo menos, a estrutura de S,
podendo tais estruturas, em princípio, descrever o real. Assim, apresenta-se
a questão de se estabelecer as relações vigentes entre linguagem e
realidade; b), portanto, é imprescindível saber como a realidade está
estruturada ou dispor de uma teoria do real. E essa teoria deve ser
verdadeira, chegando-se, ao que tudo indica a um círculo vicioso (petitio
principii); c) se assim é, como se pode comparar linguagem (sentenças) ou
pensamento (crenças) com aquilo a que eles se referem e que se situa fora
da linguagem ou do pensamento? Obviamente, só parece possível comparar
sentenças ou crenças com nosso corpo de crenças ou de experiências sobre
o real. Estritamente falando, somente há comparação possível entre
pensamento e pensamento; e d) se copia algo do real ao se formular
36

A primeira sistematização da lógica foi feita por Aristóteles e permaneceu sem grandes
alterações até meados do século XIX. Immanuel Kant chegou até mesmo a dizer, no
prefácio à Crítica da Razão Pura, que, depois de Aristóteles, nada mais havia para ser feito
em lógica. De acordo com Décio Krause há ainda outra questão importante referente ao
modelo da lógica clássica: ―Há no entanto um outro motivo para se evitar proposições
contraditórias e contradições. Tecnicamente, em um sistema baseado na lógica clássica
padrão, ou mesmo na maioria dos sistemas lógicos conhecidos, como a lógica intuicionista,
se há dois teoremas contraditórios (ou nele se for derivada uma contradição), então todas as
expressões bem formadas de sua linguagem (ditas ‗fórmulas de linguagem‘) podem ser
demonstradas. Em resumo, em tal sistema prova-se tudo‖ (KRAUSE, D.: 2008).
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sentenças verdadeiras, qual a natureza dessa cópia? O que liga esta e o
objeto original?
Vários autores tentaram resolver essas e outras questões ligadas à
noção correspondencial de verdade. Para tanto, como não poderia deixar de
37
ser, apelaram para princípios metafísicos e teorias especulativas. Para
fugir disso, talvez fosse interessante a elaboração de algum tipo de
definição de verdade que se afigurasse neutra no tocante a todos esses
38
obstáculos.
Por outro lado, parece óbvio, pelo menos com relação a certas
sentenças (e crenças) simples, o que se entende por verdade
correspondencial. Por exemplo, a verdade de uma sentença da espécie de
Estou vendo um retrato de Roberto Carlos ou de João e eu conversamos
ontem tem sentido transparente e estamos todos certos, em ocasiões
variadas, em sustentar que são verdadeiras ou que são falsas. Embora
possamos nos enganar algumas vezes e sejamos obrigados a revisar nossas
crenças mais elementares, o fato é que a noção de verdade (ou de falsidade)
envolvida em tais sentenças se baseia em intuição forte, ponto de largada
para qualquer elaboração racional.
Por tudo isso, considera-se o conceito clássico de verdade como
primitivo, ou seja, como o ponto de partida das nossas construções teóricas.
Ele se acha pressuposto em todas as nossas atividades práticas e teóricas.
Filosoficamente, verdade é conceito último, indefinível por meio de outros
mais simples, se utilizarmos o termo definição na acepção de proposição
que caracteriza e esclarece, sem petição de princípio, um conceito. A
própria sentença expressando a definição, em sentido estrito, de verdade
teria de ser verdadeira.
Embora primitivo intuitivo e basilar, o conceito tradicional de
verdade exibe alguns pontos cegos: o paradoxo do mentiroso fornece um
39
exemplo (esta sentença é falsa). Quando a sentença S se refere a estados
de coisas que não inclui ela mesma, a verdade de S não oferece margem
para dúvidas sobre suas condições de verdade ou de falsidade; porém,
quando há auto-referência, a situação se complica e se torna necessária uma
37

Ver nota de pé de página n. 13, acima.
Uma boa saída para esse problema é a noção de verdade proposta por Alfred Tarski,
porém a sua análise fugiria aos propósitos deste trabalho.
39
Trata-se do célebre paradoxo do mentiroso ou de Epimênides (século V a.C.), o cretense.
Epimênides teria dito que todos os gregos eram mentirosos, fazendo com que o povo
perguntasse se ele não estaria mentindo ao dizer tal coisa. Se digo eu estou mentindo,
somente posso mentir se disser a verdade, e vice-versa, sendo essa afirmação paradoxal em
si mesma.
38
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análise profunda para se suplementar a intuição nuclear.
Não obstante o caráter primitivo da verdade correspondencial,
torna-se possível caracterizá-lo formal e matematicamente entre amplos
limites. Além disso, esse procedimento elimina inteiramente os
41
paradoxos.
Atente-se agora para a ideia de verdade pragmática (ou de quaseverdade), aplicável às ciências empíricas. As filosofias pragmáticas
enfatizam a prioridade da experiência e da ação sobre o ser e o
42
pensamento.
As ciências empíricas, em resumo, utilizam-se de leis, hipóteses e
teorias que sabidamente não reproduzem a realidade. Há teorias, até, que
mesmo após terem sido abandonadas, posto que falsas, ainda hoje podem
ser usadas para captar o real de maneira aproximada; é o que se dá, por
exemplo, com o sistema de Ptolomeu: suas predições, dentro de limites que
lhe são próprios, permanecem sendo aceitáveis.
Informalmente, define-se a verdade correspondencial como o
acordo entre pensamento e objeto, entre sentença e fatos.
Há, por outro lado, um conceito de verdade, denominado verdade
pragmática, de conformidade com o qual a sentença S é pragmaticamente
verdadeira, ou quase-verdadeira, em um domínio do saber D, se, dentro de
40

Ressalte-se que os sistemas jurídicos têm a característica de serem auto-referenciais, o que
indica, desde logo, que a noção clássica de verdade é insuficiente para dar conta desses
sistemas.
41
Por exemplo, paradoxos como o do mentiroso são superados, na teoria de Tarski, pela
hierarquia de linguagens: linguagem objeto, metalinguagem, meta-metalinguagem, etc.
Evita-se, desse modo, a auto-referência, em particular sentenças que aludem a si mesmas.
Exclui-se, portanto, linguagens semanticamente fechadas, isto é, que tratam de suas próprias
semânticas. A introdução dessa restrição consiste em artifício lógico-matemático que
individualiza extensionalmente a verdade em determinados contextos, particularmente
apropriados para aplicações nos domínios abstratos da lógica e da matemática. Assim, o
paradoxo de Epimênides (do mentiroso) e outros análogos evidenciam que há uma
hierarquia de noções de verdade, de conformidade com a distinção entre linguagem e
metalinguagem. Por intermédio desse artifício teórico, não há obstáculo para se superar os
paradoxos semânticos em geral, mantendo-se a lógica clássica.
42
Sobre o tema, são esclarecedoras as seguintes passagens dos pensamentos de Charles
Sanders Peirce e William James: ―...consideremos que efeitos o objeto de nossa concepção
possa ter, no tocante a resultados práticos. Então, nossa concepção desses efeitos é a
totalidade de nossa concepção do objeto... A opinião que é fadada a ser ultimamente aceita
por todos que investigam é o que significamos por verdade, e o objeto representado por essa
opinião é o real‖ (PEIRCE, C.S.: 1965, p. 31). ―A verdade é o nome de tudo o que se mostra
bom no caminho da crença... A verdade (...) é somente o vantajoso em nossa via de pensar‖
(JAMES, W.: 1975, p. 59).
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certos limites, S salva as aparências em D ou, em D, tudo se passa como se
ela fosse verdadeira segundo a teoria da correspondência.
Valendo-se do conceito de verdade pragmática, por exemplo,
Newton da Costa, a partir da década de 1950, iniciou seus estudos em
busca de uma lógica que permitisse contradições, dando início às pesquisas
em lógica paraconsistente, cuja aplicação se estende a diversos ramos da
ciência e da atividade humana.
A lógica paraconsistente fundamenta-se em ―sistemas dedutivos
inconsistentes, que não admitam teses contraditórias, e em particular uma
contradição, mas que não sejam triviais, no sentido de que nem todas as
fórmulas sejam teoremas do sistema‖ (KRAUSE, D., 2008).
De acordo com da Costa e Bueno, proposições contraditórias
podem ser pragmaticamente verdadeiras. Mediante o conceito de verdade
pragmática, esta situação pode ser resolvida, uma vez que a lógica
pragmática fornece as ferramentas necessárias para a criação de um sistema
epistemológico que caracterize sistemas de pensamento cuja característica
seja a inconsistência. Ao contrário da lógica clássica, em que o sistema
entraria em colapso frente a uma contradição, a lógica pragmática tolera
certas contradições:
Como discutido acima, as duas características principais do problema
da racionalidade científica podem ser acomodadas nos termos da
estrutura parcial. (a) É possível desenvolver um modelo que
revolucione a ciência, mas que preserva ainda algumas relações
(parciais) entre teorias velhas e novas. A existência das últimas relações
ajuda a explicar porque a ruptura entre teorias diferentes, embora
dramática em alguns casos, nunca é demasiado drástica a ponto de ser
impossível para a compreensão do processo em termos perfeitamente
racionais. (b) Além disso, se as teorias científicas forem feitas para ser
quase-verdadeiras (dado que a lógica subjacente é paraconsistente), nós
podemos ver como os cientistas e os matemáticos podem resolver
teorias inconsistentes sem trivialidade. Desta maneira, ao contrário das
aproximações tradicionais à demanda da racionalidade, não é irracional
utilizar a teoria inconsistente enquanto elas forem quase-verdadeiras.
Em consequência, (c) a vista que emerge fornece uma maneira nova de
pensar sobre as fundações da ciência. Particularmente, estendem em
aproximações importantes as abordagens referentes ao conhecimento,
sem os problemas que flagelam os pontos de vista tradicionais do
racionalismo científico. (BUENO, O, da COSTA, N.C.A.: 2007 p. 397398)
Embora o termo lógica paraconsistente tenha se imposto talvez
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justamente em virtude de seu caráter conciliador, que definitivamente
reflete também sua neutralidade, permitindo uma visão liberal da
contradição, a lógica paraconsistente poderia ser também aquela dos
que acreditam que o mundo é realmente contraditório, ou dos que, de
maneira independente de qualquer pressuposto ontológico, se
preocupam apenas em gerar pacotes de informações contraditórias.
(BÉZIAU, J. - Y, da COSTA, N.C.A, BUENO, O.: 1998, p. 105)

Então, nada há de definitivo no tocante à verdade, em ciência. O
único critério para se aceitar um enunciado como verdadeiro é o seguinte:
ele deve se acomodar, coerentemente, isto é, de maneira consistente e
ajustada, ao corpo da ciência. Quando isso não ocorre, modifica-se a
ciência ou abandona-se o enunciado (as mudanças, em ciência, são
normalmente locais).
Em síntese, o cientista procura leis e teorias que são
aproximadamente verdadeiras e salvem as aparências, isto é, que sejam
quase-verdadeiras em certos domínios. Sob circunstâncias especiais, a
quase-verdade envolvida na atividade do cientista pode coincidir com a
verdade (correspondencial); por exemplo, quando afirmamos que o
ponteiro de dado instrumento de medição, em uma verificação ou medida,
situou-se entre as marcas 2 e 3 do mostrador.
O conceito pragmático de verdade, portanto, é bastante adequado
e leva a racionalidade para um novo patamar, e ainda sugere novos rumos
para a racionalidade científica, sendo que a lógica paraconsistente, que
pode ser subjacente a esse modo de pensar, fornece importantes
contribuições nesta seara. Novamente Beziau, da Costa e Bueno:
Observa-se aqui um subido rumo à abstração, típica das matemáticas e
mesmo, poder-se-ia dizer, da inteligência humana. Suprime-se, pouco a
pouco, o supérfluo; consagra-se ao estudo do essencial, distinguindo-o e
separando-o da forma concreta em cujo seio ele se oferece a nós à
primeira vista. A lógica paraconsistente mostra-nos, assim, que é
preciso diferenciar o trivial do inconsistente, e que a noção de
trivialidade é a mais fundamental. De modo similar, distingue-se a
noção de implicação e a de dedução, reconhecendo-se a primazia desta
última. Assim, os conceitos fundamentais da lógica libertam-se de
forma cada vez mais clara, para surgirem enfim no brilho de sua
simplicidade. (BÉZIAU, J. - Y, da COSTA, N.C. A, BUENO, O: 1998
p. 108-109)

5. Método Científico
Quanto à metodologia, a ciência possui certos traços próprios:

162

43

Em primeiro lugar, ela se acha envolvida com a verificação , a
44
corroboração e a falsificação . Com efeito, a quase-verdade só faz sentido
43

Em rigor, não há verificação cabal da verdade de teorias, pois estas são apenas quaseverdadeiras (ou aproximadamente verdadeiras). Todavia, a verificação parcial ou
confirmação da quase-verdade é relevante, para ser lícito mantermos que nossas leis e
teorias são pragmaticamente verdadeiras.
44
Ao contrário do que sustentam Rudolf Carnap e Karl Popper, não existe propriamente
falsificação de teorias, pelo simples motivo de que uma boa teoria não se falsifica
propriamente, mas apenas que se restringe, quando necessário, o seu domínio de aplicação.
As concepções de Carnap (CARNAP, R.: 1951) sobre a corroboração da verdade de teorias
e aquelas de Popper (POPPER, K.: 1972) sobre a falsificação, portanto, mostram-se
igualmente falhas, embora contenham algo de correto, desde que se referindo à quaseverdade e com adaptações convenientes. Assim, a ciência empírica se compõe de conjuntos
de sistemas cognitivos que dão conta de domínios variados, segundo critérios mais ou
menos precisos. As teorias devem sua aceitação à quase-verdade que contêm. Uma boa
teoria em D, devidamente corroborada e resistente à quase-falsificação é, foi e será
perpetuamente quase-verdadeira em D. Sobre o pensamento de Popper, cumpre ainda fazer
as seguintes observações: ―Ele quer, antes de mais nada, estabelecer um critério de
demarcação entre teorias científicas e não-científicas, e pensa tê-lo encontrado na noção de
falseabilidade: para ser considerada científica, uma teoria deve fazer predições que podem,
em princípio, ser falsas no mundo real. Para Popper, teorias como astrologia ou psicanálise
evitam submeter-se a tal teste, seja não fazendo predições exatas, seja ajustando seus
enunciados de maneira ad hoc de modo a acomodar seus resultados empíricos que
contradigam a teoria. Se uma teoria é falsificável, e portanto científica, pode ser submetida a
testes de falsificação. Quer dizer, podem-se comparar as predições empíricas da teoria com
observações ou experimentos; se estes últimos contradizem as predições, segue-se que a
teoria é falsa e deve ser rejeitada. A ênfase na falsificação (por oposição à verificação)
ressalta, de acordo com Popper, uma assimetria crucial: não se pode provar que uma teoria é
verdadeira porque ela faz, em geral, uma infinidade de predições empíricas, das quais
apenas um subconjunto finito pode ser testado; pode-se, contudo, provar que uma teoria é
falsa, porque, para que isso ocorra, basta uma única observação (confiável) que contradiga a
teoria. A esquematização de Popper – falsifiabilidade e falsificação – não é má, se for aceita
com certa reserva. Porém numerosas dificuldades vêm à tona quando tentamos tomar a
doutrina falsificacionista ao pé da letra. Pode parecer atraente abandonar a incerteza da
verificação em favor da certeza da falsificação. Mas essa abordagem colide com dois
problemas: (...). A primeira dificuldade diz respeito ao status da indução científica. Quando
uma teoria resiste com sucesso a uma tentativa de falsificação, um cientista considerará,
muito naturalmente, a teoria como parcialmente confirmada e conferirá a ela maior
plausibilidade ou probabilidade subjetiva mais elevada. O grau de plausibilidade depende,
evidentemente, das circunstâncias: a qualidade da experiência, o inesperado do resultado etc.
Mas Popper não estaria de acordo com nada disso: no curso de sua vida, foi um obstinado
opositor de qualquer ideia de ‗confirmação‘ de uma teoria, ou mesmo de sua ‗possibilidade‘.
Ele escreveu:
‗É racionalmente justificado raciocinar a partir de repetidos exemplos de que
temos experiência para exemplos de que não tivemos nenhuma experiência? A resposta
implacável de Hume a esta questão está correta...‘
Obviamente, cada indução é uma inferência do observado para o não-observado, e
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firmando-se em sentenças básicas verificáveis, cuja verdade ou falsidade
correspondencial se estabelece como certa (coincidência de ponteiros e
marcas em escalas numeradas, configurações fotográficas, etc.). Ademais, a
quase-verdade de teorias e de leis só se aceita pela via da corroboração:
45
aumento da probabilidade pragmática de modo progressivo ; e a
falsificação consiste, essencialmente, na restrição dos domínios de
aplicação das construções cognitivas (redução dos universos das estruturas
pragmáticas associadas, que podem se tornar vazios).
Em segundo lugar, os sistemas cognitivos científicos devem
46
satisfazer a determinadas condições de natureza pragmática: simplicidade ,
nenhuma interferência deste tipo pode ser justificada usando-se somente a lógica dedutiva.
Todavia, como vimos, se este argumento fosse levado a sério – se a racionalidade se
limitasse unicamente à lógica dedutiva – isso implicaria também que não existe boa razão
para acreditar que o sol surgirá amanhã, embora ninguém espere realmente que o sol não
desponte‖ (SOKAL, A., BRICMONT, J.: 1999, p. 70-71).
45
Habitualmente, quando se fala em grau de crença em , está-se referindo a grau de crença
na verdade (correspondencial) de . Isso acarreta que a probabilidade de uma teoria, como a
mecânica newtoniana e a relatividade geral, só pode ser nula. Com efeito, aquela já se sabe
que não vige em certas condições; e esta, como toda teoria forte, será seguramente
falsificada em futuro próximo (destino de qualquer teoria ou hipótese que não se mostre
trivial). Portanto, considerando-se tudo o que foi dito sobre a ideia de quase-verdade, parece
necessário que se trate de probabilidades somente quando relacionadas à quase-verdade, ou
seja, graus de crença (racional) na quase-verdade de enunciados; e no caso de proposições
ou enunciados básicos, para os quais verdade e quase-verdade coincidem, em que os graus
de crença serão referentes à verdade. Probabilidades assim definidas, por intermédio da
quase-verdade, serão denominadas como probabilidades pragmáticas e, daqui em diante,
probabilidade sempre designará probabilidade pragmática, salvo menção explícita em
contrário.
46
Exigir simplicidade não implica ocultar, como pretende Edgar Morin, a complexidade do
mundo circundante. Antes pelo contrário, a beleza das teorias científicas mais sofisticadas
decorre da sua capacidade de traduzir com simplicidade os domínios do real (no sentido
relacional proposto neste trabalho). Considere-se uma descrição verbal do efeito de
gravidade: solte uma bola e ela cairá. Este é um fato bastante evidente, mas vago pela forma
como frustra os cientistas. Com que velocidade a bola cai? Cai em velocidade constante ou
acelerada? Uma bola mais pesada cairia mais depressa? Mais palavras, mais sentenças
dariam detalhes, mas ainda seriam incompletas. A maravilha da matemática é que ela
captura precisamente em alguns símbolos o que só pode ser descrito em muitas palavras.
Estes símbolos, enfileirados numa ordem significativa, formam equações – que, por sua vez,
constituem o corpo de conhecimento mais conciso e confiável do mundo. E assim é que a
física oferece uma equação muito simples para calcular a velocidade de uma bola caindo. As
equações tidas pelos cientistas como as mais belas se caracterizam por sua simplicidade e
pela amplitude de conhecimento que conseguem captar, além de sua importância histórica.
A equação matemática sobre a velocidade da bola caindo tem apenas quatro símbolos: v=gt.
Com ela, calcula-se a velocidade da bola 2,5 segundos depois da sua soltura. (Ela é g, a
aceleração da gravidade, que é de 9,6 metros por segundo ao quadrado, multiplicado por 2,5
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poder explicativo, valor heurístico, coerência com diversas outras teorias
47
científicas, possibilidade em princípio de axiomatização e poder de
sistematização da experiência, entre outras. Só parece sensato perseguir a
segundos, dando uma resposta de 24 metros por segundo). Outras equações fantásticas são
as de Maxwell – conjunto de quatro que descreve a interação entre campos elétrico e
magnético – a de Euler, puramente matemática, de uso na física teórica. Ela combina
números racionais e irracionais para obter zero. Há também a fórmula já familiar E=mc2, de
Einstein, que iguala energia e matéria; o teorema de Pitágoras; e F=ma, de Newton, entre
outros. Com um mero punhado de símbolos, essas fórmulas simples descrevem inúmeros
fenômenos do universo. 1+1=2 é um conto de fadas da matemática, provavelmente a
primeira equação que se aprende na infância, a primeira expressão do poder milagroso da
mente para mudar o mundo real. Imagine-se (ou se constate) a primeira vez em que uma
criança levanta o dedo indicador, o dedo 1 de cada mão, quando aprende a expressão; e o
momento de assombro, talvez seu primeiro assombro verdadeiramente filosófico, quando ela
vê que os dois dedos, separados por todo seu corpo, podem ser reunidos num único conceito
em sua mente.
47
Segundo Adonai Schlup Sant‘anna: ―1. O processo de axiomatização sintetiza parte
significativa do método científico. As chamadas teorias científicas sempre partem de um
mínimo de pressupostos para, por meio de um sistema dedutivo, permitir a inferência de um
máximo de consequências lógicas. A gravitação universal de Newton, por exemplo, permite
descrever os mais variados fenômenos, desde a queda de uma maçã até a inexorável órbita
da Lua. Essa metodologia científica parece ser algo muito importante para o ser humano. 2.
O método axiomático tem um grande poder de síntese em um grau que oferece outra
perspectiva em relação ao exposto acima. Ele tem qualidades pedagógicas
interessantíssimas. Isso porque o método axiomático representa economia de pensamento...
3. O método axiomático tem o poder de qualificar discurso, de modo a permitir que questões
de caráter filosófico em ciência sejam respondidas objetivamente. Em filosofia da ciência
são discutidas, por exemplo, questões sobre a redução de uma teoria a outra, questões sobre
a eliminabilidade de conceitos primitivos, questões sobre a consistência, decidibilidade e/ou
completude de teorias etc. Todos esses tópicos podem ser objetivamente discutidos desde
que uma formulação precisa seja dada à(s) teoria(s) em discussão. Nas palavras de Patrick
Suppes: ‗Existe um papel para a filosofia com respeito às ciências. Não somos mais
pregadores de Domingo para cientistas profissionais de Segunda-feira, mas podemos
participar do entendimento científico de várias maneiras construtivas. Certos problemas de
fundamentos são melhor resolvidos por filósofos do que por qualquer outra pessoa. Outros
problemas de grande interesse conceitual realmente dependerão, para sua solução, de
cientistas profundamente imersos na disciplina em questão, mas a iluminação do significado
conceitual de soluções [de certos problemas] pode ser um papel propriamente filosófico...
Os pregadores de domingo de Suppes são os antigos pensadores e críticos da metodologia
científica, tais como Aristóteles, Descartes e Kant, entre outros. Hoje o papel da filosofia da
ciência é bem diferente do que foi no passado. E o método axiomático tem um papel
privilegiado nesse processo... Todas essas perspectivas apenas ilustram muito brevemente a
riqueza do método axiomático. É como se estivéssemos olhando para um mesmo objeto no
espaço, sob diferentes ângulos. Nesse sentido, o método axiomático é belo, pois sempre nos
surpreende com novos aspectos quando o examinamos sob diferentes pontos de vista. Mas é
claro que ele não é solução para todos os problemas de sistematização em ciência. Há
limitações [...].‖ (SANT‘ANNA, A.: 2003, p. 129-132).
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quase-verdade quando essas condições forem, pelo menos em parte,
satisfeitas. Assim, a possibilidade de axiomatização garante a logicidade
das teorias: a adivinhação, o misticismo, etc. são excluídos a favor do
raciocínio lógico. O trabalho fundacional do cientista apenas se legitima
caso se mostre suscetível de tratamento lógico-formal, ainda que este não
se concretize in totum. Todos esses preceitos pragmáticos se mostram
inerentes à quase-verdade e asseguram o pleno exercício da razão.
Por fim, em terceiro lugar, a metodologia, especialmente da
observação, da experimentação e da medição, em dado momento histórico
tem que ser a metodologia padrão dessa época: não há isolamento
metodológico em ciência. A metodologia delimita as interconexões entre
teoria e experiência e a perquirição científica se procede circunscrita pelas
normas metodológicas. Se essas mudam, transforma-se a ciência.
Mas como se explica a mudança de teoria, evolução progressiva
da ciência?
Os motivos principais são os seguintes: a) ampliação dos
domínios de aplicação das teorias; assim se passa da mecânica de partículas
de Newton à mecânica dos corpos rígidos e à dos corpos elásticos; b) poder
explicativo: as teorias ainda que quase-verdadeiras, procuram
fundamentalmente a verdade e esta, acredita-se, deve ser compreendida ou
compreensível, pois, caso contrário, pouco serviriam; e c) fatores
pragmáticos de naturezas diversas: simplicidade (especialmente
matemática), congruência com outras teorias (concordância experimental,
redução de incompatibilidades teóricas), poder de sistematização (quanto
mais forte a teoria, aglutinando mais e mais elementos empíricos, tanto
melhor), etc.
Indague-se sobre o grau de compreensão, e em decorrência pela
utilidade teórica, que pode desempenhar a afirmação de Edgar Morin de
que o ―[...] todo, portanto, é mais que a soma das partes. Mas, ao mesmo
tempo, é menos que a soma das partes, porque a organização de um todo
impõe constrições e inibições às partes que o formam, que já não têm tal
liberdade‖ (MORIN, E: 1996 p. 278). É muito difícil ser capaz de
desvendar esse enigma e muito mais árido perceber em que sentido essa
afirmação, mesmo que no contexto do artigo em que ela está inserida, pode
ser útil de alguma forma. Na verdade, não se consegue extrair outra coisa
de referido artigo senão a confirmação da tautologia de que o mundo ―é
complexo, é muito complexo!‖ ((MORIN, E: 1996 p. 274). Porém a
metodologia científica proposta pelo autor não dá conta dessa
complexidade, senão, repita-se, o fato de possuir o ―mérito‖ de afirmá-la.
Em poucas palavras, as transformações de teorias se efetuam por
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causas pragmáticas, em adição à quase-verdade. Para as boas teorias,
aquelas já convenientemente corroboradas em dado campo, somente há
abandono devido a circunstâncias pragmáticas, pois a falsificação, ou seja,
o confronto negativo com a experiência, tão-somente reduz seus âmbitos de
48
aplicação.
6. Método Axiomático
A formalização do conhecimento pelo método axiomático é o
49
mais poderoso instrumento de que se dispõe no momento para dar conta
das teorias científicas:
A formalização, bem compreendida, é algo extremamente importante.
Por seu intermédio não se quer condensar em algumas fórmulas toda a
riqueza de uma teoria existente e informal. O fim da formalização é a
obtenção de sistemas que nos ajudem a compreender melhor as
concepções informais, mais ou menos como um mapa de Paris nos
auxilia a nos orientarmos nessa cidade. Ninguém duvida da utilidade de
um pequeno mapa de metrô da capital francesa, da mesma forma que
ninguém confunde tal mapa com a Cidade Luz. (da COSTA, N.C.A.,
PUGA, L.: 1987 p. 153)

O método axiomático permite uma formalização que crie sistemas
que auxiliem a compreender informações implícitas e dificuldades
encobertas. A formalização permite apreender os paradoxos que o discurso
não-formalizado oculta. Para o conhecimento jurídico, por exemplo, o
método contribui para a construção de uma ciência harmônica e
48

Os câmbios de teorias, com abandono ou não da teoria superada, processam-se em dois
níveis: o funcional e o lógico-formal. A falsificação completa da teoria T, a redução de seu
domínio praticamente à classe vazia, é a única forma de se renunciar lógica e
definitivamente a T. Como já se deixou patente, em geral, as transformações ou superações
de teorias são causadas por motivos pragmáticos e as boas teorias nunca se põem de lado
completamente.
49
Um último comentário sobre a provisoriedade das teorias científicas, narrado por Richard
Dawkins: ―Mas é verdade que os cientistas, mais, digamos, que os advogados, os médicos
ou os políticos, ganham prestígio entre os seus pares ao admitir publicamente os seus erros.
Uma das experiências formativas de meus anos de graduação em Oxford ocorreu quando um
professor visitante dos Estados Unidos apresentou evidências que refutavam de maneira
conclusiva a teoria preferida de um líder idoso e muito respeitado de nosso departamento de
zoologia, a teoria que todos tínhamos aprendido. No final da palestra, o velho se levantou,
caminhou a passos largos até a frente da sala, apertou calorosamente a mão do americano e
declarou com voz emocionada: ‗Meu caro colega, quero lhe agradecer. Estive enganado
esses últimos quinze anos.‘ Aplaudimos até as mãos ficarem vermelhas. Alguma outra
profissão é tão generosa em admitir os seus erros?‖ (DAWKINS, R.: 2000, p 54).
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sistemática, assim como para todo e qualquer conhecimento científico (Cf.
PUGA, L., da COSTA, N.C.A., VERNEGO, R.: 1991 p. 234-242).
7. Conclusão
Viram-se ao longo deste trabalho diferentes tratamentos sobre o
conhecimento e o método científico. Passou-se pela questão da verdade,
suas diferentes concepções filosóficas assim como suas várias definições.
Aqui se defende a noção pragmática de verdade e a adoção do
método axiomático para a análise e construção do conhecimento pelo
sujeito que pensa a sociedade em rede.
A revolução tecnológica trazida pela informática, que se vale da
formalização do conhecimento pelo método axiomático, demonstra por
meio de resultados concretos que o pensamento dito analítico é o mais
poderoso instrumento de que se dispõe no momento para dar conta de
nossas teorias científicas.
A metodologia axiomática, com o seu braço forte hoje que é a
informática, parece ser atualmente a melhor forma disponível de se
elaborar sensatamente uma teoria científica, dado o seu alto poder
explicativo e a simplicidade com que se podem manejar os conceitos assim
obtidos; e, sobretudo porque os seus resultados têm se revelado prodigiosos
e, por que não dizer, assombrosos, o que não nega o caráter de
complexidade do entorno, ao contrário do que sustenta Edgar Morin,
conforme demonstrado.
Para concluir, interessante transcrever o decálogo proposto por
Bertrand Russell em sua autobiografia:
Os Dez Mandamentos que, como professor, eu gostaria de promulgar,
podem ser enunciados da seguinte maneira:
1. Não te sentirás absolutamente certo de coisa alguma.
2. Não pensarás ser vantajoso progredir escondendo as provas, pois
estas virão à luz inapelavelmente.
3. Não temerás o raciocínio, pois com ele vencerás.
4. Quando encontrares oposição, mesmo que seja a de teu marido e de
teus filhos, esforçar-te-ás por superá-los pela força dos argumentos e
não pela autoridade, pois uma vitória que depende da autoridade é irreal
e ilusória.
5. Não respeitarás a autoridade de outros, pois te encontrarás sempre
com autoridades contraditórias.
6. Não usarás do poder para suprimir opiniões que julgas perniciosas,
pois se o fizeres as opiniões suprimir-te-ão.
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7. Não temerás ser excêntrico em tuas opiniões, pois toda e qualquer
opinião hoje aceita já foi outrora excêntrica.
8. Encontrarás mais prazer na divergência inteligente do que na
concordância passiva, visto que, se apreciares devidamente a
inteligência, a primeira implica um acordo mais profundo que a
segunda.
9. Serás escrupulosamente verdadeiro, mesmo que a verdade seja
inconveniente, pois mais inconveniente será quando tentares ocultá-la.
10. Não sentirás inveja da felicidade daqueles que vivem num paraíso
de insensatos, pois somente um insensato pensará que isso é felicidade.
(RUSSELL, B.: 1972, p. 71-72)

8.
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A evolução do conhecimento científico na perspecitva da
complexidade
Alessandra Galdo
Resumo
O conhecimento científico se volta, hoje, para uma abordagem mais
abrangente dos fenômenos humanos e naturais sob a perspectiva da
complexidade. Este artigo faz uma reflexão sobre conhecimento e
complexidade e analisa o caminho do conhecimento científico na resposta
às questões contemporâneas. Analisa o percurso desde o saber filosófico
unificador do conhecimento ao cientificismo da era moderna e o apelo da
complexidade à volta de uma visão unificadora na ciência. Conclui que a
complexidade se manifesta na interdisciplinaridade e transdicisplinaridade
e é potencializada pela comunicação e compartilhamento intensivo de
conhecimentos na sociedade em rede.
Palavras-chave: Conhecimento. Complexidade. Filosofia.
Ciência. Interdisciplinaridade. Transdicisplinaridade.
1.
Introdução
No início da modernidade para se afirmar como ciência e se
diferenciar da visão universal da filosofia, o conhecimento se fragmentou
em áreas e disciplinas. Enquanto o conhecimento filosófico busca a
totalidade dos objetos, a especialização científica volta sua visão para um
recorte dos objetos na busca da apreensão da realidade e domínio da
natureza.
Entretanto, Capra (1982, p.46) observa que ―as limitações da
visão de mundo cartesiana, clássica, estão ficando evidentes. Para
transcender os modelos clássicos, os cientistas terão de ir muito além da
abordagem mecanicista e reducionista [...] e adotar enfoques holísticos.‖
De fato, a sociedade contemporânea se vê diante de questões de
tal ordem complexas que o conhecimento fragmentado não é capaz de
responder. Na medida em que a ciência se defronta com problemas tais
como alterações climáticas, extinção de espécies, desequilíbrios no
ecossistema, desequilíbrios sociais, violência, cresce a busca por novos
campos de estudo e pesquisa, tais como: biotecnologia, sustentabilidade e
meio ambiente, engenharia genética, ou a própria ecologia, campo de
estudo e metáfora que se aplica ao pensamento complexo, onde todos os
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conhecimentos interagem, se integram em equilíbrio harmônico e
dinâmico.
As questões complexas atuais exigem conhecimentos
interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares capazes de
enfrentar a universalidade do conhecimento. Morin (1999) lembra que
complexus do latim significa ―o que tece em conjunto‖ e que o verbo latino
complexere significa ―abraçar‖. O pensamento complexo busca abraçar os
fenômenos da vida e da natureza. E o desafio que se apresenta para a
ciência é maior do que a simples comunicação de conhecimento entre
disciplinas. Como analisa Morin (1996), é preciso comunicar estruturas de
pensamento.
2.
Teoria da Complexidade
As idéias de três autores são essenciais para compreender os
desafios que o pensamento complexo impõe ao conhecimento e à ciência:
O pensador Edgar Morin (1996; 2000) percorre o caminho reflexivo e
unificador da filosofia para abordar a complexidade. O biólogo chileno
Maturana (2001) parte da ciência biológica para explicar os fenômenos
complexos que envolvem a relação do sujeito com o mundo que o cerca. O
epistemólogo brasileiro Pedro Demo (2002) discute crítica e criativamente
as idéias desses autores no que chama de dialética da complexidade.
Morin (1996, p.13) explica que o primeiro filósofo
contemporâneo a abordar com profundidade o tema da complexidade foi o
francês Gaston Bachelard na obra ―O novo espírito científico" de 1934. A
idéia de complexidade reapareceria ―marginalmente‖, segundo Morin
(1996), a partir da teoria da informação, formulada por Shannon com a
participação de Warren Weawer que publica no início dos anos 50 um
artigo se referindo aos princípios da termodinâmica, no qual afirma que ―o
século XIX tinha presenciado o desenvolvimento das ciências da
complexidade desorganizada, e que o século XX deveria presenciar o
desenvolvimento das ciências da complexidade organizada‖.
Morin (2000) aprofunda a teoria da complexidade a partir da
noção de sistemas complexos. A expressão tem sido empregada em
contextos variados, por isso convém esclarecer seu significado no contexto
da teoria da complexidade. Morin (2000) desenvolve os pilares de sua
teoria a partir dos princípios discutidos a seguir:
O princípio sistêmico ou organizacional é o ponto de partida para
compreender a complexidade. Segundo Morin (2000), os sistemas
complexos são compostos por partes que, organizadas, unidas constituem o
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sistema que passa a ter propriedades próprias, não presentes em cada parte
isoladamente. Assim, o todo é mais que a soma das partes. Entretanto,
Demo (2002, p 22) argumenta que ―nenhum todo complexo é soma. É
sobretudo trama, rizoma, teia‖. Se a complexidade é sistema por um lado,
realiza-se na dinâmica não sistêmica, porque ―sua criatividade provém de
sistema em constante amadurecimento e falência consigo mesmo‖.
Morin (2000) desenvolve a ideia do princípio hologramático,
segundo o qual, a parte se encontra no todo ao mesmo tempo em que o
sentido do todo se encontra em cada parte. Cada célula humana tem a
totalidade das informações genéticas; cada um de nós faz parte da
sociedade ao mesmo tempo em que a sociedade e sua cultura está presente
em cada um de nós. Sob o mesmo raciocínio, a unidade do pensamento
complexo comporta em si a multiplicidade, assim como a multiplicidade
comporta a unidade.
Outro princípio que Morin (2000) conceitua é o círculo retroativo
em oposição à noção de causa e efeito simples, linear. O autor afirma que
na causalidade circular, o efeito volta à causa, rompendo com a idéia de
determinismo linear. Elabora também o princípio do círculo recursivo: O
efeito é ao mesmo tempo causa e o produto é ao mesmo tempo produtor.
Os indivíduos produzem a sociedade e a sociedade produz os indivíduos.
Rompe novamente com a noção de linearidade entre causa e efeito, entre
produtor e produto. Pedro Demo (2002, p. 24) discute a noção de não
linearidade explicando que esta implica irreversibilidade, processos não
controláveis, equilíbrio em desequilíbrio. Sobre a irreversibilidade, explica:
―Com o passar do tempo nada se repete [...] qualquer depois é diferente do
antes [...] é impossível ir para o futuro permanecendo o mesmo‖. Demo
(2002) lembra que a irreversibilidade sinaliza o caráter evolutivo histórico
da natureza e dos fenômenos complexos que nela ocorrem.
Sobre a compreensão dos fenômenos complexos da natureza pelo
homem, Morin (2000) se refere à questão de integrar o cognoscente ao
conhecido. No caso do conhecimento científico essa noção se refere à
possibilidade/impossibilidade de integrar o observador (sujeito) ao
fenômeno observado (objeto), pois um não existe indissociável do outro no
pensamento complexo.
Ao abordar sujeito e objeto, é necessário esclarecer que a
dualidade entre sujeito e objeto é a essência da teoria do conhecimento. O
paradigma da complexidade, de que se falará mais adiante, busca reunir
sujeito e objeto, ao contrário do cientificismo que busca a separação entre
sujeito e objeto para que esse seja objetivamente apreendido. (MORIN,
1996)
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Em relação à separação/integração entre sujeito e objeto, entre
observador e fenômeno observado, Maturana e Varela (2001) afirmam que
o universo de conhecimentos e de percepções do ser humano não é passível
de explicação a partir de uma perspectiva independente desse mesmo
universo. Os autores afirmam que proporcionar uma descrição científica ou
objetiva de um fenômeno em que o próprio pesquisador está envolvido,
pretendendo não estar, é uma contradição, um engano conceitual. Na visão
construtivista de Maturana e Varela (2001) é impossível conhecer
objetivamente fenômenos nos quais o próprio observador está envolvido.
Os autores desenvolvem o conceito de sistemas autopoiéticos, fechados em
sua própria estrutura e abertos ao fluxo de matéria e energia. Através do
que denominam como acoplamento estrutural, os sistemas autopoiéticos se
acomodam de forma dinâmica e congruente com o meio, gerando
adaptação e readaptação dinâmicas.
A teoria de Maturana e Varela (2001) aborda sistemas fechados
estruturalmente enquanto são abertos ao fluxo com o meio ambiente,
noções que poderiam parecer contraditórias sob uma perspectiva
reducionista analisada fora da visão da complexidade. Entretanto, Morin
(2000) defende a necessidade de se reunirem ideias antagônicas ou
contraditórias. Estas se complementam na compreensão do todo. É o
princípio dialógico.
Sob o princípio dialógico, Demo (2002, p.22) analisa que as
dinâmicas não lineares apresentam desordem caótica ao lado da ordem
escondida e que nesta desordem caótica, as dinâmicas não lineares são
criativas. Dinâmicas não lineares podem ser representadas pela morfologia
do rizoma ou da rede que configura a sociedade atual. A Sociedade em
Rede é flexível, expandindo-se ao sabor das conexões espontâneas que nela
operam. Kastrup (2004) explica que o modo de funcionamento do rizoma
rompe definitivamente com o princípio da causalidade. O rizoma é um
sistema aberto que repudia a causalidade linear, que modifica-se
continuamente através da auto criação.
A construção do conhecimento na Sociedade em Rede se
beneficia do compartilhamento intensivo de informação e a rede é a
morfologia que melhor representa a complexidade, enquanto o
conhecimento é a própria expressão da complexidade.
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3.
Evolução
complexidade

do

conhecimento:

filosofia,

ciência

e

A complexidade é qualidade intrínseca ao pensamento humano e
à construção do conhecimento. Demo (2002) explica que a capacidade
humana de aprender é um processo não linear, dialético e comparável ao
processo evolucionário. Como o cérebro humano, a natureza lida com uma
enormidade de informações e com padrões reprodutivos que se
despadronizam dinamicamente, formam novos padrões e os desfazem para
refazê-los não só reprodutivamente, mas também evolutivamente. Da
mesma maneira, o cérebro humano possui habilidades reconstrutivas e
seletivas que ultrapassam propriedades lógicas lineares, reversíveis.
De forma não-linear, o conhecimento é interpretado e
reconstruído e seu resultado nunca é o mesmo, tal qual acontece na
releitura de um texto ou ao se rever um filme. Cada experiência traz uma
compreensão nova, diversa da anterior. O conhecimento é não-linear, não é
previsível nem reversível em passos e partes iguais. Nunca é o mesmo, se
dá em relação dinâmica entre o objeto, quem o observa e seu contexto.
Como no processo evolucionário, o conhecimento é reconstrutivo, nunca
está processualmente completo. Demo (2002, p.127) afirma que o
conhecimento, primeiro desconstrói para depois reconstruir, mas ―sempre
sob o signo da provisoriedade, para poder continuar desconstruindo‖.
As ideias expostas se articulam na teoria da complexidade e no
construtivismo. Demo (2002, p.127) afirma que conhecimento não se
transmite, se constrói: ―aprendemos do que já havíamos aprendido,
conhecemos com base no conhecido, lançamos mão de nosso patrimônio
histórico disponível, [...] porque história e cultura oferecem-nos contexto
intrínseco criativo da linguagem e da interpretação‖. História e cultura
trazem diferentes interpretações também em relação à própria noção do
conhecimento, que passa pelo sentido religioso e pela filosofia à concepção
científica e retorna ao conhecimento universalista da filosofia através da
visão da complexidade.
Desde a muito tempo, a filosofia propõe ao conhecimento
científico uma postura reflexiva universal. Universal em sentido extensivo,
pois a amplitude do logos filosófico se estende a toda a realidade, uma vez
que a intenção do conhecimento verdadeiro implica a totalidade da
experiência, não como uma justaposição ou soma das partes, mas como
uma unidade orgânica, da qual a expressão racional deve partir.
Capra (1982) explica que o pensamento puramente racional é
linear, concentrado, analítico. Pertence ao domínio do intelecto, cuja
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função é discriminar, medir e classificar. Assim, é que o conhecimento
racional tende a ser fragmentado. O conhecimento intuitivo, por outro lado,
baseia-se numa experiência direta, por vezes não estritamente intelectual,
da realidade, em decorrência de um estado ampliado de percepção
consciente. Tende a ser sintetizador, complexo e não-linear.
Ao longo do tempo, o homem lida de várias formas com o
conhecimento, buscando-o no misticismo e na religião, culminando na
filosofia e na ciência. Assim, Hessen (2002) teoriza que no sistema da
cultura humana tem-se a filosofia e as ciências, de um lado, e a religião e a
arte, de outro. Com a religião e a arte, a filosofia tem em comum o olhar
dirigido à totalidade do real, traz em si o caráter da universalidade; com a
ciência, tem em comum o caráter teórico. O autor afirma que apesar da
afinidade histórica entre ciência e filosofia, as duas se distinguem por seu
objeto. Enquanto a filosofia busca a compreensão da totalidade do real, as
ciências tomam por objeto uma parte da realidade. A filosofia busca
compreender o sujeito, através da auto reflexão, enquanto a ciência busca a
compreensão do objeto. A distinção entre sujeito e objeto busca a
independência dos fenômenos em relação ao sujeito que conhece. Hessen
(2003, p.20) observa que ―no conhecimento defrontam-se consciência e
objeto, sujeito e objeto‖.
A complexidade, segundo Morin (2000), é dialógica, exige
compreensão e reunião de idéias antagônicas. O conhecimento não apenas
precisa lidar com idéias contraditórias como é, em si, objeto de
interpretações contrárias. Se havia na modernidade consenso de que
conhecimento lida com sujeito e objeto, essa relação é vista sob pontos de
vista antagônicos nas concepções objetivista e subjetivista.
No objetivismo, o conhecimento é entendido como uma
determinação do sujeito pelo objeto. O objeto é real, independe do sujeito,
podendo ser representado pela matemática e geometria. Hessen (2003,
p.72) explica que sob a concepção objetivista ―o centro de gravidade do
conhecimento está no objeto. O reino objetivo das idéias é o fundamento
sobre o qual se assenta o edifício do conhecimento‖. O subjetivismo se
opõe a essa visão. O sujeito toma lugar central no conhecimento. A
concepção subjetivista também é marcada por duas visões antagônicas de
cientificidade, o racionalismo e o empirismo.
Em fins do século XVII havia uma crise de conhecimento, a crise
intelectual da Reforma. Burke (2003, p. 181) explica que ―houvesse ou não
uma crise de consciência, havia nessa época uma consciência de crise‖. O
racionalismo e o empirismo eram dois métodos que buscavam dar solução
ao problema do conhecimento científico. Na concepção racionalista que
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prevalece até o final do século XVII, a ciência é um conhecimento racional,
dedutivo e demonstrativo como a matemática, a geometria. O pensamento,
a razão é a principal fonte de conhecimento humano que busca e crê
alcançar a verdade através de validades universais. O pensamento racional
parte de uma hipótese e busca confirmá-la através de axiomas, postulados e
teoremas. Na concepção empirista a ciência se baseia na experimentação. A
tecnologia impulsiona os métodos empíricos com o surgimento do
telescópio e do microscópio. A natureza, a realidade pode ser perscrutada,
desvelada, entretando, a ciência busca não só verificar ou confirmar teorias,
mas também produzir fenômenos que possam levar à compreensão da
verdade.
Chauí (2000, p. 320) explica que ―essas duas concepções de
cientificidade possuíam o mesmo pressuposto, embora o realizassem de
maneiras diferentes. Ambas consideravam que a teoria científica era uma
explicação e uma representação verdadeira da própria realidade‖. Possuiam
o pressuposto representacionista da realidade.
Na concepção construtivista, ao contrário, a ciência constrói
modelos explicativos para a realidade, mas não lida com a representação da
própria realidade. O objeto é uma construção lógico intelectual. Maturana
(2001) afirma que é preciso desvencilhar-se dos laços da armadilha da
verdade objetiva e real. Demo (2002) explica que morre a coincidência
entre realidade e realidade pensada. Que o representacionismo perde sua
validade como explicação do mundo principalmente a partir do
construtivismo de Piaget. O conhecimento não lida com a realidade
diretamente, mas com a realidade reconstruída. Demo (2002, p. 32) afirma:
―não sabemos bem o que é realidade, nem como a captamos [...] A
realidade lá fora existe se a pensarmos ou não, mas aquela realidade que
tem a mim como sujeito depende de como a concebo‖.
O objeto específico de cada ciência também é um problema
antigo. Desde Decartes, Hume e Kuhn há uma distinção epistemológica
clássica sobre a determinação do objeto de uma ciência: a distinção entre o
objeto material e o objeto formal. O objeto material de uma ciência é tudo
aquilo que, de qualquer modo, recai sobre a consideração específica: a
coisa, realidade ou matéria à qual se aplica esta ou aquela ciência. Assim, o
objeto material da Biologia são os corpos vivos, da Socilogia o Homem.
Isso quer dizer que diversas ciências podem possuir o mesmo objeto
material. Mas, é o objeto formal, o que especifica e distingue uma ciência
da outra. Em síntese, o objeto formal é a perspectiva sob a qual uma ciência
enfoca o seu objeto material e, por esse motivo, é o critério de distinção
entre as diversas ciências.
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Na atualidade, é cada vez mais difícil delimitar tanto o objeto
formal, quanto material de uma ciência. Não há como delimitar o
conhecimento a apenas esta ou aquela parte, em regiões setorizadas. As
distinções epistemológicas clássicas do conhecimento fragmentado em
áreas não respondem às questões impostas pela complexidade crescente do
mundo atual e impõe novos paradigmas.
4.
O problema epistemológico da complexidade
O conceito de paradigma científico é elaborado por Kuhn em
1962, revisado em 1969 e, então, apresentado como ―constelação de
crenças, valores e técnicas partilhados pelos membros de uma comunidade
determinada‖ (KUHN, 2007, p.220), bem como por soluções de problemas
que tomadas como modelo tornam-se base para a resolução dos problemas
do que chama de ciência normal. Como ―ciência normal‖ o autor define a
pesquisa baseada em realizações científicas passadas, em paradigmas
estabelecidos e aceitos por uma comunidade científica. Entretanto, existem
momentos que, por fatores internos ou externos, uma teoria não consegue
responder a uma anomalia e surge uma crise a partir da qual precisam ser
estabelecidos novos paradigmas.
Desse modo, a ciência não evolui de forma cumulativa e linear,
mas por meio das revoluções científicas que se dão quando se percebe que
os paradigmas disponíveis já não tem como responder a um novo
fenômeno. Até mesmo instrumentos produzidos pelo desenvolvimento da
ciência, como aconteceu com o microscópio e atualmente com a Internet,
podem provocar progressos de um lado e uma crise científica em outro.
(KUHN, 2007)
É na ruptura de certezas que se dá a evolução da ciência, assim
como é no processo disruptivo e reconstrutivo que o conhecimento se
constrói. Estaríamos vivendo um desses momentos de transição
paradigmática ou crise do conhecimento? Na visão de Capra (1982, p. 19):
a crise atual é complexa, multidimensional, cujas facetas afetam todos
os aspectos das nossas vidas, tudo está relacionado, meio ambiente,
relações sociais, política, economia, tecnologia. Vivenciamos uma crise
de dimensões intelectuais, morais e espirituais. (CAPRA, 1982, p.19)

A crise a que se refere Capra (1982) exige que o conhecimento se
abra a novos pontos de vista e paradigmas. Morin (1996) utiliza o conceito
de revolução paradigmática de Kuhn para pensar os problemas de uma
epistemologia complexa, enquanto esclarece que essa problemática não foi
ainda tratada por Kuhn, nem por Popper, Lakatos ou Feyerabend.
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Morin (1996) afirma que a epistemologia da complexidade vai
além da delimitação da epistemologia clássica. Mobiliza os mais diversos
fenômenos do conhecimento humano com raízes na cultura, sociedade, na
natureza humana. Em vários momentos, Morin sugere um reencontro com a
filosofia unificadora. Morin (1996, p. 33) sugere que se busque construir o
que denomina ―anel epistemológico‖. Sugere ainda que cada grupo
científico com suas competências próprias se desenvolva na capacidade de
―articular com outras competências que, ligadas em cadeia, formariam o
anel completo e dinâmico, o anel do conhecimento do conhecimento‖.
Uma epistemologia complexa, segundo Morin (1996), deveria
reconhecer as limitações do conhecimento disciplinar, fazê-lo progredir
através das áreas, confrontar-se com a impossibilidade de fragmentação do
real. Essa epistemologia não propõe que cada pesquisador individualmente
conheça o todo, mas sim fazer comunicar instâncias separadas. Comunicar
não apenas informações, mas estruturas de pensamento.
5. Da fragmentação do conhecimento disciplinar à
complexidade
Fazer o conhecimento progredir através das áreas, como sugere
Morin (1996), equivale a sugerir um movimento interdisciplinar para as
ciências. Para abordar o tema da interdisciplinaridade é necessário entender
o movimento evolutivo disciplinador do conhecimento.
Da Idade Média ao início da Idade Moderna a classificação do
conhecimento era ilustrado concretamente pelas árvores do conhecimento
com galhos e ramificações, classificação utilizada pelas universidades da
época.
Burke (2003) analisa a classificação do conhecimento acadêmico
na universidade, através do ―tripé intelectual‖ formado pelos currículos,
bibliotecas e enciclopédias. Em relação ao currículo, o autor explica que a
idéia é uma metáfora do atletismo clássico. Assim como ―curso‖ era a pista
de corrida, a disciplina estava associada ao atletismo, ao exército e à
filosofia dos estoicos que enfatizava o autocontrole. Assim, o
conhecimento passa por um movimento disciplinador.
Nas grandes revoluções do conhecimento marcadas pelo
Renascimento, Reforma Protestante e Iluminismo, o conhecimento
―transmitido‖ pelas universidades tradicionais da era medieval ligadas à
Igreja é contestado em diversos momentos. Nas universidades tradicionais,
a tarefa dos professores se limitava a ―transmitir‖ o conhecimento de sábios
como Aristóteles, Hipócrates ou Tomás de Aquino. A universidade não
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tinha, naquele momento, o papel de produtora de conhecimento. (BURKE,
2003)
Os humanistas renascentistas querem discutir novas idéias no
espírito da época de redescoberta dos ideais clássicos e o fazem fora do
ambiente das universidades, onde encontravam hostilidade. Esses
estudiosos passam a se organizar em Academias, uma forma de interação
social que alavancaria a inovação. Entretanto, pouco a pouco, as
Academias se transformam em instituições acadêmicas divididas em
―domínios‖. Em relação à expressão, Burke (2003, p. 53) aponta que os
domínios teriam ao fundo a dimensão de ―reinos‖. As academias ―tornamse lugares de interesses próprios‖ acabando por criar mais obstáculos à
criatividade que gera inovação do que incentivá-la. O autor reflete que o
conceito de Kuhn de ―ciência normal‖, tratado anteriormente nesse
trabalho, mostra razões sociais e políticas para que se considerasse como
normal a ciência praticada segundo paradigmas estabelecidos e que a
quebra desses paradigmas só pudessem ocorrer com a força de uma crise.
(BURKE, 2003)
O ideal do conhecimento universal foi gradativamente
abandonado, mas não sem críticas de intelectuais da época. Burke (2003, p.
81) relata que Richard Baxter escrevia em 1659: ―partimos as artes e as
ciências em fragmentos, de acordo com a limitação de nossas capacidades‖.
Burke (2003) examina que ―tentava-se evitar a especialização estreita,
incentivando um espírito filosófico‖. Ao mesmo tempo, o conhecimento
quantitativo se distinguia do qualitativo, ganhando maior importância.
A história é cíclica em tal intensidade que se torna surpreendente
justo pelo que teria de previsível. Em 1659, um intelectual se queixava de
ver o conhecimento ser fragmentado. Demo (2002, p. 69) analisa que ―é
preciso superar o conhecimento disciplinarizado‖ e Morin (1996) apela
para a visão unificadora da filosofia para descrever com clareza o que
deixamos de enxergar, uma vez que a complexidade sempre esteve sob
nosso olhos, bastando observar a natureza para percebê-la.
No campo da prática acadêmica, Morin (1996) aponta a
necessidade de transferência de conhecimento entre cientistas,
pesquisadores, professores, estudantes, e afirma que as resistências desses
grupos à interação são grandes, que grupos de pesquisadores e cientistas
preferem se fechar em si mesmos. De fato, não é pouco frequente que se
encontrem trabalhos científicos fortemente preocupados com a demarcação
de territórios, com o prestígio ou desprestígio de uma área acadêmica, com
a possibilidade de perda do poder (régio) sobre um domínio de
conhecimento.
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Os problemas complexos contemporâneos, bem como o progresso
científico, demandam que o conhecimento avance entre e além das
disciplinas, entre e além dos interesses particulares. Ao mesmo tempo em
que surge o apelo à multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade, as tecnologias que configuram a Sociedade em Rede
diminuem as barreiras à comunicação dos conhecimentos e mais que isso,
potencializam o compartilhamento de métodos e informações científicas.
Catells (2007) afirma que a revolução da tecnologia da
informação, em particular o desenvolvimento do protocolo TCP/IP que
permitiu a interconexão de diferentes tipos de rede, impulsionou de forma
significativa pesquisas de caráter interdisciplinar como a engenharia
genética na década de 70 do Sec. XX e a biotecnologia na década de 80 do
Séc. XX, entre outras. O Projeto Genoma se desenvolve por meio do
compartilhamento de informações globalmente através das redes de
comunicação.
Capra (2002) afirma que as redes de comunicação são produzidas
e reproduzidas de modo recorrente e auto gerativo. Cada comunicação cria
pensamentos e significados que dão origem a outros significados em
múltiplos anéis de realimentação. Esses anéis possibilitam a construção de
significados novos e conhecimentos interdisciplinares e transdisciplinares.
É preciso definir os conceitos de multi, inter e
transdisciplinaridade, muitas vezes mal utilizados, seja por falta de
compreensão, ou por interesses particulares de relacionar uma determinada
atividade a um conceito que vem ganhando força e importância.
Multidisciplinaridade em ciências representa a pesquisa que
envolve várias disciplinas simultaneamente, embora não necessariamente,
elas se enriqueçam umas com as outras. Já a interdisciplinaridade
pressupõe a convergência de duas ou mais áreas e há transferência de
métodos em três graus possíveis: no grau da aplicação, quando os métodos
de uma disciplina são incorporados à outra; no grau epistemológico,
quando há transferência entre a lógica e leis das áreas; e no grau da geração
de novas disciplinas, como por exemplo, quando métodos da matemática
foram transferidos à física, fazendo nascer a física matemática. E por fim, a
transdisciplinaridade, como o prefixo ‗trans‘ sugere, se refere ao que está
entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda a
disciplina. Objetiva a unidade do conhecimento, característica do
pensamento complexo. (NICOLESCU, 1997)
No Brasil, o lado mais visível de que se encaminhou o
conhecimento para uma menor fragmentação aparece na pesquisa
acadêmica com a criação de programas interdisciplinares de mestrado e
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doutorado. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) que
classificou o conhecimento em áreas e subáreas com finalidades diversas
como o credenciamento e avaliação da pós-graduação, reconhece a
necessidade de ―incorporar o avanço do conhecimento na direção da
interdisciplinaridade‖ (BRASIL, 2001a, p. 14). A CAPES classifica 48
áreas e subáreas de conhecimento sendo uma delas a Área Interdisciplinar.
Hoff (2007) observa que ―a pesquisa e ensino contemporâneos
demandam cada vez mais a colaboração de professores baseados em
diferentes departamentos para o estudo de temas complexos, cuja
abordagem se expressa no campo da interdisiplinaridade‖ (p.43). Reflete
que a tendência de colaboração entre áreas da universidade poderiam
indicar um movimento da ciência em direção à unidade do conhecimento,
um movimento histórico de demanda na universidade, para que as
disciplinas se abram umas às outras enriquecendo-se mutuamente.
Em relatório da CAPES, Bevilaqcua (BRASIL, 2001b) explica os
critérios para o credenciamento de novos cursos na Área Interdisciplinar,
mas chama a atenção para que alguns setores do conhecimento se
aproximam espontaneamente através da cooperação científica, enquanto
surgem também ―agrupamentos artificiais rotulados com nomes multi, inter
ou transdisciplinar‖ (p.43). O que é novo provoca reações contrárias por
um lado e adesões acríticas por outro. Como alerta Demo (1999), o
questionamento sistemático e crítico deve ser prática constante,
principalmente no meio científico. A CAPES reconhece a necessidade de
cursos interdisciplinares, entretanto, seu sistema ainda é rigorosamente
baseado em demarcações disciplinares. Parece que no meio acadêmico
ainda há um caminho a percorrer até que, como defende Hoff (2007), as
disciplinas se abram umas às outras, mas há um movimento claro nesse
sentido.
Para que esse movimento se encaminhe no sentido da
complexidade, é necessário ainda que se desenvolvam os ideais da
cooperação. Capra (1982, p.41) denuncia a tendência auto-afirmativa que
se manifesta na ―promoção do comportamento competitivo em detrimento
da cooperação‖. Assim, ao invés de comungar e cooperar, grupos se isolam
em especulações próprias e fechadas. O pensamento complexo apela à
cooperação. Morin (1999) lembra que complexus do latim significa ―o que
tece em conjunto‖.
6. Conclusão
Em sua evolução, o conhecimento humano passa pela filosofia e
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pela ciência e ambas passam pelo dualismo entre sujeito e objeto. A
filosofia trata de compreender o sujeito em sua relação com o mundo sob o
caráter, reflexivo, universal e unificador, enquanto a ciência moderna busca
conhecer a realidade através de um recorte do objeto e de sua representação
como validade científica, como representação da verdade.
Enquanto o ideal de conhecimento muitas vezes busca consolidar
definitivamente uma idéia de realidade ou o domínio da natureza pelo
homem, o caráter complexo e dinâmico da vida e do universo
constantemente abala certezas, conceitos, idéias, paradigmas científicos.
A ciência progride através das revoluções científicas que se dão
pelas crises paradigmáticas. É na ruptura de certezas que se dá a evolução
da ciência, assim como é no processo disruptivo e reconstrutivo que o
conhecimento se constrói. Estaríamos vivendo uma crise do conhecimento
e de uma possível transição interparadigmática? Capra (1986) acredita que
há uma crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais.
Consequentemente, a ciência requer novas abordagens epistemológicas.
Morin (1996) conceitua a epistemologia complexa que deveria
reconhecer os limites do conhecimento disciplinar, fazê-lo progredir
através das áreas, confrontar-se com a impossibilidade de fragmentação do
real. Essa epistemologia deveria não apenas comunicar conhecimentos,
mas, principalmente, estruturas de pensamento.
Há, hoje, por parte de vários pensadores, um apelo à unificação
do conhecimento fragmentado em disciplinas, um apelo ao reencontro com
o caráter unificador da filosofia que foi desvalorizada pelo cientificismo. A
investigação filosófica busca uma aproximação radical com a realidade que
propicia um terreno fecundo de articulação dos diversos discursos
disciplinares na ciência. A teoria da complexidade busca interligar o
conhecimento, abraçar os fenômenos da vida e da natureza. O homem
moderno se afastou da natureza e acreditou poder ―domá-la‖ pela força da
ciência. A falta absoluta de êxito nessa tarefa faz o seu olhar se voltar
novamente para os fenômenos não controláveis e dinâmicos representados
pelo pensamento complexo, que mostra a impossibilidae de fragmentação
do real, e apela para a articulação e transferência de conhecimento entre e
além de disciplinas, departamentos ou grupos científicos.
A complexidade se manifesta na interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade e é potencializada pela comunicação e
compartilhamento intensivo de conhecimentos na sociedade em rede. A
revolução da tecnologia da informação impulsionou de forma significativa
pesquisas de caráter interdisciplinar como a engenharia genética e a
biotecnologia. O Projeto Genoma se desenvolve por meio do
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compartilhamento de informações, globalmente, através da rede.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que a Sociedade em Rede
potencializa o compartilhamento do conhecimento científico, permanece o
desafio da comunicação de visões de mundo, de estruturas de pensamento e
da quebra das tradições e interesses de poder sobre domínios de
conhecimento.
A aspiração humana ao conhecimento é ilustrada em Fausto, mito
e personagem de Goethe (1981). Fausto aceita fazer um pacto com o diabo
representado pelo personagem Mefistófeles. Seu propósito não está na
riqueza ou em interesses materiais imediatos, mas no domínio do
conhecimento, que sempre motivou a vaidade humana. Hoje, a tecnologia
quebrou barreiras físicas e é preciso, ainda, quebrar as barreiras humanas
ao desenvolvimento da ciência entre e além de domínios e disciplinas,
pelos caminhos da complexidade.
Nesse sentido, a produção do conhecimento científico na
perspectiva da complexidade precisa ser baseado em discurso crítico e auto
crítico, compartilhado, criativo, racional, aberto, abrangente e universal:
discurso crítico e auto crítico porque deve interrogar constantemente,
colocar duvidas e analisar criticamente diferentes perspectivas, diferentes
idéias desenvolvidas por diversos pesquisadores e sobretudo compartilhado
em diálogo mútuo entre os pares; criativo porque tem o objetivo de criar
novas idéias, novas leituras da realidade; racional, uma vez que expressa o
pensamento de forma coerente e sistemática; aberto porque aceita críticas e
recebe reformulações/refutações; abrangente e universal porque tende a
abarcar o sentido da totalidade do real; argumentativo e interpretativo
porque apresenta um esforço de decifrar o sentido do real em sua
totalidade.
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Conhecimento e sua gestão organizacional na sociedade
complexa
Rogério Lopes Missahia Marodim
Resumo
Este trabalho busca apresentar as principais definições de conhecimento,
partindo-se das idéias de Hessen, bem como os seus principais conceitos
clássicos. Insere-se, para a idéia primordial de conhecimento, o sujeito e o
objeto em uma dualidade tradicionalíssima que vem sofrendo os efeitos da
sociedade complexa. Indaga-se como é possível adequar o conhecimento e
sua gestão na sociedade atual, e especialmente nas organizações, quando a
dualidade sujeito-objeto sofre influência devastadora da sociedade moderna
de informação. A produção do conhecimento deve ser entendida a partir do
conhecimento com os objetos do mundo que se pretende apreender. O
conhecimento advém da informação. A gestão do conhecimento
organizacional passa necessariamente pelo estímulo ao aprendizado
individual e coletivo, centrado na conversão do conhecimento tácito em
conhecimento explícito e vice-versa. Diante da evolução da sociedade
moderna e da complexidade nas organizações é fundamental compartilhar e
produzir conhecimento.
Palavras-chave:
Conhecimento,
Gestão,
Organização,
Complexidade.
1.
Definições de conhecimento
Definir conhecimento não é uma tarefa fácil. Segundo Hessen
(2003) o conhecimento é a relação que se estabelece entre sujeito que
conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser conhecido ou que se dá a
conhecer.
Quando se quer definir o conhecimento, é fundamental destacar,
através da história, a compreensão das influências de várias teorias do
conhecimento, estabelecendo parâmetros de avaliação, critérios de verdade,
objetivação, metodologia e relação sujeito e objeto para os vários modos de
conhecimentos diante da crise da razão que se instaurou no século XX e
que há de se prolongar neste presente século, através dos desafios da
construção de uma ética normativa compatível com as evoluções das
descobertas e do conhecimento no campo científico (BAUER, 2008).
Na Grécia Antiga há várias visões e métodos de conhecimento:
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Sócrates: Estabelecendo seus métodos: ironia e maiêutica; Platão – Doxa –
A ciência é baseada na Opinião; Aristóteles – Episteme – A ciência é
baseada na Observação (Experiência).
Na Antigüidade, os filósofos gregos deixaram algumas
contribuições para a construção da noção de conhecimento. Estabeleceram
a diferença entre conhecimento sensível e conhecimento intelectual, entre
aparência e essência, entre opinião e saber, além de definir regras da lógica
pra se chegar à verdade .
Na Idade Média, Na Patrística, há a a tendência da conciliação
do pensamento cristão ao pensamento platônico, sendo seu grande expoente
Santo Agostinho; na Escolástica, tem-se a anexação da Filosofia
aristotélica ao pensamento cristão, com o estreitamento da relação Fé e
razão, sendo seu grande expoente São Tomás de Aquino; no Nominalismo,
ocorre o final do domínio do Pensamento Medieval, com a separação da
Filosofia da teologia através do esvaziamento dos conceitos, sendo seus
expoentes Duns Scotto e Guilherme de Oclkam.
Na Idade Moderna, a primeira revolução científica trouxe várias
mudanças para o pensamento, dentre as quais pode-se destacar a mudança
da visão teocentrista (Deus é o centro do conhecimento), para visão
antropocentrista (o homem é o centro do conhecimento). O Racionalismo
de René Descartes, o discurso do Método: A máxima do cartesianismo
―Cogito ergo sun‖; o Empirismo, com John Lock – a experiência, David
Hume – a Crença; o Criticismo kantiano: O conhecimento a priori,
universal e necessário; a herança iluminista: A razão.
Na Idade Contemporânea, a Crise da Razão. O novo
iluminismo de Habermas. A razão crítica precisa fazer a crítica dos limites,
estabelecer princípios éticos, vincular construção a raízes sociais.
Historicamente, no dizer de Hessen (2003), conhecimento pode
ser entendido sob diversos aspectos, como por exemplo o conhecimento
científico e o conhecimento vulgar. Neste aspecto não se pode aferir a
relevância de um e outro, uma vez que são utilizados para propósitos e fins
diversos, e igualmente são obtidos mediante procedimentos distintos. O
certo é que o conhecimento, seja científico ou vulgar, é a mola propulsora
da humanidade.
Independentemente de qualquer história da filosofia e
independentemente de qualquer problema metafísico, o que é o
conhecimento? Não sob a ótica das estruturas totais do conhecimento, em
todas suas ramificações, e pelas respostas aos problemas que essas
estruturas apresentam. Deve-se entender com essa pergunta que vai-se
descrever por assim dizer, de fora, o objeto "conhecimento", o fenômeno
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"conhecimento". Não para estudá-lo no seu cerne e para extrair dele os
problemas que apresenta e as soluções que se possa lhes dar, mas para
designá-lo univocamente, e seja possível traçar o perfil desse fenômeno,
uma descrição, portanto, fenomenológica do conhecimento.
Corta-se toda relação entre o conhecimento e quaisquer
peculiaridades ou particularidades das existências, ou seja, dos
conhecimentos particulares e especiais. Não se trata aqui do conhecimento
que é a física de Aristóteles, nem do conhecimento que é a física de
Newton, nem do conhecimento que é a física de Einstein, nem à biologia,
nem às matemáticas, nem aos problemas históricos que apresenta o
conhecimento; nem tampouco se refere à existência de conhecimento.
Simplesmente se quer descrever o que se quer dizer quando se pronuncia a
palavra "conhecimento".
O conhecimento, em Hessen (2003), não é transferido ou
depositado pelo outro (concepção tradicional), nem é inventado pelo sujeito
(concepção espontaneísta), mas sim, construído pelo sujeito na sua relação
com os outros e com o mundo. Para construir um conhecimento novo, o
sujeito precisa recorrer a representações mentais prévias relativas ao objeto
e- capacidade de operar com estas representações, bem como de
transformá-las, recriá-las. Não se cria a partir do nada; ninguém pode
conhecer algo totalmente novo. O conhecimento novo se constrói no
sujeito, a partir do seu conhecimento anterior/prévio/antigo, (seja para
ampliar ou negar). Começamos a conhecer ―deformando‖ o objeto,
adaptando-o aos nossos esquemas mentais representativos.
De qualquer sorte, o conhecimento conceitual (em particular o
científico e o filosófico) é construído tendo como mediação fundamental a
linguagem verbal (oral e/ou escrita). No decorrer do processo de
conhecimento, o sujeito precisa se expressar (incorporação paulatina na
linguagem), e a expressão implica na organização das representações
(relação pensamento-linguagem), além de possibilitar a comunicação, a
interação com o outro. Além disso, pode-se afirmar que o conhecimento é
estabelecido no sujeito por sua ação sobre o objeto. O objeto oferece
resistência à ação do sujeito, obrigando-o a modificar-se para poder
explicá-lo. Sem ação, não há instalação do conhecimento no sujeito.
Com ênfase no conhecimento científico, pode-se partir da
premissa de que o conhecimento não é estático, sendo o ato de conhece
uma atividade dinâmica, constante, complexa, onde aparece o ser humano
como seu principal agente.
Para Burke (2003):
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A pergunta ―O que é conhecimento?‖ é quase tão difícil de responder
quanto à pergunta mais famosa ―O que é verdade?‖ Também
precisamos distinguir entre conhecimento e informação, ―saber como‖ e
―saber o quê‖, e o que é explícito e o que é tido como certo (BURKE,
2003, p.19).

Em busca do conhecimento científico, geralmente o cientista está
diante de muitas dificuldades imprevistas e situações inusitadas que
influenciam direta ou indiretamente em sua trajetória. As dificuldades
existem, pois o homem, principal agente do conhecimento, vive em
constante evolução, evolução que atinge o conhecimento, pois é ele
inacabado e sofre modificações sempre que há mutações sociais, que, por
outro lado, possibilitam o seu aperfeiçoamento constante.
O ato de conhecer deve ser compreendido como uma relação
entre sujeito- que conhece e objeto- que é conhecido. Há um dualismo
inafastável do conceito de conhecimento, uma vez que este se apresenta
como uma correlação entre esses dois elementos, que só existem um em
razão do outro. É conhecendo e reconhecendo os objetos, que o homem se
transforma, se aperfeiçoa e evolui.
Para Hessen (2003), no conhecimento defrontam-se consciência e
objeto, permanecendo eternamente separados o sujeito e o objeto. Este
dualismo do sujeito e do objeto pertence à essência do conhecimento.
Morin (1991), afirma que a produção científica moderna
compreende um arcabouço teórico que se lança sobre a relação entre
homem, sociedade e natureza, bem como entre sujeito e objeto. A
compreensão de um mundo auto-organizado e co-dependente reporta à
necessidade de um saber construído através de um conjunto de
interrelações. Direciona a entender que a complexidade dos dilemas
contemporâneos suscita o debate em torno da relação entre os homens, a
sociedade e a produção científica.
No campo do conhecimento, antes de ser uma prática e ofício, a
pesquisa deve ser uma instância de reflexão, de modo a permitir a
compreensão dos interesses, das circunstâncias e das trajetórias do sujeito e
do objeto, ou dos pesquisadores e da pesquisa. Por outro lado, entende que
conhecer comporta informação, ou seja, possibilidade de responder
incertezas, mas o conhecimento não se reduz a informações; ele precisa de
estruturas teóricas para dar sentido às informações.
Burke (2003), estabelece que no início da Modernidade
consideravam como conhecimento o da magia, da bruxaria, dos anjos e
demônios. As primeiras concepções modernas do conhecimento são
obviamente centrais para a história social do conhecimento. Neste ponto,
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basta observar a percepção da existência de várias espécies de
conhecimento, envolvida na distinção entre ars e scientia,por exemplo
(mais próxima da nossa distinção entre ―prática‖ e ―teoria‖ do que entre
―arte‖ e ―ciência‖), ou no uso de termos como ―saber‖, ―filosofia‖,
―curiosidade‖ e seus equivalentes nas diferentes línguas européias. Os
entusiastas dos novos tipos de conhecimento, que eventualmente os
descreveram como ―conhecimento verdadeiro‖, algumas vezes descartaram
o conhecimento tradicional como ―jargão‖ vazio ou ―pedantismo‖ inútil.
Para Maturana (1999), o fenômeno da aquisição de conhecimento
é denominado como aspecto cognitivo- conhecimento percepção. O ato
cognitivo básico é ato de distinção. O autor afirma que sempre que se
indica um ente, objeto, coisa ou unidade, se está realizando um ato de
distinção que separa isso que foi indicado como algo distinto de um fundo,
como algo distinto daquilo que foi apontado como sendo o seu meio. Ao
mesmo tempo, é este ato o que especifica as propriedades de tal ente e
estabelece os critérios para o seu reconhecimento. Assim, sabendo realizar
a operação de distinção de determinadas unidades, então se pode percebêlas, contá-las, descrevê-las, decompô-las.
Segundo o autor, a percepção, representa a configuração do
objeto pela conduta. A percepção é normalmente concebida como a
operação de captação e recepção de informações de uma realidade, o que é
impossível. A percepção de um objeto da realidade depende, na verdade,
dos instrumentos que recebem a informação, não podendo dizer se as
características deste objeto dependem ou não do instrumento utilizado para
sua computação. Como resposta mais adequada, a percepção consiste na
associação entre regularidades de conduta que um observador distingue
durante a operação estrutural de um sistema com o meio e também nas
associações observadas nas relações estruturais entre objetos perceptivos e
comportamento do sistema.
De uma forma ou outra, a definição do que seja conhecimento
passa pelo conceito de verdade, nos termos propostos por Hessen:
Chegamos, assim, a uma confirmação da concepção indicada logo no
início, como aquela que a consciência natural possui do conhecimento
humano. Essa confirmação certamente significa, ao mesmo tempo, uma
purificação crítica daquela concepção. Seu postulado de que o
conhecimento significa uma relação entre um sujeito e um objeto
revelou-se sustentável. Juntamente com esse conceito de conhecimento
está igualmente justificado em princípio o conceito de verdade da
consciência natural. Para esse conceito, é essencial a relação do
conteúdo do pensamento com o objeto. Essa relação certamente não
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significa uma reprodução (aqui, a concepção natural sofre uma
correção), ma uma coordenação seguindo certas leis (HESSEN, 2003,
p.122).

Nessa perspectiva, Nonaka e Takeuchi (1997) optaram por adotar
a definição de conhecimento cunhada por Platão, para quem o
conhecimento genuíno seria uma crença verdadeira justificada, o que
encontra respaldo amplo na definição de Hessen. Apesar disso, Nonaka
(1997) sustenta que no âmbito das organizações, o conhecimento existe em
dois estados ou tipos: tácito e explícito. Por tácito entenda-se o
conhecimento que foi gerado a partir da experiência própria de determinado
indivíduo e, conseqüentemente, aquele conhecimento que reside apenas nas
mentes dos membros da organização. Por explícito, deve-se entender os
conceitos formalizados a partir dos conhecimentos tácitos dos indivíduos e
que, agora, encontram-se disponíveis para organização. Tais conceitos
serão importantes a seguir, quando se refere a gestão do conhecimento
organizacional.
2.
Dualidade sujeito – objeto
A relação sujeito e objeto, na visão de Hessen (2003), repousa na
essência do conhecimento. O conhecimento significa uma relação entre
sujeito e objeto, sendo que ambos entram em contato um com o outro. Para
o autor, na descrição fenomenológica se caracteriza essa relação como uma
determinação do sujeito pelo objeto, sem esquecer, porém, que numerosos
teóricos do conhecimento definiram a relação num sentido diametralmente
oposto, ou seja, ―não é o objeto que determina o sujeito, mas o sujeito que
determina o objeto‖(HESSEN, 2003, p.27).
Para alguns filósofos, sujeito e objeto são nomes de funções que
para serem exercidas, se requerem mutuamente não só no sujeito como
também no objeto, possuindo cada um deles ambas as funções e só podem
ser sujeito e objeto um para o outro porque cada um deles é em si ambas as
coisas.
Toda dúvida cética relativa ao conhecimento humano surge
precisamente da hipótese de um hiato entre sujeito e objeto, hipótese que
não podendo ser provada, não pode também ser contestada a partir do
momento em que, no estudo dessa relação se tome por ponto de partida o
sujeito cognoscente em estado puro e se tomem os termos da relação como
se fossem, um, o puro sujeito cognoscente, o outro, o puro objeto
conhecido. Não há aqui como saltar o abismo entre a representação, que
estará sempre e fatalmente no sujeito, e o objeto representado que estará
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sempre e por hipótese fora dele.
Segundo Abrantes (2007), é certo que aparecem como primeiros
elementos no conhecimento do sujeito pensante, o sujeito cognoscente e o
objeto conhecido. Todo e qualquer conhecimento, há de ser de um sujeito
sobre um objeto. De modo que o sujeito cognoscente — objeto conhecido,
é essencial em qualquer conhecimento. Esta dualidade do objeto e do
sujeito é uma separação completa, de maneira que o sujeito é sempre o
sujeito e o objeto sempre o objeto. Nunca pode fundir-se o sujeito no objeto
nem o objeto no sujeito. Se se fundissem, se deixassem de ser dois, não
haveria conhecimento. O conhecimento é sempre, pois, essa dualidade de
sujeito e objeto. E, essa dualidade é ao mesmo tempo uma relação entre o
sujeito cognoscente e o objeto conhecido.
Esta relação aparece primeiramente como uma correlação, como
uma relação dupla, de ida e de volta, que consiste em que o sujeito é sujeito
para o objeto e em que o objeto é objeto para o sujeito. Do mesmo modo
que nos termos, que os lógicos chamam correlativos, a relação consiste em
que não se pode pensar um sem o outro, nem este sem aquele. Assim os
termos sujeito e objeto do conhecimento são correlativos. Assim como a
esquerda não tem sentido nem significa nada, se não é por contraposição à
direita, e a direita não significa nada, se não é por contraposição à
esquerda; assim como o acima não significa nada se não é por
contraposição ao abaixo; e pólo Norte não significa nada se não por
contraposição ao pólo Sul; do mesmo modo, sujeito, no conhecimento não
tem sentido senão por contraposição ao objeto, e objeto não tem sentido
senão por contraposição ao sujeito. A relação é, pois, uma correlação.
Esta correlação sujeito/objeto é irreversível, diferentemente dos
demais exemplos acima citados. Assim, a esquerda se torna direita quando
a direita se torna esquerda; o acima se torna abaixo quando o abaixo se
torna acima. Porém, o sujeito e o objeto são irreversíveis. Não existe
possibilidade de que o objeto se torne sujeito ou que o sujeito se torne
objeto.
Por outro lado, pode-se chegar mais ao fundo dessa relação entre
o sujeito e o objeto. Esta relação consiste em que o sujeito faz algo. E o que
é que faz o sujeito? Faz algo que consiste em sair de si para o objeto, para
captá-lo. Esse apossar-se do objeto não consiste, porém, em tomar o objeto,
segurá-lo e metê-lo dentro do sujeito. Não. Isso acabaria com a correlação.
O que faz o sujeito ao sair de si mesmo para tornar-se dono do objeto é
captar o objeto mediante um pensamento. O sujeito produz um pensamento
do objeto. Vista a relação do outro lado, diremos que o objeto vai para o
sujeito, se entrega ao sujeito, não na totalidade do sujeito, mas em forma tal
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que produz uma modificação no sujeito, uma modificação na totalidade do
sujeito, modificação que é o pensamento. Aí, se tem um terceiro elemento
na correlação do conhecimento. Já não se fala somente no sujeito e o
objeto, mas agora também no pensamento; o pensamento, que, visto do
sujeito é a modificação que o sujeito produziu em si mesmo ao sair do
objeto para apossar-se dele, e visto do objeto é a modificação que o objeto,
ao entrar, por assim dizer, no sujeito, produziu nos pensamentos deste.
O enfoque de Morin (1991) sobre a relação sujeito/objeto é que
―o sujeito e objeto surgem como divergências últimas inseparáveis da
relação sistema auto-organizador/eco-sistema‖ (MORIN, 1991, p. 48). Por
sua vez, ao enfocar a eliminação positivista do sujeito e do objeto, o autor
também problematiza a idéia de um universo de acontecimentos objetivos,
isento de valores e subjetivismos, por razão do método de experimentação e
procedimentos de verificação. Essa conformação permitiu a fixação e
desenvolvimento da ciência moderna e coloca ao sujeito um papel
secundário, porque é preciso eliminar o sujeito, quer seja como erro,
perturbação, deformação, erro para que seja possível conhecer
objetivamente.
Segundo o autor, uma vez escolhido um fenômeno para pesquisar,
o objeto não fica com isso automaticamente estabelecido. A passagem da
apreensão intuitiva da existência de um fenômeno para a prática de
investigação envolve uma transformação, que é a construção do objeto de
pesquisa. O objeto de pesquisa é construído a partir do fenômeno a ser
estudado e é uma aproximação deste pelas possibilidades e limitações da
prática da pesquisa científica, delimita os aspectos do fenômeno que podem
ou que valem a pena ser pesquisados e os incorpora em uma visão
condicionada pela perspectiva teórico-conceitual assumida.
Por outro lado, o sujeito emerge nos seus caracteres existenciais.
O sujeito e sua individualidade irredutível, a sua suficiência. Ele como
abertura, ruptura, dissipação, morte, além. Desse modo, Morin (1991)
supõe o mundo e reconhece o sujeito e coloca-os de maneira recíproca e
inseparável, porque ele acredita que o mundo só pode aparecer como
horizonte de um eco-sistema de eco-sistema, da physis, ―para um sujeito
pensante, último desenvolvimento da complexidade auto-organizadora‖.
Esse sujeito surgiu de um processo físico pelo qual se desenvolveu em ―mil
etapas, sempre condicionado por um eco-sistema tornando-se cada vez
mais rico e vasto, o fenômeno da auto-organização‖.
O autor trata da existência de um duplo, para o reflexo ou
reflexividade, considerando flutuações e incertezas, aproximação e
afastamentos, nunca a supremacia exacerbada de um termo por outro. O
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homem deve ao mesmo tempo reconhece-se como sujeito e objeto, porque
ambos co-existem em função do outro nunca por eliminação ou recusa.
Para ele, também trata-se de um paradoxo, mesmo que sujeito e objeto
sejam indissociáveis nosso modo de pensar exclui um pelo outro. Essa
reflexão indica que a forma de pensar é uma outra questão a ser enfrentada,
por dizer respeito às formas como pensamos e conseqüentemente agimos
sobre o mundo. É preciso ter presente que as proposições do pensamento
complexo estendem-se para além da dimensão superficial do mundo
objetivo e racional e se adensam ao provocar a reflexão sobre o espírito
humano e sua construção de mundo e de ciência. Compreende-se que, ao
tratar da produção do conhecimento, refere-se também à própria evolução
da humanidade, à concepção de homem e de sua origem. Nesse sentido,
para Morin(1991) ―se parto do sistema auto-eco-organizador e remonto, de
complexidade em complexidade, chego finalmente a um sujeito reflexivo
que não é outro senão eu próprio que tenho de pensar a relação sujeitoobjeto. E inversamente se parto deste sujeito reflexivo para encontrar o seu
fundamento ou pelo menos a sua origem, encontro a minha sociedade, a
história desta sociedade na evolução da humanidade, o homem auto-ecoorganizador‖ (MORIN, 1991, p. 53).
Na relação sujeito-objeto, ao se referir ao sujeito, Maturana
(2001) estebelece que como seres humanos, já nos é inerente a condição de
observadores, pois no momento em que estamos fazendo distinções
estamos na condição de observadores observando o observar. Para ele o
sujeito observador surge da experiência de observar. O próprio observar é a
experiência de ser observador, ou seja, se pararmos para pensar sobre a
nossa experiência como observadores, descobrimos que o que fizemos
enquanto observador, será a própria experiência que acontece conosco.
Conforme ensina Abrantes (2007), a construção práxica do
conhecimento nos remete, à realidade histórica a se conhecer, visto que os
indivíduos se desenvolvem em relações de apropriação da história contida
nos objetos produzidos pelo homem e nas relações estabelecidas entre eles
na base de tais produções. Mas para uma efetiva compreensão da dimensão
práxica do homem, outro preceito deve ser levado em conta, qual seja, a
unidade inicial existente entre sujeito e objeto do conhecimento.
O sujeito cognoscitivo é o ser humano, entendido como sujeito
coletivo, social e histórico, que produz conhecimento num determinado
modo social de produção da existência, que, na atualidade, é o capitalista.
Neste modo de produção, imperam as relações sociais de dominação e se
efetiva a contradição entre capital e trabalho, determinação histórica da
qual faz parte a produção do conhecimento. O conhecimento humano
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produzido pelo ser social não está isento da tensão existente entre os pólos
da citada contradição. No caso do materialismo histórico-dialético, buscase a objetividade do conhecimento como contributo para a superação de
uma realidade que, em sua essência, almeja acumular capital em detrimento
do ser humano.
Por sua vez, o objeto a ser conhecido é a realidade na qual estão
contidas as atividades humanas e as contradições internas essenciais que
lhe determinam o movimento histórico. Embora o objeto possa se
apresentar ao pensamento como dado e acabado, nele estão contidas as
relações sociais de produção expressas na contradição ontológica entre
aparência e essência, determinante da necessidade da ciência e do método
de se conhecer o real.
3.
Gestão do conhecimento organizacional
O termo conhecimento para as organizações tem sido empregado
muitas vezes para referenciar tanto a sapiência do ser humano quanto às
informações que, estando disponíveis de forma inteligível aos seres
humanos, podem ser convertidas em saber, o que determina uma maior
abrangência para o termo conhecimento organizacional.
3.1 A gestão do conhecimento
A gestão do conhecimento é objeto de mutações constantes.
Várias teorias existem para explicar sua evolução, cabendo mencionar três
delas, como suporte para melhor entendimento da gestão organizacional.
A primeira das teorias, mais tradicional apresenta três estágios de
evolução. O primeiro estágio teve foco no campo conduzido pela
tecnologia da informação, domínio da Web, das melhores práticas, das
lições aprendidas e, o mais importante, do compartilhamento do
conhecimento. O segundo estágio abordou o campo de estudo dos fatores
humanos, vistos como sistemas de pensamento e criação de conhecimento a
partir da conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Por
fim, o terceiro estágio retoma a influência da tecnologia da informação,
desta vez como ferramenta importante para a construção e uso de
taxonomia.
Já, a segunda teoria, trazida por Snowden (2002), apresenta
igualmente três estágios. No primeiro estágio, a palavra conhecimento não
tinha um peso importante no processo de gestão, uma vez que o foco era
distribuição de informação aos tomadores de decisão para uso oportuno,
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com ênfase na tecnologia da informação. O segundo estágio manteve a
ênfase na tecnologia da informação, mas direcionou o foco para a
conversão do conhecimento tácito em explícito, inspirado no modelo de
conversão de Nonaka e Takeuchi (1997), que ficou conhecido como
modelo SECI (Socialização, Externalização, Combinação e Internalização).
O terceiro estágio baseia-se na teoria de Snowden(2002). Para ele,
conhecimento é visto paradoxalmente como coisa (gestão de conteúdo) e
fluxo (gestão de contexto e narrativa). Concebe as organizações no âmbito
dos fenômenos dos sistemas adapativos complexos, cuja fundamentação
está no cerne da Teoria da Complexidade. Nesse sentido, existe um
entendimento de que as organizações estão engajadas num senso prático
pela utilização dos sistemas adaptativos complexos que são refreados pelos
atos humanos de livre vontade de tentar ordená-los. Na elaboração da sua
teoria, o autor rejeita a gestão científica e seus modelos mecanicistas como
relevantes para a Gestão do Conhecimento, pois para ele a visão
mecanicista da era Newtoniana impede que a ciência amplie o seu ângulo
de visão e faça releituras que possam redundar na geração de novas idéias,
pensamentos e conceitos. Além disso, as bases de sustentação da teoria
repousam em que: i) conhecimento somente pode ser voluntário, ele não
pode ser recrutado, pelo simples fato de que nunca se pode
verdadeiramente saber se os sujeitos estão usando o conhecimento delas em
sua plenitude; ii) os sujeitos sempre sabem mais do que falam e sempre
falam mais do que escrevem. A natureza do conhecimento é o que se sabe
ou se é capaz de saber mais do que o tempo físico que dispõe para dizer ou
a habilidade conceitual para se expressar; e iii) os sujeitos somente sabem
que sabem quando necessitam saber. O conhecimento humano é
profundamente contextual; ele é ativado pelas circunstâncias. Para entender
o que os sujeitos sabem, é necessário recriar o contexto do conhecimento
deles.
A terceira teoria é apresentada por McElroy (2003). Ao contrário
das anteriores, ela contempla apenas dois estágios de evolução. O primeiro
estágio focou apenas um dos lados da gestão do conhecimento, do
compartilhamento de conhecimento (oferta de conhecimento). O desafio
está na reunião da grande massa de conhecimento constante nas cabeças,
habilidades manuais e destreza dos trabalhadores, adquirida ao longo dos
anos de experiência, e, depois, registrá-la e tabulá-la para reduzi-la a leis,
regras, fórmulas, de modo a ser aplicada no dia-a-dia do trabalho, mediante
cooperação mútua dos trabalhadores. Ao final deste processo, o
aprendizado resulta em maior qualidade de desempenho individual e em
maior capacidade das organizações na obtenção de lucros. Porém, a
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capacidade de gerar conhecimento novo a partir de conhecimento valioso
existente é limitada, o que limita também os resultados que se busca
alcançar.
Um segundo estágio trabalha com a idéia de que gestão do
conhecimento é como uma moeda, possui dois lados: o do
compartilhamento de conhecimento (lado da oferta de conhecimento),
trabalhado no primeiro estágio, e o da produção de conhecimento, ou lado
da demanda de conhecimento, objeto de estudo deste estágio. Este segundo
estágio é denominado por McElroy (2003) de ―Segunda Geração da Gestão
do Conhecimento‖ ou ―Nova Gestão do Conhecimento‖ que, em vez de
focar somente na oferta de conhecimento valioso existente, busca aumentar
a capacidade da organização de satisfazer sua demanda de conhecimento
novo. Significa dizer que é fundamental compartilhar e produzir
conhecimento.
3.2 A gestão nas organizações
Assim como existem divergências sob a definição do que seja
conhecimento, emerge também controvérsia em relação à possibilidade do
seu gerenciamento nas organizações. Para responder a essa questão é
necessário reportar para os conceitos de conhecimento tácito e explícito
antes apresentados.
Com efeito, os conhecimentos explícitos podem ser gerenciados,
porque os mesmos, estando formalizados, são tangíveis, podendo ser
armazenados, transportados, utilizados, mensurados, entre outros atos
típicos da função gerencial. Além disso, pode-se correlacionar a gestão dos
conhecimentos explícitos à gestão da informação, sem deixar de levar em
conta que existem outras formas de explicitar conhecimentos que não em
informações, como por exemplo em máquinas, mecanismos.
Por outro lado, há impossibilidade de se gerenciar os
conhecimentos tácitos pela sua intangibilidade, ou seja, pela
impossibilidade de se poder tocá-lo, medi-lo ou mesmo, observá-lo
diretamente, independentemente da vontade do próprio sujeito detentor dos
mesmos. E, isto é ainda mais verdadeiro para quem defende que só pode
ser gerenciado aquilo que pode ser medido.
Nonaka e Takeuchi (1997), diante disso, propõem que as
organizações devam se ater a induzir os processos de criação de
conhecimento, que deve ser feito mediante processos de conversão entre os
tipos de conhecimento que denominaram socialização(conversão de tácito
para tácito- através da interação entre indivíduos, onde a manifetação das
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idéias de um é assimilada pelos outros), externalização(conversão de tácito
para explícito- através da formalização de conhecimentos tácitos em novos
conceitos), combinação(conversão de explícito para explícito- indivíduos
realizam a consolidação ou união de dois ou mais conceitos) e
internalização (conversão de explícito para tácito- um indivíduo assimila
novos conceitos através de sua própria experiência). Dessa forma, a gestão
de conhecimento nas organizações, de um modo geral, visa garantir à
organização disponibilidade deste recurso (tácito ou explícito) sempre que
necessário, com a máxima eficiência possível.
Segundo Choo(2003), a construção do conhecimento é
conseguida quando se reconhece o relacionamento sinérgico entre o
conhecimento tácito e o conhecimento explícito dentro de uma
organização, e quando são elaborados processos sociais capazes de criar
novos conhecimentos por meio da conversão do conhecimento tácito em
conhecimento explícito. Para ele as organizações precisam aprender a
converter o conhecimento tácito, pessoal, em conhecimento explícito,
capaz de promover a inovação e o desenvolvimento.
O autor traz o seu enfoque acerca das formas de conversão do
conhecimento. Socialização é o processo pelo qual se adquire
conhecimento tácito partilhando experiências. Exteriorização é o processo
pelo qual o conhecimento tácito é traduzido em conceitos explícitos por
meio de utilização de metáforas, analogias e modelos, sendo fundamental
para a construção do conhecimento. Combinação é o processo pelo qual se
constrói conhecimento explícito reunindo conhecimentos explícitos
provenientes de várias fontes, ocorrendo tal troca em conversas telefônicas,
reuniões, memorandos. A Internalização, por sua vez, é o processo pelo
qual o conhecimento explícito é incorporado ao conhecimento tácito, sendo
as experiências adquiridas em outros modos de construção de
conhecimento internalizadas pelos sujeitos na forma de modelos mentais ou
rotinas de trabalho comuns. ―As quatro maneiras de conversão do
conhecimento se retoalimentam, numa espiral contínua de construção do
conhecimento organizacional. A construção do conhecimento começa
sempre com os indivíduos que têm algum insight ou intuição para realizar
melhor suas tarefas‖ (CHOO, 2003, p.40).
Outro aspecto do conhecimento organizacional diz respeito a
teoria da autopoieses. A teoria da autopoiesis estabelece que o ambiente
não gera diretamente a organização. Quem gera a organização é sua própria
identidade que, contudo, precisa atualizar-se permanentemente para não
perder a congruência com ambiente.
O mais essencial ao conceito de autopoiesis aplicável à teoria das
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organizações é a idéia de que tudo o que a organização necessita para sua
auto-organização já está nela contido.
Conforme estabelece Bauer(2008):
De acordo com a teoria da autopoiesis, se o sentido que a informação
tem para o sistema não guarda identidade com o sentido que possa ter
para observadores externos, então, em última análise, não existe
informação, só existem dados. O conhecedor comporta-se como um
sistema aberto em relação a dados, mas fechado em relação ao
conhecimento que pode ser propiciado a partir de tais dados. [...] Se
podem ser feitas distinções de todos os tipos, desde as mais
rudimentares até as mais sofisticadas, o conhecimento assemelha-se a
uma estrutura em árvore, com ramificações cada vez mais detalhadas.
Tal como nos fractais, a estrutura do conhecimento (e não o
conhecimento em si) apresentaria uma auto-similaridade, ou seja, seria
invariante por escala. Chegar ao conhecimento potencialmente futuro
equivale a mover-se para cima da árvore de distinções, ou seja, a
adaptar o nível de distinção às novas circunstâncias (BAUER, 2008,
p.208).

Conhecimento organizacional, para o autor, é o conhecimento
compartilhado pelos membros da organização, ou seja, é a capacidade de
efetuar distinções que se encontra compartilhada por eles. ―Como as
capacidades individuais de efetuar distinções não são homogêneas, as
pessoas ―sobem‖ e ―descem‖ ao longo de suas árvores de distinção
conforme as situações com que se defrontem‖ (BAUER, 2008, P.210).
Estabelece o autor que, assim como para o conhecimento
individual, os estoques formais de informação, advindos de memorandos,
relatórios, bases de sistemas informacionais não respresentam
conhecimento, mas somente dados. A circulação dos dados, que
caracateriza a interação entre os membros da organização é que produz o
conhecimento organizacional. Cita como exemplo a discussão de
determinado tema em grupo de especialistas, que caracterizaria o
conhecimento. Já, a geração de um relatório sobre tal discussão seria um
simples dado. Porém, a divulgação desse relatório e a leitura e discussão
por um outro grupo do seu conteúdo, representa a geração de mais
conhecimento.
Fala-se, então, em socialização do conhecimento na organização.
É um movimento que cresce, fortalecendo cada vez mais a ênfase na espiral
do conhecimento apresentada por Nonaka e Takeuchi. Segundo
Mendes(2005), a socialização do conhecimento ocorre de duas maneiras,
uma de forma direta, por meio de palestras e apresentações, e também
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acontece por tradição, de pessoa para pessoa, sendo ambas imprescindíveis
dentro das organizações.
Para esse processo de conhecimento é fundamental a linguagem.
Como a habilidade e capacidade para efetuar distinções dos diferentes
sujeitos e grupos não é uniforme, é preciso que a linguagem ofereça as
necessárias pontes para a compreensão mútua. Se não houver linguagem
suficiente para a troca de dados, estes não gerarão conhecimento, e
distinções altamente elaboradas e perfeitamente válidas serão descartadas
como sendo ruído.
Segundo Bauer(2008):
É a linguagem que permite o acordo a respeito de distinções, a
descoberta de novas distinções (subir a árvore) ou a supressão de
distinções equivocadas: “Devido á linguagem, não há limites para o
que possa ser descrito, imaginado e relatado” (Maturana e Varela). [...]
Em suma, a noção de um conhecimento organizacional autopoiéticos
coloca a ideia de que a árvore de distinções já existe, só precisando ser
escalada por meio da transformação de dados em conhecimento, o que
se dá pela confrontação dos diferentes níveis de distinções entre as
pessoas e grupos por meio da linguagem. A autopoiesis da organização,
ou seja, sua auto-produção, é esse processo pelo qual a organização
escala a árvore de distinções que já possui dentro de si – ou, em outras
palavras, é esse processo de desenvolvimento do conhecimento
organizacional (BAUER, 2008, p.209).

Os desenvolvimentos próprios à nossa era confrontam-se cada
vez mais com os desafios da complexidade, fator esse que atinge
diretamente as organizações, sobretudo pela presença da tecnologia da
informação e da comunicação, sendo que novas idéias, novos conceitos,
novos padrões estão ingressando nas organizações por seus membros,
exigindo-se cada vez mais um adequado gerenciamento.
Para Fialho (2007), a gestão do conhecimento nas organizações
deve levar em consideração tanto as mudanças econômicas, sociais e
tecnológicas da Era do Conhecimento, como também a necessidade de
maximização do potencial intelectual das pessoas, uma vez que o
conhecimento tácito presente nos indivíduos não é propriedade da empresa
e poderá deixá-la a qualquer momento. Emerge daí a necessidade da
aprendizagem organizacional.
Sabe-se que hoje os bens mais importantes de uma organização
são os ativos intangíveis, como a competência, a intuição, o conhecimento
e a experiência. ―Dessa forma, o novo papel das organizações se volta para
a mobilização de potenciais criadores e transformadores para sobreviverem
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à complexidade do ambiente globalizado e a imprevisibilidade do futuro‖
(FIALHO, 2007, p.109).
Aspecto fundamental da teoria da ―nova gestão do conhecimento‖
de McElroy (2003), é a importância que ele dá a integração da Teoria da
Complexidade, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional.
A aprendizagem organizacional, o aprender a aprender, está no centro desta
nova concepção de gestão do conhecimento, pois é a partir dela que será
gerado o que ele denominou de ―capital social de inovação‖. O capital
social de inovação implica reconhecer, avaliar, mensurar e contabilizar o
valor dos ativos intangíveis da composição do valor total de mercado de
uma organização, tanto nos resultados do seu balanço financeiro quanto do
seu balanço social. Significa refletir explicitamente sobre o valor
econômico do ciclo de vida do conhecimento de uma organização em suas
respectivas taxonomias. Para o autor, entender a presença e a crucial função
dos sistemas de aprendizagem em coletivos humanos de todos os tipos é o
insight central da nova gestão do conhecimento nas organizações.
4.

Conclusão

Nesse trabalho foram estabelecidas as principais definições de
conhecimento, inserindo-se o sujeito e o objeto em uma dualidade.
Verificou-se ser possível o conhecimento e seu gerenciamento na sociedade
atual, e especialmente nas organizações, quando a dualidade sujeito-objeto
sofre influência devastadora da sociedade moderna de informação, cada vez
mais complexa.
Conhecer, para Hessen(2003) é apreender espiritualmente o
objeto. Conhecimento é interiorizar o objeto, retirando dele a intuição de
cada sujeito, ou seja, peculiar noção de essência, o valor e existência. No
conhecimento encontram-se, frente a frente, a consciência e o objeto, o
sujeito e o objeto, e o conhecimento apresenta-se como uma relação entre
esses dois elementos. O dualismo sujeito e o objeto pertence à essência do
conhecimento. Assim, toda produção de conhecimento deve ser entendida a
partir da relação do sujeito do conhecimento com os objetos do mundo que
pretende apreender. O fenômeno do conhecimento, baseado na relação
sujeito-objeto, encontra sua resolução na produção de conceitos.
A tecnologia da informação e conhecimento na organização acaba
sendo um bom exemplo de uma visão metafísica, pois o uso de ferramentas
no trabalho como o apoio de computadores (software e hardware) aborda
explicitamente essa questão do real quando da utilização pelas pessoas.
Entretanto, como a ontologia estuda as questões dos seres humanos e a sua
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complexidade, é importante destacar também que, semioticamente, se
consegue perceber essas questões complexas, pois os sujeitos (as pessoas)
podem interpretar de várias formas cada objeto existente no sistema
complexo (organização) e agir de diferentes maneiras sobre ele. Isso leva a
reflexão sobre as mudanças de paradigma existentes nas organizações e
sobre como as pessoas lidam com essas questões complexas.
As organizações devem estimular a cada dia o aprendizado em
novas formas de se obter o conhecimento, sejam nas atividades diárias,
bem como no auto-aprendizado de cada sujeito, mesmo contando com a
quantidade de novas tecnologias, pois elas devem ser encaradas como um
meio e não um fim. Dessa forma, pode-se dizer que a criação do
conhecimento é um processo que amplifica de maneira organizacional o
conhecimento criado pelos sujeitos e cristaliza-o como parte do capital da
organização. A base da criação e gestão do conhecimento organizacional é
possível e plenamente viável, portanto, com a conversão de conhecimento
tácito em conhecimento explícito e vice-versa.
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O conhecimento nas organizações como um sistema adaptativo
complexo
Flávio Ceci
Resumo
Este trabalho tem como objetivo entender a organização como um sistema
adaptativo complexo (SAC) e como os principais métodos de modificação
(variação, interação e seleção) podem favorecer a sobrevivência e o sucesso
da mesma. É feito uma relação entre as estratégias de um agente com o
conhecimento, além de apresentar conceitos de gestão do conhecimento
organizacional e como a estratégia está relacionada com o aprendizado
organizacional. Por fim é analisado o quanto que o capital intelectual é
importante nas organizações.
Palavras-chave: Sistemas adaptativos complexos, gestão do
conhecimento organizacional.
1.
Introdução
Os cenários onde as organizações estão inseridas vêm sofrendo
mudanças cada vez mais rápidas e drásticas de forma que as organizações
devem acompanhá-las. Durante muito tempo a administração clássica
utilizou mecanismos lineares de causa e efeito nas organizações. A nova
lógica administrativa as entende como sistemas não lineares, portanto com
muitas possibilidades de interações.
Tendo em vista que as organizações passam por mudanças cada
vez mais rápidas por estarem inseridas num contexto globalizado, podendo
assim ter uma maior interação com outras organizações aumentando suas
possibilidades de negócio. Com essa afirmação percebe-se que as
organizações podem ser classificadas como um Sistema Adaptativo
Complexo, já que as mesmas através da interação seja ela dos seus
colaboradores ou com outras organizações, buscam a evolução e a
sobrevivência.
Este trabalho tem como foco principal, apresentar os principais
conceitos de um Sistema Adaptativo Complexo desenvolvendo assim um
modelo num contexto organizacional. Por fim são vistos alguns conceitos
sobre conhecimento, como ele é captado e organizado nas organizações.
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2.
Sistemas adaptativos complexos
Cada vez mais as pessoas vêm interagindo mutuamente em seus
trabalhos, círculos de amizade, universidades, etc. Um dos motivos para tal,
é que a interação e a comunicação são primordiais para o desenvolvimento
e a evolução do ser humano. Para Axelrod e Cohen (1999), um Sistema
Adaptativo Complexo (SAC) é um sistema que contêm agentes (pessoas,
entidades, etc) ou populações que procuram se adaptar. Outro fator
indispensável nessa classificação é ter várias opções de interações e
oportunidades, ou seja, não linear. Segundo Coelho (2001), todo sistema
adaptativo complexo é único e emergem a partir de uma história específica
interagindo com um ambiente, e mesmo que possua outro ambiente muito
similar, nunca é exatamente o mesmo sistema.
Ainda definindo SAC Axelrod e Cohen (1999), em vários
sistemas adaptativos complexos, todas as estratégias dos agentes fazem
parte do contexto em que cada agente esta atuando, isso torna difícil para o
agente prever e controlar as consequências de suas ações, restringindo o
melhor curso de ação.
Para um maior entendimento dos sistemas adaptativos complexos
se faz necessário conhecer alguns termos que são apresentados nas
próximas sessões.
2.1.

Agente

Pode-se definir agente como sendo uma entidade que tem a
capacidade de interagir com outros agentes e com o seu meio, aprendendo e
podendo tomar decisões. Segundo Axelrod e Cohen (1999), agentes
interagem com outros agentes e com o ambiente, reagindo com o que
acontece a sua volta e podem agir de forma proposital. Os autores ainda
colocam que os agentes possuem uma série de propriedades como, por
exemplo:
localização – onde o agente opera;
capacidade – como o agente pode afetar o mundo;
memória – que impressão o agente pode transportar do seu
passado.
O agente sob a perspectiva computacional, para Russell e Norvig
(2004), é tudo que pode ser capaz de perceber seu ambiente por meio de
sensores e de agir sobre esse ambiente por meio de atuadores.
2.2. Estratégia
Para Axelrod e Cohen (1999), a estratégia é vista como a maneira
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pela qual um agente reage ao seu meio e perseguem seus objetivos. A
estratégia muda ao longo do tempo e essa mudança pode ser decorrida da
mudança na população de agentes. A interação desses agentes influencia
diretamente na estratégia, que está diretamente ligada com o conhecimento
do agente, ou seja, todas as lições aprendidas durante as suas interações
com uma população ou mesmo com outro agente.
2.3.

População

Basicamente uma população é um conjunto de agentes ou
estratégias que se relacionam entre si. Segundo Axelrod e Cohen (1999),
para dominar a complexidade, as populações são importantes pelos
seguintes motivos:
como uma fonte de possibilidades onde aprender;
como recipientes para um aperfeiçoamento recém-descoberto;
como parte do seu ambiente;
por terem estruturas ou padrões de interação que determinam
quais pares de agentes têm mais probabilidade de interagir e quais não têm.
É nas populações que existem os métodos para alterar os agentes
de um SAC, esses métodos são de grande importância, pois é através deles
que os agentes evoluem sua estratégia e que o sistema pode selecionar os
agentes e estratégias melhores, bem como conduzir esse sistema ao
sucesso.
Na próxima sessão são ilustrados três dos muitos métodos
existentes para modificar o SAC. Variação, interação e seleção são os
métodos sugeridos por Axelrod e Cohen (1999).
2.4.

Métodos para modificar SAC

O uso de métodos para alterar os SAC é de suma importância,
pois esses métodos estão diretamente ligados a evolução e ao sucesso dos
mesmos. Nas próximas sessões são apresentados os métodos: variação,
interação e seleção, bem como os seus conceitos e funcionamento.
2.4.1. Variação
A variedade num SAC está diretamente ligada à adaptação, pois
não teria o porquê um agente se adaptar a um sistema que possui todos os
agentes iguais, manteria estático.
Junto com o conceito de variedade tem-se o conceito de tipo, que
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segundo Axelrod e Cohen (1999), é uma categoria de agentes dentro da
população que compartilham alguma combinação perceptível de
características. Seus principais aspectos são:
os tipos são geralmente definidos por algumas
características detectáveis dos agentes na população;
muitas outras dimensões de variedade na população
podem continuar na população sem serem reconhecidas como tipos pelos
próprios agentes;
as características que distinguem os tipos geralmente
fornecem apenas um indicador imperfeito das diferenças reais em ação
entre os agentes na população;
os tipos são freqüentemente endógenos em sistemas
complexos, agentes dentro da população podem detectar tipos e agir
condicionalmente (e até mudar as definições de tipo se o sistema é
adaptativo);
os tipos também podem ser exógenos, definidos apenas
nas mentes daqueles que analisam um SAC a partir de fora.
Os autores afirmam que para a alteração da variedade numa
população são utilizadas técnicas como: cópia simples, cópia com a
introdução de erros e os mecanismos de recombinação que criam novos
tipos por reutilizar ou modificar sistematicamente tipos antigos.
2.4.2. Interação
A interação como o próprio nome sugere, é a capacidade do
agente de interagir com outros agentes, com a população e com o meio,
quando e como.
De acordo com Axelrod e Cohen (1999), os mecanismos que
lidam com interações se ajustam convenientemente em duas classes:
externos e internos, onde os externos são modificados de fora do sistema e
os internos de dentro. A interação é essencial porque os eventos de
interesse dentro de um sistema surgem das interações de seus agentes uns
com os outros e com os artefatos. Os padrões de interação modelam os
eventos (por exemplo, o comércio), e eles fornecem oportunidades para a
disseminação e recombinação de tipos, que são tão importantes ao criar (e
destruir) a variedade e tem como função ajudar a determinar o que será
bem-sucedido para os agentes e para o sistema, e isto, por sua vez ajuda a
moldar a dinâmica dos próprios padrões de interação
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A interação pode ser modificada através de barreiras físicas ou
conceituais, a fim de juntar ou separar alguns agentes, possibilitando assim
uma maior interação dos agentes que estão dentro da barreira e a exclusão
dos que estão fora.
2.4.3. Seleção
A seleção está relacionada com a questão de quais agentes e
estratégias devem ser copiados e quais devem ser destruídos, ou seja, como
a seleção deve empregar para promover a adaptação.
Um ponto bastante importante é que o sucesso é relativo, ou seja,
ele varia em relação à ―opinião‖ dos agentes envolvidos. Muitas vezes o
sucesso é medido pelo número de cópias. Segundo Axelrod e Cohen
(1999), existem dois processos básicos que expandem o sucesso:
seleção de agentes: que copia um agente e o cria
inteiramente novo;
seleção de estratégias: mantém o agente e copia a
estratégia de sucesso do outro agente.
3.
Gestão do conhecimento organizacional
Nesta sessão são vistos os conceitos de gestão do conhecimento,
seus sub-conceitos e uma analogia entre as estratégias dos agentes num
SAC com o conhecimento nas organizações.
Para Kruglianskas e Terra (2003), gestão do conhecimento (GC) é
um conjunto de processos que auxiliam a criação, distribuição e utilização
do conhecimento. A GC complementa e trás outras iniciativas
organizacionais, como a gestão de qualidade, re-engenharia de processos e
o aprendizado organizacional, trazendo com sigo benefícios para a
competitividade.
Os autores ainda afirmam que a GC são atividades enfocadas na
obtenção do conhecimento organizacional proveniente de sua própria
experiência e da experiência de terceiros e sobre como aplicar da melhor
forma esse conhecimento para executar a missão da organização.
3.1. Natureza do conhecimento humano
Segundo Maturana e Varela (2001), o universo de conhecimento,
experiências e percepções do ser humano não é passível de explicação a
partir de uma perspectiva independente desse mesmo universo, pode-se
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definir o conhecimento humano a partir dele mesmo. Os autores definem o
conhecimento como um processo de armazenamento de informação sobre o
mundo ambiente. O processo de viver é conhecer como adaptar-se a este
mundo adquirindo mais e mais informações sobre a natureza.
Para Rezende (2005), o conhecimento é a habilidade de criar um
modelo mental que descreva o objeto e indique as ações a implemetar, as
decisões a tomar. O processo de gerar conhecimento resulta de um processo
no qual a informação é comparada a outra e combinada em muitas ligações
úteis e com significado. O conhecimento é dependente dos nossos valores e
nossa experiência.
3.2.

Modelo de ciclo de vida do conhecimento

Segundo Choo (1998), o conhecimento organizacional esta ligado
com três processos de informação estratégicos: coleta de informações
externas, criando conhecimento e tomando decisões, este ciclo foi chamado
de ―ciclo do conhecimento‖. A figura abaixo ilustra este ciclo:
Experiência

Informações
externas

Criando
conhecimento

Novo conhecimento

Tomada de
decisão

Figura 1 – Adaptado ciclo de vida do conhecimento, Choo (1998).

3.3.

A organização como sistema adaptativo complexo

Os sistemas adaptativos complexos tratam de agentes que
interagem e procuram se adaptar. Segundo Coelho (2001), a organização
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humana é uma rede de pessoas, ou seja, agentes que interagem uns com os
outros e com agentes de outras organizações que constituem seus
ambientes.

Figura 2 – Redes humanas, Coelho(2001) adaptado de Stacey (1996)

A autora explica que com o surgimento da nova lógica
administrativa (administração moderna), pode-se encarar as organizações
como sistemas naturais ou como sistemas racionais, mas que nenhuma
dessas duas abordagens fornece uma adequada compreensão sobre a
organização, já que elas possuem várias metas e são concebidas como um
organismo que se esforça para sobreviver se adaptando ao ambiente,
através da previsão das mudanças e consequentemente age de maneira
racional dentro de uma perspectiva organizacional. A potencialidade de se
trabalhar com os conceitos dos SAC.
Segundo Zainab (2006), um dos conceitos chave para a percepção
das organizações como SAC é construindo uma analogia dessas
organizações em forma de rede, na qual os agentes (indivíduos) estão em
constante interação.
Coelho (2001), afirma que todas as organizações tentam
sobreviver e para isso elas têm que construir uma história, ou seja, ela
precisa que outros agentes ou organizações interajam com elas.
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Figura 3 – Organização vista como um SAC, elaborado pelo autor.

A figura acima representa a organização como SAC, onde
existem vários tipos de agentes (funcionários e seus cargos) interagindo
entre si para trocar conhecimento e realizar suas tarefas. No canto superior
esquerdo da figura, pode-se observar duas populações interagindo (compras
e tesoureiro), vemos o método de variação, onde se tem agentes de tipos
diferentes interagindo (método de variação). O funcionário responsável
pelas compras interage com o tesoureiro para poder solicitar o dinheiro,
esse mesmo funcionário interage com os membros da gerência para trocar
informação sobre as compras e seus valores.
O método de interação também está presente neste sistema
(organização) nas interações que os agentes do lado direito trocam
informações para evoluírem. Um exemplo disso é que os agentes
responsáveis pela fabricação interagem com os responsáveis pela qualidade
e a medida que eles vão trocando informações, o produto gerado é de
melhor qualidade e ambos aprendem sobre o processo do outro.
Por fim pode-se perceber o método de seleção na organização,
seja ela física como as salas que dividem os funcionários ou conceitual
como os agentes que tem metas parecidas interagindo a fim de alcançá-las
mais facilmente.
Axelrod e Cohen (1999) propõem a construção de modelos de
SAC para auxiliar no entendimento e desenvolvimento do sistema em
questão. O Modelo sugerido por eles pode ser adaptado para qualquer
situação, ou seja, não foi feito apenas para as organizações.
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3.4.

Estratégia e aprendizado organizacional

Segundo Axelrod e Cohen (1999), estratégia é um padrão de ação
condicional que indica o que fazer em quaisquer circunstâncias. Tendo em
vista que a estratégia de um agente é dinâmica e evolutiva, pode-se fazer
uma analogia com o conhecimento de um funcionário de uma organização.
Um agente possui inicialmente uma estratégia para efetuar uma
ação, à medida que as ações acontecem dentro do sistema, e que ocorre a
interação com outros agentes e outras populações, a troca de informações e
a mudança na estratégia são comuns para a evolução do sistema. Da mesma
forma que os funcionários de uma empresa interagem para trocar
conhecimento e melhorar sua produção. Esse processo em questão é
chamado de aprendizado organizacional.
Segundo Easterby-Smith e Lyles (2005), o aprendizado
organizacional é uma abordagem recente, inicialmente trabalhado por
autores da Inglaterra. Para Steil (2006), as organizações vão além de uma
coleção de indivíduos, parte do conhecimento individual bem como as
visões compartilhadas do grupo se tornam institucionalizadas através da
incorporação destes em rotinas e ação organizacional. Nesse contexto, pode
ser alavancada a aprendizagem organizacional quando:
Esses indivíduos conseguem transformar os conhecimentos
abstratos, aprendidos cognitivamente, em ações ou comportamentos
direcionados aos propósitos organizacionais:
o conhecimento é compartilhado ou distribuído entre os
membros da organização;
os resultados da aprendizagem (as competências
desenvolvidas) são incorporadas nos processos, na estrutura ou na cultura
organizacionais.
Segundo a autora a figura a seguir demonstra a analogia entre um
sistema de aprendizagem análogo a um sistema de produção padrão:
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Transformação
Entrada
Pessoas
Treinamento

Transformação da aprendizagem
individual em:
- Aprendizagem em grupo
- Organização (integração e
institucionalização de conhecimentos)

Saída
Aumento da
produtividade

Retroalimentação

Figura 4 – Sistema de aprendizagem organizacional. Adaptado de Steil (2006).

Para Tsono (2007), torna-se fundamental a visão estratégica e
empreendedora das organizações, no sentido de analisar e desenvolver
ações voltadas aos agentes que compõem o capital intelectual da
organização para adaptar-se à nova realidade.
3.5.

Capital intelectual

Segundo Gracioli (2005), capital intelectual é um conjunto de
conhecimentos e informações presentes nas organizações, que agregam
valor ao produto ou ao serviço, aplicando a inteligência e não o capital
financeiro no empreendimento. A autora afirma que existem várias
definições a respeito do conceito do capital intelectual, mas que todas
concordam com os elementos que o constituem, e conclui que o capital
intelectual é um conjunto de valores que tendem agregar valores reais a
organização permitindo sua continuidade.
Na perspectiva de um sistema adaptativo complexo, o capital
intelectual é análogo a estratégia de sobrevivência das populações em um
sistema ou ainda de um agente em uma população.
As soluções para problemas correntes em uma organização fazem
parte do capital intelectual, e essas soluções podem ser armazenadas e
relacionadas com o seu problema de origem. Dessa forma, quando o
problema ocorrer novamente, já existe uma proposta de solução formada,
caso ela não atenda completamente o problema, basta adaptar a solução.
Com o tempo existirá uma grande quantidade de soluções para problemas
cadastrados, essas soluções são chamadas de melhores práticas.
Num contexto organizacional verificamos uma grande
semelhança com a ―adaptação‖ dos agentes de um SAC, que busca uma
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estratégia de sucesso, se necessário a passa para os outros agentes da
população ou do sistema.
4.

Conclusão

Este trabalho teve como objetivo apresentar os conceitos
relacionados com os sistemas adaptativos complexos, como uma
organização se enquadra nesses conceitos e principalmente como a
estratégia de um agente está relacionada com o conhecimento.
Outra questão levantada neste trabalho é como o conhecimento é
de grande importância para as organizações e que hoje em dia o capital
intelectual é um indicador mensurável dentro da gestão das mesmas.
A utilização dos sistemas adaptativos complexos vem para
auxiliar no entendimento do sistema em questão (neste trabalho uma
organização), para melhor entendimento das interações e os acontecimentos
da mesma, tentando assim prospectar sobre o futuro. Assim que as
perspectivas estiverem criadas, é possível estudar a estratégia a ser tomada
e que pode ser concebida através do estudo do passado (ou seja, levantando
as melhores práticas) que fazem parte do aprendizado organizacional.
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As tecnologias da informação e comunicação na sociedade em rede
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Resumo
A sociedade em rede, calcada nas novas tecnologias da informação e da
comunicação (TICs) mudou a maneira como as pessoas enxergam as
oportunidades do mundo e se relacionam. Os Estados nacionais se
esforçam em manter sua identidade local fortalecida, mas precisam ceder
em alguns aspectos para serem aceitos e se manterem na economia global.
As pessoas, como sujeitos deste processo complexo, se usam da Internet
para se conectar ao mundo. Se ligam e se desligam de diferentes
comunidades virtuais, de acordo com seus interesses os quais podem ser
efêmeros. A globalização pode gerar efeitos desastrosos nas economias e
nas sociedades menos estruturadas, como a degradação do meio ambiente,
eliminação de recursos não renováveis, aumento das diferenças entre países
ricos e pobres. Portanto, uma nova ordem social e econômica precisa ser
pensada e posta em prática num curto espaço de tempo para que o mundo
globalizado possa viver em harmonia, respeitando a natureza e todas as
formas de vida. A sociedade, mantendo um diálogo entre os diferentes
povos e culturas, com uma visão sistêmica e interdisciplinar, e com o apoio
da tecnologia, pode equacionar estes problemas e deixar um mundo melhor
para as próximas gerações.
Palavras-chave: Tecnologias da informação, sociedade em rede,
internet
1.
Introdução
A origem da sociedade, numa visão ocidental e européia, pode ser
explicada a partir de três conceitos fundamentais: a idéia de "estado de
natureza" em Thomas Hobbes, o "contrato social" em Jean-Jacques
Rousseau e a "sociedade civil" em Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
No estado de natureza prevalecia a vontade do mais forte sobre os
demais indivíduos, entretanto estes sentiram a necessidade de ceder uma
parte de sua liberdade a um soberano em troca de sua proteção contra os
eventuais inimigos, de forma a garantir a sua sobrevivência, o que resultou
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em um pacto entre o soberano e os súditos, denominado contrato social, e,
posteriormente, desenvolveu-se a idéia de uma sociedade civil que estaria
fundamentada na ética e na moralidade.
Uma breve síntese dos acontecimentos históricos é interessante
para compreender a evolução da sociedade, tanto no que concerne ao
desenvolvimento da sociedade em si mesma, quanto em relação ao aspecto
geográfico que consistia em um obstáculo para a comunicação entre os
sujeitos, pois a distância entre as cidades dificultava o acesso e a troca de
informações.
Na Antigüidade clássica, especificamente em Roma, a sociedade
estava dividida em classes sociais, de um lado, havia os patrícios que
faziam parte da elite política e cultural romana, e, de outro lado, estavam os
plebeus que não tinham direitos políticos apenas deveres que consistiam
basicamente em pagar impostos, sendo vedado o casamento entre patrícios
e plebeus.
Mulheres e escravos tampouco tinham direitos de participar da
vida política romana, tratava-se de uma sociedade patriarcal na qual a
mulher era submissa ao marido, servindo apenas para reprodução; por sua
vez, os escravos eram em sua maioria prisioneiros de guerra e considerados
como propriedade dos seus senhores.
Com as invasões bárbaras e o fim do Império Romano, há um
retrocesso na forma de organização social que antes se dava de forma
centralizada em torno das fortalezas do reino, passando-se para o
predomínio de uma sociedade feudal e familiar, de onde se retirava o
sustento da própria natureza, baseada em uma economia agro-pastoril.
No entanto, começaram a surgir centros de comércio diante da
necessidade de troca de produtos excedentes por outras mercadorias e, a
partir daí se desenvolveu uma sociedade mercantil acompanhada do
fortalecimento de um modelo de Estado absolutista que se preocupava em
conservar o privilégio da nobreza e defender os interesses da nação que se
confundiam com o interesse do próprio rei.
A iniciativa e a vanguarda dos países ibéricos em promover as
Grandes Navegações do século XV tiveram uma importância significativa
na história não apenas por resultar na descoberta, colonização e exploração
de um novo mundo, mas, principalmente, porque contribuíram para ampliar
o conhecimento que se tinha na época acerca dos oceanos e da geografia do
planeta, principalmente instituídos pela Igreja.
Neste período a comunicação entre a metrópole e suas colônias se
dava através de um processo de comunicação muito lento, pois dependia do
transporte marítimo para que as correspondências do rei fossem
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transmitidas aos seus intendentes e representantes na colônia através de
seus mensageiros.
A passagem de uma sociedade mercantil para uma sociedade
industrial tem como marco a invenção da máquina á vapor na Inglaterra
que caracterizou o início da Revolução Industrial na segunda metade do
século XVIII, sendo seguido por um longo período de constantes inovações
científicas e tecnológicas.
De modo geral, a criatividade e o conhecimento humano foram
utilizados neste período para propor soluções e elaborar invenções voltadas
em sua maioria para o aumento da produção, geração de riquezas e
desenvolvimento econômico e industrial da nação com conseqüências
benéficas, mas também negativas para a sociedade, por exemplo, no que se
refere à degradação poluição do meio ambiente e à exploração da mão-deobra dos operários.
A sociedade contemporânea, por sua vez, encontra-se em um
período de transição diante das constantes mudanças sociais as quais
permitem caracterizar este momento histórico como sendo a era do acesso,
na expressão utilizada por Jeremy Rifkin, mas também se pode denominálo de era da informação e do conhecimento.
Network Society, ou Sociedade em Rede, é um conceito cunhado
por Manuel Castells, o qual sintetiza a morfologia desta nova sociedade,
onde tudo é sistêmico e interconectado.
Dentre as transformações sociais que afetam esta sociedade,
destacam-se a internet e as novas tecnologias da informação e da
comunicação como fatores importantes, proporcionam uma maior
facilidade de acesso e troca de informações entre os diversos sujeitos,
favorecendo o desenvolvimento de fenômenos complexos, como a
globalização, por exemplo.
Para melhor compreender esta sociedade atual, dinâmica e cada
vez mais informatizada, é interessante identificar os elementos
fenomenológicos que contribuem para esta transformação social, dentre os
quais merecem destaque a virtualidade, a globalização e a busca por um
novo capitalismo racionalista visando um desenvolvimento tecnológico e
sustentável.
Sob a forte influência de Pierre Levy, o professor Paulo Roney
Ávila Fagúndez vai dizer que a virtualidade inaugura um novo tempo
porque ela "revoluciona a comunicação, a ciência, rompe fronteiras e cria
uma sociedade tecnológica" (2004, p. 125).
A globalização é um fenômeno tão complexo que na atualidade
muito se questiona se está se vivenciando um único processo de
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globalização mundial ou um conjunto de processos de várias globalizações,
de tal forma que se pode dizer que qualquer descrição de globalização é
correta para uma parte do mundo.
Para o professor Antonio de Cabo de la Vega (2007), da
Universidad Complutense de Madrid, os projetos de globalização para o
mundo existentes na atualidade seriam incompatíveis entre si, pois, de um
lado, há aqueles que defendem a subordinação do poder privado ao poder
público na marcha do mundo, enquanto que outros são favoráveis à
superação histórica das formas do Estado, buscando compreender a
complexidade do sistema tendo em vista a necessidade de preservação do
meio ambiente e demais problemas de dimensão global.
De fato, a exploração irracional da natureza juntamente com a
degradação ambiental está contribuindo para a destruição do planeta tendo
como conseqüências: o efeito estufa, o aquecimento global, a extinção de
espécies animais/vegetais, contaminação dos mananciais de água potável,
desmatamento desordenado dentre outros efeitos prejudiciais ao meio
ambiente e que põe em risco a sobrevivência das gerações futuras.
Deste modo se constata o surgimento de um fenômeno social
oriundo da própria irracionalidade do capitalismo que se reflete na
conscientização humana de que é preciso repensá-lo como um sistema
econômico e racional, tendo como prioridade a preservação do meio
ambiente equilibrado e promover o desenvolvimento sustentável, podendo
a humanidade contar com o auxílio da tecnologia e de uma visão sistêmica
e interdisciplinar do problema para resolver esta questão.
É neste mundo complexo que a sociedade em rede está sendo
construída, permitindo que os diversos sujeitos possam se conectar através
da rede, independentemente do lugar onde estejam, desde que possuam
acesso à rede mundial de computadores, podendo assim, trocar informações
e gerar conhecimento, e possibilitando ainda a criação de comunidades
virtuais para, dentre outras coisas, discutir os problemas de ordem global
que afetam, direta ou indiretamente, toda a coletividade.

2.

A Geografia da rede
Com a velocidade que se expandiu a globalização, o espaço
geográfico também ganhou um novo delineamento com novos contornos,
características e definições. As tecnologias da informação e comunicação
(TICs), transformaram o antigo traçado da evolução territorial atingindo
uma nova logística, baseados na arquitetura e infra-estrutura de redes de
computadores. Em conjunto com o avanço da mundialização da economia,
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a formação de comunidades virtuais na internet e o desenvolvimento de
novos sistemas multimídias, têm contribuído para a formação de um novo
espaço virtual em paralelo ao espaço real, onde muitas vezes as fronteiras
se confundem.
Esse novo espaço virtual gera uma verdadeira revolução na
compreensão da geografia mundial, onde urge a necessidade de uma
revalorização da dimensão espacial, como também do espaço físico, à
medida que se acentua a importância da diferenciação concreta entre esses
lugares. O desafio é considerar essas duas dimensões do espaço – o real e o
virtual – como auto-complementares no contexto da nova geografia e
igualmente relevantes no âmbito das novas políticas na Era da Informação.
Para Castells a Era da Internet proclamaria uma nova geografia.
Realmente ficou constatado que a Internet tem uma geografia própria,
efetivando-se pelas interconexões de suas inúmeras redes com seus
respectivos ―nós‖, que processam fluxos de informação gerados e
administrados a partir de backbones fisicamente distribuídos por todo o
globo terrestre. (Castells, 2003, p. 170)
Os espaços resultantes desses fluxos de informação e
processamento geram uma nova forma de espaço, espaços esses que os
estudiosos afirmam ser característicos da Era da Informação. Afirma ainda
Castells que esse espaço não é desprovido de lugar, ou seja, existe um local
físico que o acomoda e estes, são interligados através de redes de
computadores. Então, com essa topologia a Internet redefine as distâncias
físicas que ora existiam, mas não elimina de vez a geografia.
A difusão das tecnologias da informação e comunicação (TICs),
propiciou os meios técnicos para que se articulem em tempo real países,
organizações, pessoas e instâncias geograficamente distantes. Tudo isso
através das redes interconectadas que dão vida a Internet.
Dessa forma, emergem mundialmente novas configurações de
territórios, que são originados através de processos simultâneos de
concentração, descentralização e de novas conexões que surgem
incessantemente, através dos fluxos de informação global que trafegam na
grande rede. Dessa rede participam todos os países, até mesmo os
considerados marginalizados, onde possuem o seu emaranhado de
interconexões gerando um imenso fluxo de informações. Na realidade, a
conexão não se dá efetivamente entre países, mas principalmente, entre os
agentes que compõem a Internet.
Existem tentativas de controle e censura na grande rede, impostas
por alguns países. O que se percebe na prática é a colocação de imposições
de acordo com o regime de governo de cada país, corroborado com as suas
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tradições culturais e religiosas, como também as barreiras impostas por
Instituições constituídas nesses países. Essa tentativa de censura quase não
interfere na complexidade da geografia da Internet.
A diversidade de serviços disponibilizados na Internet são
extremamente avançadas na sua grande maioria, alcançando todas as
regiões e demais localidades da geografia do nosso planeta, excetuando-se
aquelas regiões localizadas em países que ora existem à marginalidade do
desenvolvimento mundial.
Existem países que concentram em suas cidades, a execução de
determinados serviços e/ou atividades da Internet. Onde se constata, por
exemplo, que a maioria das atividades financeiras executadas via Internet
são concentradas nas cidades de Nova Iorque, Londres e Tóquio. Já os
serviços utilizados por empresas de alta tecnologia, se concentram em
grande parte no Vale do Silício nos Estados Unidos, país este que
atualmente ainda concentra o maior número de domínios da Internet, tendo
a cidade de Nova Iorque como a grande campeã mundial. Isso implica dizer
que os Estados Unidos é caminho obrigatório da maioria das transações
digitais que são efetuadas no mundo, onde as requisições/respostas das
páginas web são roteadas pelos servidores/roteadores instalados naquele
país.
A geografia virtual da Internet na sua complexa configuração
permite, teletrabalho, televida e novos padrões de mobilidade urbana.
Atualmente um grande número de profissionais em vez de trabalharem no
seu local usual de trabalho, que normalmente estão localizados em suas
Companhias onde estes possuem vínculo, com a Internet, trabalham a partir
de suas Casas ou em outro local diferente onde estiverem, criando assim o
seu escritório virtual, ou como denomina Castells: ―escritório em
movimento‖. (Castells, 2003, p.192) Ele afirma que a individualização dos
arranjos de trabalho, a multilocalização da atividade e a possibilidade de
conectar tudo isso em torno do trabalhador individual, inauguram um novo
espaço urbano, o espaço da mobilidade infinita, um espaço feito de fluxos
de informação e comunicação, administrado em última instância com a
Internet.
Para Castells, as megacidades articulam a economia global, ligam
as redes informacionais e concentram o poder mundial. (Castells, 1999, p.
160) Mas também são depositárias de todos esses segmentos da população
que lutam para sobreviver. As grandes metrópoles continuarão crescendo
cada vez mais, predominando a multiplicação populacional, a geração de
riquezas, o poder, o caos social e a criatividade dos sujeitos inovadores,
abastecidos pelas cidades periféricas: as hinterlândias.
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Com a abertura de mercado em diversos países, baseando-se em
legislações específicas e atualizadas, a competitividade tornou-se bastante
acirrada proporcionando pelo mundo afora, diferenças extraordinárias entre
as cidades e dentro delas, na capacidade de se interconectar com eficiência.
Redes de fibra ópticas e sistemas avançados de telecomunicação,
normalmente baseados em ondas de rádio-freqüência e satélites, tornaramse uma condição necessária para a competição entre cidades na economia
global. Com o apoio da globalização, no mundo inteiro áreas específicas e
importantes de grandes negócios, estão sendo dotadas de uma infraestrutura de telecomunicação com tecnologia de ponta, gerando os ―nós
globais‖, que de acordo com Castells, são áreas específicas que se
conectam com áreas equivalentes em qualquer lugar do planeta, ao mesmo
tempo em que estão frouxamente integradas, ou não integradas em absoluto
com a hinterlândia que as cerca. O que caracteriza a lógica da interconexão
embutida na infra-estrutura baseada na Internet é que os lugares e as
pessoas podem ser facilmente ligados à rede ou facilmente desligados da
rede.
A geografia das redes é uma geografia tanto de inclusão quanto
de exclusão, ou seja, dependendo do grau de importância do lugar, que
normalmente é atribuído por interesses sociais e econômicos, a localidade
pode ser facilmente incluída ou excluída da geografia da Internet. Tudo isso
acontece de forma harmoniosa num ambiente totalmente caórdico.
Portanto, as regiões metropolitanas na Era da Internet
caracterizam-se, simultaneamente, pela dispersão e pela concentração
espacial, pela mistura de padrões de uso da terra e dos meios de produção,
pela hipermobilidade e a dependência das comunicações e dos transportes,
das grandes metrópoles como também, da interconexão entre os ―nós
globais‖. O resultado de tudo isto é um espaço híbrido, feito de lugares e
fluxos de informação, emergindo assim um (ciber) espaço de lugares
interconectados.
Castells efetua a sua óptica em relação à geografia da Internet,
sob três perspectivas: sua geografia técnica, a distribuição espacial de seus
usuários e a geografia econômica da produção da Internet. (Castells, 2003,
p. 170)
A geografia técnica está relacionada com toda a infra-estrutura de
telecomunicações da Internet, a interconexões entre os diversificados
computadores responsáveis pelo roteamento das transações que ocorrem na
grande teia, e as diversas linhas de telecomunicações dedicadas ao grande
tráfego de variados pacotes de dados. Cada nó da Internet está
interconectado a todos os outros demais nós, através de uma infinidade de
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rotas possíveis, sendo que, como os Estados Unidos possuem uma
capacidade de largura de banda bem maior que os demais países, então o
mesmo exerce um papel central na conexão entre os demais países
interligados, recebendo as solicitações de chamadas da rede e roteando-as
aos seus respectivos destinatários.
Essa mesma centralização ocorre também dentro de um país,
onde geralmente uma cidade bem desenvolvida tecnologicamente, efetua
esse papel. No Brasil, por exemplo, a metrópole de São Paulo tem um
elevado grau de importância para a geografia da Internet brasileira.
A geografia dos usuários é referente à distribuição da população
de usuários em torno do planeta, onde é estudada a participação dos
usuários mundiais da Internet e a percentagem da população que está online em todos os países do mundo. Castells enfatiza que o uso da Internet é
extremamente diferenciado em termos territoriais, em conformidade com a
distribuição desigual de infra-estrutura tecnológica, riqueza e educação no
mundo. (Castells, 2003, p. 174)
―O uso da Internet está se difundindo rapidamente, mas essa
difusão segue um padrão espacial que fragmenta sua geografia segundo
riqueza, tecnologia e poder: é a nova geografia do desenvolvimento‖. A
adoção/utilização da Internet acontece com maior velocidade nas áreas
urbanas, metropolitanas e nas grandes cidades de cada país. (Castells, 2003,
p. 174)
A geografia econômica está relacionada à produção da Internet,
fabricação de equipamentos, projetos de tecnologia e em geral a geografia
dos provedores de conteúdo da Internet. Portanto, a configuração espacial
da Internet não acompanha diretamente a distribuição da população, mas
acompanha a concentração metropolitana da economia digital ou economia
da informação, que é conhecida também como a economia da Era da
Inteligência em Rede. Na velha economia, o fluxo de informações era
físico. Na nova economia, a informação em todas as suas formas tornou-se
digital. Para Castells seria muito restrito considerar toda a indústria da
Internet composta exclusivamente por fabricantes de hardware, companhias
de software, provedores de serviços e portais da Internet. ―A Internet
comercial não envolve apenas companhias da web, ou companhias na web.
Assim, precisamos de uma avaliação da geografia dos provedores de
conteúdo da Internet de maneira geral; isto é, dos domínios da Internet de
todos os tipos que geram, processam e distribuem informação. (Castells,
2003, p. 175)
Como a informação é o produto–chave da Era da Informação e a
Internet é a ferramenta fundamental para a produção e comunicação, a

228

geografia econômica da Internet é em geral, a geografia dos provedores de
conteúdo da Internet. (Castells, 2003, p. 175)
Evidencia-se então que a geografia da Internet é uma geografia
emergente interconectada por lugares providos de redes e nós, que
redefinem distâncias, mas não eliminam os espaços físicos.
―Estamos na presença de uma nova noção de espaço, em que
físico e virtual se influenciam um ao outro, lançando as bases para a
emergência de novas formas de socialização, novos estilos de vida e novas
formas de organização social‖. (Cardoso, 1998, p. 116).
3. Tecnologia e internet
A internet originalmente tinha propósitos militares, pois uma
nova forma de comunicação imune a ataques nucleares e com possibilidade
de vários caminhos para troca de informações entre origem e destino era o
seu objetivo.
Conforme Paul Baran, a Internet seria à prova de ataque nuclear,
pois com base na tecnologia de comunicação de pacotes, o sistema tornou a
rede independente de centros de comando e controle, de modo que as
unidades de mensagens encontrariam suas rotas ao longo da rede, sendo
remontadas com sentido coerente em qualquer ponto dela (Castells, 1999,
p. 375).
Com o passar dos anos a internet ganhou outra conotação e se
tornou um canal de comunicação global, modificando sua forma e também
as pessoas que a utilizam. Como conseqüências trouxe mudanças socioeconômicas profundas, gerando a necessidade e a demanda por tecnologia
para atender esta nova comunidade.
Nas frases de Castells:
- A sociedade e suas características devem estar prontas a aceitar
a tecnologia para que ela gere produtividade. (Castells, 1999, p. 89).
- Há um tempo para a absorção da tecnologia e para a absorção
dos símbolos por uma sociedade. (Castells, 1999, p. 92)
Castells em suas frases comenta que a sociedade deve estar
madura para absorver a tecnologia e os benefícios advindos. O resultado
deste processo é a produtividade gerada na otimização de processos,
agilidade de serviços e acesso na informação. Entretanto, há um tempo
relativo para que a sociedade absorva a grande variedade serviços
(tecnologias) e que estas façam parte de sua rotina. Na maioria das vezes
este tempo de absorção é diminuído pela divulgação em massa, criando a
necessidade muito antes dela realmente existir.
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Mesmo que tenha havido uma ―venda‖ do uso da Internet, a
grande maioria das operações é espontânea, não-organizada e diversificada
na finalidade e adesão. Quanto maior a diversidade de mensagens e de
participantes, maior será a massa crítica da rede e mais alto, o valor. Na
World Wide Web (WWW) há a coexistência pacífica de vários interesses e
cultura (Castells, 1999, p. 379).
Nesta frase Castells retrata o comportamento desta comunidade, a
qual é espontânea no conteúdo que deseja ter acesso, não-organizada pois
os acessos são feitos em qualquer parte do mundo e por conseguinte
diversificada.
Neste sentido, a heterogeneidade de opiniões e idéias são um dos
maiores benefícios da internet. Hoje existem milhares de comunidades
discutindo uma variedade de temas e seus participantes estão localizados
em diversos lugares do mundo, reafirmando a espontaneidade e a forma
não-organizada contextualizada por Castells.
A coexistência de diferentes idéias, interesses e cultura mostra o
grande concentrador que se tornou a internet. Por este fato parafraseando
Castells, há dificuldade de medição para serviço, P&D, software e, portanto
para o informacional (Castells, 1999, p. 96).
Uma vez que não existe um mediador entre conteúdos
verdadeiros e falsos, o usuário da internet está exposto as mais diversas
informações e culturas. Diante deste cenário o critério para identificar
informações verdadeiras é a capacidade crítica e percepção do usuário. Em
muitos casos este problema leva uma série de usuário a ter como certas
informações errôneas ou até falsas. Isso nos leva a pensar qual critério é o
mais adequado: filtros para divulgação de informação ou um espaço
inteiramente livre e divulgador de informações certas e que por vezes estão
erradas.
Partindo-se para os aspectos da tecnologia, observa-se que ela
constrange e influencia o social. Para Castells, tecnologia é o conjunto de
ferramentas, regras e procedimentos através dos quais o procedimento
científico é aplicado de maneira reprodutível a uma determinada tarefa
(Capra, 2002, p. 103).
Com o aumento das comunidades, cada vez mais especializadas o
desenvolvimento de idéias e a própria divulgação dos resultados, diversas
tecnologias foram criadas, evoluídas e implementadas. Segundo Castells,
define-se a sociedade em rede como "uma comunidade de membros
tecnologicamente competentes, reconhecidos como pares pela comunidade"
(Castells, 2003, p.36).
O desenvolvimento tecnológico é fundamental para a sociedade,
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para solucionar problemas e otimizar soluções. O mérito resulta da
contribuição para o avanço de um sistema tecnológico que proporciona um
bem comum para a comunidade (Castells, 2003, p.36).
Um dos exemplos mais famosos destas comunidades
especializadas é o desenvolvimento do sistema operacional Linux, onde um
jovem lançou a idéia e os mais variados programadores participaram de
forma espontânea e não-organizada. Em pouco tempo este sistema
operacional ganhou espaço e credibilidade por ter seu código aberto para
toda a comunidade contribuir para seu melhoramento continuo. Este
sistema foi o grande precursor dos sistemas ditos com ―código aberto‖, hoje
diversas comunidades discutem e desenvolvem de forma espontânea os
mais variados problemas em conjunto. Crença no bem inerente ao
desenvolvimento científico e tecnológico como um elemento decisivo no
progresso da humanidade (Castells, 2003, p.36).
Uma das características marcantes desta era da internet é o
comportamento emergente ―button-top‖, o qual afirma que as mudanças
ocorreram de baixo para cima e não como os modelos sociais ―Top-down‖
de cima para baixo e muitas vezes impositivo. Tendo em vista, a rapidez
das mudanças atuais, a sociedade busca pela ―administração da mudança‖,
para ter controle sobre ela (Capra, 2002, p. 109).
Há um grande crescimento da indústria de computadores,
microeletrônica, telecomunicações. A cultura da internet é propícia para o
planejamento engenhoso e o surgimento de novas idéias. Faz parte do
Zeitgeist (espírito do tempo). Na Califórnia proliferou a informática e a
contra cultura (Capra, 2002, p. 144).
Castells dá ênfase às TICs (tecnologias da informação e
comunicação) e que sociedade da informação é igual à sociedade de redes.
Identifica que há um processo comum de todas as organizações humanas: o
jogo de ações e reações entre as estruturas projetadas e as estrutura
emergentes (Capra, 2002, p. 143).
Durante um longo período a realidade social foi descrita em
termos políticos (desordem e ordem, paz e guerra, poder e Estado),
entretanto, observa-se na atualidade que a internet e a tecnologia
contribuem não apenas para a formação da sociedade em rede mas também
favoreceram a mudança do paradigma social e econômico.
Com a Revolução Industrial, o paradigma político foi substituído
por um paradigma econômico e social (classes sociais e riqueza; burguesia
e proletariado). No final do séc. XX e com a expansão da globalização
aumentam os problemas sociais. (Capra, 2002, p. 142).
Para Touraine, na atualidade, os problemas culturais adquiriram
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grande importância e isto justifica a busca por um novo paradigma para
nomear os novos atores e os novos conflitos:
A procura do lugar central desta nova paisagem nos leva imediatamente
ao tema da informação, que designa uma revolução tecnológica cujos
efeitos sociais e culturais são visíveis por toda a parte. Mas o mais
importante é o ponto sobre o qual Manuel Castells insistiu com tanta
razão: a ausência de todo determinismo tecnológico nesta sociedade da
informação. E isso nos separa nitidamente da sociedade industrial, onde
a divisão técnica do trabalho não podia ser separada das relações sociais
de produção. Criou-se uma situação nova por causa da grande
flexibilidade social dos sistemas de informação (Touraine, 2006, p. 9).

No contexto tecnológico, a evolução possibilita a modernização
de processos, otimização de produtos e conseqüentemente transformando
também aspectos sociais neste processo.
Por final conseqüência observada no cenário da tecnologia: a) a
convergência tecnológica propiciando economia e agregando serviços antes
provenientes de diferente forma e tecnologias; b) a modernização de
serviços para atender as novas expectativas do mercado tecnológico; c) a
conectividade de redes promovendo o progresso da humanidade, através
das comunidades e da geração do conhecimento alcança com elas; d) e,
complementando, a difusão de conhecimentos através das redes alcançada
os mais diversos lugares e pessoas.
Um dos fatores mais discutidos pela sociedade com um tema
amplo de debate, a revolução tecnológica gerando transformações sociais e
culturais. Neste contexto os fatores e os desvios são diversos, pois como
gerar o desenvolvimento tecnológico sem gerar desemprego? Como
proporcionar acesso a tecnologia a todos?
Estas perguntas são certamente as grandes chaves para o
desenvolvimento tecnológico e social, onde estas duas vertentes devem
evoluir juntas e continuamente.
4. Estado de Direito e Governo Eletrônico
Os conflitos sociais, econômicos e culturais tendem a acarretar
mudanças nas sociedades e estas normalmente são administradas por
políticos. A Internet já se estabeleceu como um meio essencial de
comunicação e organização nas sociedades e praticamente em todas as suas
atividades.
Para Castells, cada vez mais, os movimento sociais e o processo
político usam a Internet como um instrumento privilegiado para atuar,
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informar, recrutar, organizar, dominar e contra-dominar. O ciberespaço
tornou-se um terreno muito disputado. (Castells, 2003, p. 114)
A Internet surge como um instrumento ideal para promover e
expandir cada vez mais a democracia tendo em vista o fácil acesso à
informação política através do uso da Internet, permitindo que todo cidadão
tenha acesso às informações governamentais e às informações de interesse
particular, tornando-se bem informado acerca de tudo o que julgar
interessante no seu cotidiano, inclusive sobre informações valiosas a
respeito dos políticos e líderes do seu país e do mundo.
Castells afirma que a interatividade entre os cidadãos e o governo
através da rede torna possível a todo cidadão solicitar informação,
expressar opiniões e pedir respostas pessoais a seus representantes. ―Em
vez de o governo vigiar as pessoas, as pessoas poderiam estar vigiando o
seu governo – o que é de fato um direito delas, já que teoricamente o povo
é o soberano‖. (Castells, 2003, p. 128)
Os governos dos países em geral já utilizam bastante a Internet
para divulgar suas ações, oferecendo serviços de informação, serviços de
utilidade pública, políticas públicas e ações que visam o bem estar da sua
população.
Para Castells os partidos políticos usam rotineiramente a web e
durante suas campanhas eleitorais, seus candidatos ou substitutos mostramse devidamente cuidadosos com ela. A televisão, o rádio e os jornais
continuam ainda, sendo o veículo de comunicação preferido uma vez que
se ajustam melhor ao padrão de comunicação de um-para-muitos que ainda
é a norma seguida amplamente na política. (Castells, 2003, p. 129)
Apesar da Internet não possuir meios adequados para fornecer
soluções concretas aos problemas sociais e tecnológicos enfrentados pela
democracia, ela tem um papel significativo na nova dinâmica política,
caracterizada pelo que Castells denomina de ―política informacional‖. ―O
acesso ao governo em nossas sociedades baseia-se em grande parte em
política da mídia e em sistemas de informação que suscitam o apoio ou
rejeição das mentes das pessoas, influenciando assim seu comportamento
eleitoral. Como as pessoas não confiam em programas, somente em
pessoas, a política da mídia é extremamente personalizada e organizada em
torno da imagem dos candidatos‖. (Castells, 2003, p. 129)
Na verdade a Internet com toda a sua infra-estrutura disponibiliza
um canal de comunicação, livre, não controlado e relativamente barato, que
pode atingir uma pessoa, quanto uma infinidade de pessoas, na divulgação
de informação.
É possível atingir uma hegemonia cultural e política tendo como
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ferramenta a Internet através da diplomacia pública destinada as
sociedades. Os governos também podem utilizar essa diplomacia para
aumentar as suas oportunidades de alianças políticas, interagindo no
comportamento político coletivo do seu povo.
Para garantir o movimento livre de idéias, correntes e
pensamentos na Internet, faz-se necessário uma ordem liberal de
informação dada pelos governantes de cada país, que de maneira geral
detêm o poder na grande rede. Estes, por sua vez, devem possuir a
flexibilidade de mudar as próprias idéias, corrigir suas opiniões para se
conectarem com o seu povo e, conseqüentemente, com o mundo.
Apesar de toda a liberdade que têm os usuários da Internet,
existem padrões éticos de conduta impostos pela sociedade e legislação
específica criada pelos governantes de cada país, que, em tese, deveriam ser
seguidos.
Como afirma Castells, a liberdade nunca é uma dádiva. É uma
luta constante, é a capacidade de redefinir autonomia e pôr a democracia
em prática em cada contexto social e tecnológico. A Internet encerra um
potencial extraordinário para expressão dos direitos dos cidadãos e a
comunicação de valores humanos. Apesar de tudo, a mesma não pode
substituir a mudança social ou a reforma política seja de um país ou do
mundo. Contudo, ao nivelar relativamente o terreno da manipulação
simbólica e ao ampliar as fontes de comunicação, contribui de fato para a
democratização. A Internet põe as pessoas em contato, para expressarem
suas inquietações e partilharem suas esperanças. (Castells, 2003, p. 135)
Os processos dominantes na sociedade contemporânea estão
crescentemente organizados em torno de redes. ―As redes constituem a
nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica de redes
modifica de maneira substancial a operação e os resultados dos processos
produtivos e de experiência, poder e cultura‖ (Castells, 1999, p. 497).
As tendências gerais do ciberespaço tendem a reforçar os já bem
conhecidos processos de exclusão e de aumento de concentração de poder,
tanto no âmbito social e econômico, quanto no âmbito político. As
tecnologias de informação e comunicação (TICs) provocam tendências de
segmentação e exclusão dentro do próprio ciberespaço. Dessa forma, as
redes baseadas na Internet não apenas distribuem poder, mas elas tornam
possível a disseminação de novas e diferentes formas de poder. Mas essas
tendências de exclusão e concentração de poder não são exclusividade do
ciberespaço, mas tendem a determinar a vida social, política, cultural e
econômica no espaço real do nosso mundo físico.
No nosso mundo globalizado as grandes organizações privadas
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são as principais fontes de criação de riquezas. Com o advento da
tecnologia da Internet a partir da década de 1990, a difusão mais rápida e
mais abrangente de seus usos ocorreu também no domínio dos negócios. A
Internet está transformando a prática das empresas em sua relação com
fornecedores e compradores, em sua administração, em seu processo de
produção e em sua cooperação com outras empresas, em seus
financiamentos e na avaliação de ações em mercados financeiros.
Castells afirma que os usos adequados da Internet tornaram-se
uma fonte decisiva de produtividade e competitividade para negócios de
todo tipo. ―A despeito de toda a publicidade exagerada que as envolvem, as
empresas ponto.com representam apenas uma pequena vanguarda
empresarial do novo mundo econômico. E, como em todos os
empreendimentos ousados, a paisagem dos negócios está atulhada de ruínas
de fantasias sem fundamento‖. (Castells, 2003, p. 56)
Percebe-se que o comércio eletrônico se constitui em um dos
principais aspectos que insurge no meio empresarial atual e tem recebido
especial atenção das empresas nos últimos anos, sendo considerado uma
grande oportunidade de estratégia na expansão de negócios, vislumbrando
um grande potencial de lucro.
A Internet, da mesma forma que trouxe vantagens para as
empresas com a possibilidade de aumento de lucro através do comércio
eletrônico, trouxe também alguns problemas, como, por exemplo, a questão
dos crimes de informática e a necessidade de garantir a segurança na rede e
nos negócios jurídicos celebrados através dela.
Para garantir a segurança na rede, tornaram-se fundamentais a
regulamentação do comércio eletrônico nos países e a adoção de políticas
de segurança da informação com a finalidade de garantir a identidade das
partes, a integridade e autenticidade dos documentos eletrônicos bem como
o seu valor probatório. Isto foi possível graças ao emprego da criptografia
em conjunto com o uso de assinaturas e certificados digitais.
Dentre as vantagens do uso da criptografia na internet, Corrêa
destaca as seguintes: ―tornar original uma mensagem enviada por correio
eletrônico, mediante a utilização de assinaturas digitais; tornar documentos
pessoais inacessíveis e, assim, privados; verificar a identidade de outra
pessoa on-line, que esteja acessando a rede; verificar a fonte provedora de
um arquivo que está sendo copiado, em outras palavras, tornar o download
mais seguro; proteger transações financeiras; habilitar o fluxo de caixa
digital na internet; proteger a propriedade intelectual; evitar opiniões ilegais
e puni-las; proteger a identidade e a privacidade de todos‖. (Corrêa, 2000,
p.82)
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Desta forma, ―a tecnologia pode contribuir para proporcionar uma
maior eficácia da lei, na medida em que cria mecanismos técnicos que
podem auxiliar na tarefa de coibir a prática de comportamentos proibidos
pela legislação vigente‖. (Ramos Júnior, 2006, p. 49)
A exemplo das empresas e grandes organizações, as instituições
públicas, bem como os governos, devem utilizar a internet bem como as
novas tecnologias para obter maior transparência e eficiência em suas
atividades, sendo necessário também adotar políticas de segurança da
informação, de forma que possa utilizar a infra-estrutura disponibilizada
pela Internet para um melhor desempenho da sua administração.
Assim, a grande rede não deve ser utilizada apenas como um
grande quadro de aviso eletrônico de divulgação de informações
governamentais, deve explorar novas possibilidades, criando condições
para que a efetiva participação democrática e exercício pleno da cidadania,
promovendo cada vez mais a inclusão digital e oferecendo serviços de
utilidade pública, efetivando assim o governo eletrônico.
A respeito do governo eletrônico, Tapscott explica que se trata de
um governo interligado em rede. Interligando a nova tecnologia a sistemas
internos antigos e estes, por sua vez, ligam as infra-estruturas de
informação do governo a tudo o que seja digital e a todos – contribuinte,
fornecedores, clientes comerciais, eleitores e todas as outras instituições da
sociedade – escolas, laboratórios, comunicação de massa, hospitais, outros
níveis de governo e outras nações em todo o mundo. (Tapscott, 1997, p.
114)
Hoeschl (2007) considera que o governo eletrônico é,
basicamente, a junção de cinco linhas estruturais tecnológicas, orientadas
pelos referenciais de governo:
1)Capacidade de processar grandes volumes de dados;
2)Comunicação plena de voz e dados;
3)Documentação pública totalmente digital;
4)Aplicativos integradores;
5)Tomada de decisão constantemente coletivizada.
Segundo Rover (2005), "o governo eletrônico é uma forma de
organização do conhecimento que permitirá que muitos atos e estruturas
meramente burocráticas simplesmente desapareçam e a execução de tarefas
que exijam uma atividade humana mais complexa seja facilitada‖.
O governo eletrônico pode ser considerado como um fenômeno
inevitável, mas o grande problema para a sua implementação decorre
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justamente da necessidade de inserir o sujeito dentro desta sociedade em
rede para promover a inclusão digital de forma a viabilizar a participação
de todos neste processo para que este seja realmente democrático.
É dentro deste contexto que a Internet e as novas tecnologias
podem contribuir para aproximar o cidadão e o governo, criando condições
para que todos possam participar do processo político de tomada de
decisões do governo, portanto, ―deve ser assegurado a todos o acesso à
informação governamental e a efetiva participação do cidadão na
Administração Pública visto que estes são pressupostos para a
concretização de um Estado Democrático de Direito‖ (Rover e Ramos
Júnior, 2006).
As tecnologias da informação e da comunicação podem contribuir
para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, contribuir para
uma maior transparência na Administração Pública e propiciar uma
participação mais efetiva do cidadão no Poder Público ao garantir a todos o
acesso à informação e às novas tecnologias.
4.1 Economia e empresas
No processo de evolução do homem, grande parte das atividades,
sociais, políticas e principalmente econômicas tiveram que se adaptar. Os
fatores econômicos, sem dúvida, são um dos mais importantes por
influenciar toda uma cadeia, seja com modelos econômicos, impostos ou
leis de proteção de mercado. A nova economia necessita de procedimentos
novos e flexíveis de regulação institucional aos quais os países precisam se
adaptar.
A longa história dos capitalismos nacionais está profundamente ligada à
história geral de cada país. Hoje em dia já não é mais assim, porque as
únicas instituições poderosas em nível mundial, os bancos e, sobretudo,
o Fundo Monetário Internacional ou a Organização Mundial do
Comércio, procuram impor uma lógica econômica aos Estados e não
objetivos sociais e políticos aos atores econômicos (Touraine, 2006, p.
31).

Os mercados baseiam-se em instituições, em leis, em tribunais,
em supervisão, no direito processual e em última instância, na autoridade
do Estado democrático. (Castells, 2003, p.227)
Podemos entender a empresa como sendo uma organização viva:
formalidade + informalidade (até fofoca). Seguir as regras ―ao pé da letra‖
pode trancar o funcionamento da empresa. Deixar florescer o informal, a
criatividade, resulta num ambiente vibrante, o que desencadeia o processo
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de mudança (Capra, 2002, p. 121).
Para Castells, com a nova economia, o mais importante não foi a
abertura dos países, mas sim, a reorganização do capital na buscado maior
lucro. (Castells, 1999, p. 36)
A economia informacional e o processo de globalização surgiram
aproximadamente em 1976. É uma economia informacional e globalizada.
Os agentes precisam gerar processar e aplicar de forma eficiente, a
informação baseada em conhecimentos. O global acontece por conexões
entre agentes econômicos. As TICs (Tecnologias da Informação e
Comunicação) facilitou que a informação se torne o produto do processo
produtivo. (Castells, 1999, p. 87) A TIC no processo da cadeia produtiva,
tornou fundamental na centralização dos custos, no monitoramento das
atividades por processos e no diferencial competitivo das organizações.
Para enfatizar a tecnologia e economia, usamos Castells, em três
comentários:
- Uma nova agenda precisa analisar relações entre transformação
tecnológica, capacidades da empresas e instituições nacionais. A
produtividade leva à lucratividade. (Castells, 1999, p. 100)
- Com a formação do mercado global, com maior agilidade do
capital, houve a necessidade de mais informações, mais desregulamentação
dos mercados. (Castells, 1999, p. 104)
- A globalização gerou competitividade entre as empresas e
países. (Castells, 1999, p. 105)
As frases de Castells deixam evidente que novos mecanismos
deverão ser criados ou melhorados com a globalização. As regras devem
ser definidas de modo que pequenas empresas não sejam engolidas pelos
grandes, estendendo também aos paises e grupos econômicos este
entendimento. Como a globalização a competitividade se tornou em nível
mundial e para Castells ―Não há mais políticas econômicas genuinamente
nacionais. Na rede existe uma cooperação econômica entre países. A
concorrência global conecta: TICs e mudanças organizacionais e
crescimento da produtividade e fator político‖. (Castells, 1999, p. 106)
Desenvolvendo a idéia de Castells, as empresas fora do processo
de globalização sofrem os impactos desta avassaladora mudança, tendo que
em muitas vezes recorrer ao governo para o controle do mercado.
Entretanto, Castells comenta: ‖Está ocorrendo uma revolução
informacional, pois assim como a política pode permitir o crescimento de
segmentos econômicos, pode ocorrer com outros, a destruição criativa.‖
(Castells, 1999, p. 110)
Percebendo o papel fundamental no processo de
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desenvolvimento, é possível visualizar quais áreas de interesse são as mais
importantes, portanto recebendo mais recursos para investimento por parte
do governo. No Brasil estamos vivendo a era do Biodiesel, para o qual os
investidores internacionais já apontaram interesse.
Castells afirma que aliança corporativa estratégica não é cartel.
P&D é muito caro e por isto há a troca de tecnologia e conhecimentos
industriais. Alguns governos obrigam parcerias de suas empresas. (Castells,
1999, p. 183)
A empresa em rede é um resultado da crise organizacional, mais
TICs, mais economia internacional/global. Dentro da rede, novas
oportunidades são criadas e fora da rede é difícil sobreviver. (Castells,
1999, p. 191)
A empresa horizontal é uma rede dinâmica e estrategicamente
planejada de unidades autoprogramadas e autocomandadas com base na
descentralização, participação e coordenação. (Castells, 1999, p. 189) Uma
estrutura burocrática funciona bem quando as condições são estáveis, pois
enfatiza o controle e a previsibilidade de funções específicas. A força-tarefa
é uma estrutura organizacional elaborada exatamente para abordar o ponto
fraco da burocracia.
Características comuns destes conceitos organizacionais: "1)
tendem a ser mais horizontalizadas do que as antecessoras hierárquicas; 2)
assumem uma estrutura constantemente dinâmica, e não estática; 3) apóiam
o empowerment das pessoas no sentido de desenvolver familiaridade com
os clientes; 4) enfatizam a importância de competências - tecnologias e
habilidades únicas; e 5) reconhecem a inteligência e o conhecimento como
um dos ativos que mais possibilitam a alavancagem de uma empresa"
(Nonaka e Takeuchi, 2000, p. 187).
A teia é composta de alianças, acordos e joint ventures, decisivos
para a concorrência. (Castells, 1999, p. 184) Sete tendências principais se
apresentam na empresa horizontal:
- organização em torno do processo e não da tarefa;
- hierarquia horizontal;
- gerenciamento em equipe;
- medida do desempenho pela satisfação do cliente;
- maximização dos contatos com fornecedores e clientes;
- informação, treinamento e re-treinamento de funcionários em
todos os níveis.
Há dois modelos de formação de redes entre empresas: (Castells,
1999, p. 181)
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1) redes multidirecionais entre empresas de pequeno e médio
porte;
2) licenciamento e subcontratação de produção sob controle da
grande empresa.
Os fatores principais para dinâmica da concorrência entre os
agentes econômicos e a estrutura da economia global são: (Castells, 1999,
p. 121, 122)
1) Capacidade tecnológica mais o grau de difusão. Há uma base
territorial e necessidade de análise de feedback;
2) Acesso a um grande mercado afluente;
3) Custo no local de produção e custo no local de destino;
4) Capacidade política de promover suas empresas e seu povo.
Neste contexto, as grandes empresas continuam controlando o
mercado informacional global, mas estão em crise. O novo Toyotismo
(modelo flexível) se opõe ao velho Fordismo, usando-se do kanban (just in
time), qualidade total, menos hierarquia. (Castells, 1999, p. 178) Ocorre
uma desintegração vertical da produção em uma rede de empresas.
(Castells, 1999, p. 179)
A sociedade, durante o grande período de triunfo do liberalismo, existe
cada vez menos: são os mercados, particularmente as redes financeiras,
que dominam uma vida econômica na qual o consumo de massa
progride rapidamente. As tecnologias de comunicação falicitam as
relações entre empresas, cidades ou indivíduos mais do que favorecem
a construção de um novo tipo de sociedade. (...) A força dos sindicatos,
por seu lado, degradou-se, pois repousava, sobretudo sobre a classe
operária que se fragmentou em sentido estrito (Touraine, 2006, p. 67).

Característica da economia informacional: (Castells, 1999, p.
191)
- organizações bem sucedidas geram conhecimento e processam
informações com eficiência;
- adaptam-se à geometria variável da economia global;
- são flexíveis o suficiente para transformar seus meios, devido à
rápida transformação cultural, tecnológica e institucional;
- inovação é a principal arma competitiva.
As redes são definidas estrategicamente pelos países, por
exemplo, a União Européia quer reduzir sua dependência das empresas
eletrônicas do Japão e dos EUA. (Castells, 1999, p. 212)
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Dieter Ernst define 5 tipos de redes: (Castells, 1999, p. 209)
- redes de fornecedores;
- redes de produtores;
- redes de clientes;
- coalizões padrão (referente produto proprietário);
- redes de cooperação tecnológica, como para P&D.
Para Touraine "a mundialização da economia não acarreta,
portanto, necessariamente, o declínio do Estado nacional e, por conseguinte
uma desregulamentação cada vez mais maciça da economia." (Touraine,
2006, p. 31).
As mudanças sócio-econômicas provenientes da mundialização
da economia decorrentes do fenômeno da globalização contribuem para a
formação de uma sociedade complexa. No qual a informação e o
conhecimento são fatores estratégicos para sobrevivência das empresas em
uma economia digital.
"A sociedade da informação foi criada por um novo tipo de
empresários, entusiastas e levados por uma nova concepção de sociedade.
(...) Esta sociedade da informação constrói-se sobre um novo tipo de
conhecimento, sobre novos investimentos e uma representação
transformada dos objetivos do trabalho e da organização social" (Touraine,
2006, p. 33).
Na sociedade industrial, a organização do trabalho, como foi definida
por Taylor e depois por Ford, consistia em transformar o trabalho
operário para obter o maior lucro possível, e o trabalho por produção,
que fora tão difundido era sobretudo uma forma extrema de dominação
de classe. O mundo da informação é, pelo contrário, puramente
tecnológico, o que significa que suas técnicas são socialmente neutras e
não têm por si mesmas consequências sociais inevitáveis (Touraine,
2006, p. 33).
A imagem sugerida pela globalização é a de redes de informações e de
intercâmbios que podem não ter praticamente nenhuma existência
material, e a transformação das empresas no decurso dos últimos vinte
anos consistiu muitas vezes em externalizar setores de produção, em
fragmentar, em reduzir, portanto, consideravelmente o tamanho das
empresas (Touraine, 2006, p. 33).

Touraine considera que não é possível que uma sociedade de alta
tecnologia funcione apenas com trabalhadores temporários e precários:
Estas categorias [especialistas] encontram-se, não há dúvida, o mais das
vezes protegidas no mercado de trabalho por sua competência, mas já
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não é mais pelo sucesso da empresa que elas se interessam, já que
sabem que esta pode ser eliminada pela concorrência e aprenderam a
transferir suas atividades para outro lugar ou desembaraçar-se
brutalmente de seus trabalhadores idosos. É em seu próprio sucesso, em
sua carreira, em sua capacidade de apossar-se de dados e explorar
novos campos que elas pensam. E é também dessa maneira que se
comportam os pesquisadores, inovadores e profissionais do setor
público, universitário ou médico, que conhecem bem as fraquezas,
provavelmente incuráveis, de suas instituições, mas se lançam em
projetos novos, europeus ou mundiais, ou mesmo emigram para
dominar os novos conhecimentos (Touraine, 2006, p. 77).
Todos anunciam a chegada de uma nova economia ou sociedade, à qual
se referem como "sociedade do conhecimento", segundo Drucker, e que
se distingue do passado pelo papel-chave que o conhecimento
desempenha nela (Nonaka e Takeuchi, 2000, p. 5). "Ele afirma que o
fato de o conhecimento ter se tornado o recurso, muito mais do que
apenas um recurso, é o que torna singular a nova sociedade (Nonaka e
Takeuchi, 2000, p. 5).
O sucesso das empresas japonesas se deve à sua capacidade e
especialização na criação do conhecimento organizacional (Nonaka e
Takeuchi, 2000, p. 1)
É preciso que haja um processo de inovação contínua, previsão de
mudanças no mercado, na tecnologia, na concorrência ou no produto. O
conhecimento acumulado externamente é compartilhado de forma
ampla dentro da organização, armazenando como parte da base de
conhecimentos da empresa e utilizado pelos envolvidos no
desenvolvimento de tecnologias e produtos (Nonaka e Takeuchi, 2000,
p. 4)

De acordo com os estes autores a criação do conhecimento na
empresa gera inovação contínua e consequentemente uma vantagem
competitiva.
Toffler observa que o conhecimento passou de auxiliar do poder
monetário e da força física à sua própria essência e é por isso que a
batalha pelo controle do conhecimento e pelos meios de comunicação
está se acirrando no mundo inteiro (Nonaka e Takeuchi, 2000, p. 5)

Para Quin (1992), "fatores intangíveis baseados no conhecimento
- como know-how tecnológico, projeto do produto, apresentação de
marketing, compreensão do cliente, criatividade pessoal e inovação podem ser desenvolvidos". (Nonaka e Takeuchi, 2000, p. 6)
"Em uma sociedade baseada no conhecimento, diz Drucker, "o
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trabalhador do conhecimento" é o maior ativo" (Nonaka e Takeuchi, 2000,
p. 6)
Na visão ocidental da organização como uma máquina para
processamento de informações (modelo cartesiano). Empresas japonesas:
além do conhecimento explícito, reconhecem também o conhecimento
tácito.
De acordo com Nonaka e Takeuchi (2000), o processo de criação
do conhecimento organizacional usado pelas empresas japonesas pode
funcionar fora do Japão. No entanto, faz-se necessário alguns ajustes, pois
existem diferenças entre as abordagens japonesa e ocidental quanto à
criação do conhecimento organizacional.
No modelo ocidental, a interação entre conhecimento tácito e
explícito tende a ocorrer principalmente no nível individual enquanto que
no Japão esta interação ocorre em nível do grupo.
As práticas ocidentais de negócios enfatizam o conhecimento
explícito criado através de habilidades analíticas e através de formas
concretas de apresentação oral e visual, focalizado na externalização e na
combinação. Enquanto que os profissionais de negócios japoneses tendem a
confiar excessivamente no conhecimento tácito e usar a intuição, a
linguagem figurativa (ambígua), e a experiência corporal na criação do
conhecimento, com ênfase para a internalização.
4.2 Sociedade, comunidade e identidade
Diante de um fenômeno complexo como a globalização, a
sociedade passa por transformações que tendem a conduzi-la, de certa
forma, à sua fragmentação política e social, tendo em vista a co-existência
de projetos antagônicos de globalização para o mundo, conforme serão
apresentadas mais adiante.
Esta possibilidade de fragmentação política pode ser explicada a
partir da mundialização da economia e da subordinação da política pelo
mercado que enfraquecem o poder de determinados Estados nacionais de
decidirem o seu próprio rumo na medida que os tornam quase que
absolutamente dependentes de fatores e agentes externos de ordem
econômica.
Do ponto de vista social, as desigualdades sociais se tornaram
mais visíveis bem como mais perceptível o fato de que o desenvolvimento
dos países e o aumento da riqueza das nações não implicaram na melhoria
da qualidade de vida da população ou na justa distribuição de renda,
conforme bem observou Castells (1999, p. 295): ―Apesar de um aumento
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econômico, os salários e a qualidade de vida baixou; houve uma
concentração de renda‖.
Neste contexto, surge o movimento altermundialista ou antiglobalização que, na realidade, trata-se de um fenômeno complexo assim
como a própria globalização, consiste em diversos movimentos
heterogêneos dentro de um sistema desordenado que têm como
característica comum o fato de todos se voltarem contra os efeitos
concretos da globalização, sendo que se manifestam na maioria das vezes
através de lutas individuais esparsas.
Para Touraine, ―o movimento altermundialista é um elemento
central de nossa época, porque se opõe diretamente à globalização
enquanto pretensão de eliminar todas as formas de regulamentação social e
política da atividade econômica‖ (Touraine, 2006, p. 37).
Os altermundialistas defendem um novo modelo de globalização
para o mundo, mas ainda não são capazes de chegar a um consenso e
definir claramente qual seria este projeto, eles enfrentam o problema da
globalização no local em que os efeitos negativos são manifestados.
Há outros grupos sociais e políticos que propõe um projeto
alternativo de globalização ao existente, trabalham com esta problemática
de forma diferente, pois não a enfrentam diretamente quanto aos seus
efeitos locais, mas buscam identificar a raiz do problema para resolvê-los.
Por sua vez, existem ainda aqueles que não são diretamente
afetados por este fenômeno e que não admitem a existência de nenhum
projeto de globalização por considerarem que o grande erro é justamente
ter um projeto.
Touraine considera que, diferentemente da sociedade industrial,
―o mundo da informação é, pelo contrário, puramente tecnológico, o que
significa que suas técnicas são socialmente neutras e não têm
conseqüências sociais inevitáveis‖ (2006, p. 38).
Para Castells, ―as redes globais conectam, mas mantêm
sociedades desconectadas. O ser, individual ou coletivo, excluído do global
exclui o global reciprocamente e refaz sua identidade‖ (1999, p. 41).
Desta forma, é preciso identificar quem são os atores sociais nesta
sociedade em rede e como eles interagem com os demais sujeitos dentro de
uma sociedade complexa e global. De fato todos os indivíduos podem ser
considerados atores sociais, na medida em que contribuem para formação
da sociedade em rede mesmo que não tem acesso imediato à rede mundial
de computadores.
Samuel Huntington (1997) escreveu o livro ―O choque das
civilizações e a recomposição da nova ordem mundial‖ onde prevê que o
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fenômeno da globalização favorecerá a ascensão de civilizações orientais
que ameaçariam a hegemonia do Ocidente, mais especificamente, a dos
Estados Unidos da América.
Acerca deste assunto, Touraine considera que, até o momento
atual, não restou comprovada a teoria de Huntington porque, mesmo após
os atentados terroristas de 11 de setembro, o mundo continua sendo
―dominado pela hegemonia americana, já que as redes mundiais estão em
grande parte nas mãos dos americanos. E é contra eles que se formaram os
movimentos altermundialistas‖ (2006, p. 41).
Para Castells, a liderança política é personalizada e formação de
imagem é geração de poder (1999, p. 504). Dentro deste contexto é
possível perceber que o presidente dos Estados Unidos, na qualidade de
chefe do Poder Executivo da maior potência do planeta tanto no que se
refere ao poderio econômico quanto militar daquele país, aparece na
atualidade como o principal ator social nesta sociedade em rede que está
sendo construída.
Há também atores sociais que se destacam neste cenário em
oposição à globalização e à hegemonia americana, tais como o já
mencionado movimento altermundialista representado, principalmente, por
aqueles que são excluídos do processo de globalização e, de outro lado, há
também alguns grupos radicais que se insurgem contra a globalização como
forma de dominação ou de negação de seus valores culturais e de sua
identidade como sujeito. Para Capra, ―precisamos manter o poder em nível
local, diversidade cultural, autosuficiência de alimentos, segurança, direitos
trabalhistas, sociais e outros direitos‖ (Capra, 2002, p. 221).
Neste sentido, é necessário que haja, por exemplo, um
compromisso dos países desenvolvidos, em ajudar financeiramente os
países mais pobres a criarem condições mínimas de infra-estrutura para que
possam sustentar a sua população e que permitam reduzir as desigualdades
sociais e, conseqüentemente, os conflitos sociais.
Além disso, outro grande desafio é fazer com que os atores
sociais conversem entre si e que encontrem na tolerância e na cooperação
mútua o desenvolvimento e o bem estar de toda a humanidade.
Para Capra, não existe nenhum organismo que viva em
isolamento, sempre há uma dependência do ambiente. A assim como na
biologia a membrana celular é o limite da célula, no social também há uma
membrana que delimita um grupo, ou o "eu" e seu ambiente; considerando
que "é através da comunicação que a analogia da autopoiese das células
serve para a vida social‖ (Capra, 2002, p. 94).
Mesmo o sujeito que não tem acesso à rede mundial de
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computadores, está sendo influenciado pela sociedade em rede na medida
em que tem conhecimento das notícias veiculadas nos demais meios de
comunicação e percebe a necessidade de se integrar a esta nova realidade
virtual.
Na maioria das vezes, a identidade do sujeito é que determina os
seus direitos dentro de uma sociedade, é neste sentido que na sociedade
brasileira se fala na atualidade em direitos da minoria, por exemplo, nos
direitos dos negros quanto à criação de cotas nas universidades para
assegurar a estes, o direito de ingressar em instituições de ensino públicas.
As mulheres, por sua vez, passaram a adquirir maior igualdade de
direitos em relação aos homens; a sociedade que até pouco tempo era
patriarcal ganha um novo contorno diante do movimento feminista, do
ingresso da mulher no mercado de trabalho e na política. Assim, verifica-se
que ―nas sociedades desenvolvidas a maternidade está sendo planejada e
protelada, devido às mulheres que combinam educação, trabalho, vida
pessoal e filhos‖ (Castells, 1999, p. 473).
Na sociedade em rede, pode-se dizer que há uma redefinição dos
papéis sociais de homens, mulheres e famílias. Em face desta nova
confusão de valores, há novos agrupamentos em identidades primárias:
religiosa, étnica, territorial, nacional e questões de identidade. O problema,
para Castells, é o rompimento e a falta de comunicação (Castells, 1999, p.
23).
No sistema biológico todas as estruturas são materiais enquanto
que no sistema social as estruturas podem ser materiais ou imateriais.
Enquanto Castells diz que os processos que sustentam a rede são processos
de comunicação, Capra considera que as estruturas sociais são
corporificadas no biológico (Capra, 2002, p. 102).
Para Castells, a emergência da Internet como um novo meio de
comunicação esteve associada a afirmações conflitantes sobre a ascensão
de novos padrões de interação social, ele observa também que as redes são
montadas pelas escolhas e estratégias de atores sociais, sejam indivíduos,
famílias ou grupos sociais (Castells, 2003, p.98-107).
De fato, o acesso à rede mundial de computadores pode contribuir
para proporcionar uma maior comunicação e troca de informações entre os
diferentes povos, por exemplo, a partir da criação de comunidades virtuais
de interesse comum ou afinidades de grupo, trazendo como conseqüência
ainda um fenômeno de desvinculação entre localidade e sociabilidade.
Neste sentido, Castells faz referências ao conceito de
comunidades virtuais apresentado por Wellman (2001) que traz a seguinte
definição: ―comunidades são redes de laços interpessoais que proporcionam
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sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração e identidade
social‖ (Castells, 2003, p.106).
A sociedade em rede se caracteriza como uma nova forma de
organização social que tende a ser predominante no mundo contemporâneo,
e.g, a partir do crescimento das comunidades virtuais, neste sentido, "após a
transição da predominância de relações primárias (corporificadas em
famílias e comunidades) para a de relações secundárias (corporificadas em
associações), o novo padrão dominante parece fundar-se no que
poderíamos chamar de relações terciárias, ou segundo Wellman,
―comunidades personalizadas‖, corporificadas em redes egocentradas"
(Castells, 2003, p.108).
Castells também faz referências ao conceito de comunidade
virtual adotado por Rheingold que entende a comunidade virtual como uma
rede eletrônica de comunicação interativa, autodefinida, organizada em
torno de um interesse ou finalidade compartilhadas, embora muitas vezes a
própria comunicação se transforme no objetivo (Castells, 1999, p. 385).
Percebe-se que em ambos os conceitos de comunidade virtual está
inserida a idéia da formação de uma rede social cuja aproximação entre os
sujeitos ocorre principalmente em função de um interesse comum ou em
virtude de uma identidade social entre os integrantes do grupo, onde se
constata a existência de "novos padrões seletivos de relações sociais que
substituem as formas de interação humana territorialmente limitadas"
(Castells, 2003, p.98).
No entanto, as comunidades virtuais não são rígidas, podem ser
efêmeras, principalmente quando a integração social estiver fundamentada
em um interesse passageiro ou transitório, pois, de modo geral, a maioria
das pessoas entra e sai das redes para atender as mudanças de interesses e
expectativa não satisfeitas.
Para Castells, vivem aí duas populações diferentes: uma pequena
minoria de aldeões eletrônicos ―residindo na fronteira eletrônica‖ e uma
multidão transitória para a qual as incursões casuais nas várias redes
equivalem à exploração de várias existências na modalidade do efêmero
(Castells, 1999, p. 160).
Johnson (2003) aponta para um exemplo interessante ao fazer
referência à história de Manchester, berço da Revolução Industrial inglesa,
uma cidade que cresceu praticamente sem organização, mas que, no
entanto, estava dividida em classes, considera a mesma como um retrato da
perversa organização social.
Esta possibilidade de auto-organização social em meio à própria
desordem é uma característica do fenômeno da complexidade. No exemplo
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de Manchester se verifica uma sociedade aberta por ser influenciada pelas
cidades vizinhas, mas que por outro lado se fecha em si mesma e que
encontra na desordem um caminho viável para o seu crescimento.
A Revolução Industrial e o progresso e desenvolvimento da
sociedade trouxe a idéia de modernidade. Esta idéia, por sua vez, opõe-se à
noção de sociedade ocidental, fundada em um modelo europeu de
desenvolvimento, tendo em si mesma o seu próprio fundamento, ou seja,
sua própria legitimidade.
Em outras palavras, o conceito de sociedade ocidental foi
construído tendo como fundamento a defesa dos interesses coletivos e das
necessidades sociais para a manutenção de uma convivência pacífica e
harmoniosa. Entretanto, a modernidade aparece para dizer justamente o
oposto, Touraine considera que ―ao contrário, que a sociedade não existe
senão porque reconhece e defende a existência de fundamentos não sociais
da ordem social‖. (Touraine, 2006, p. 60)
Desta forma, é preciso resolver os conflitos existentes de forma a
garantir e preservar os direitos fundamentais do sujeito, principalmente os
direitos humanos contra atos arbitrários praticados pelo próprio Estado, e
proteger também os direitos da minoria em face da discriminação e
negação de seus direitos pelo grupo social dominante.
Dentre os dois princípios da modernidade que Touraine define
como sendo de natureza não social, destacam-se a crença na razão e na
ação social e o reconhecimento dos direitos do indivíduo, ou seja, a
afirmação de um universalismo que concede a todos os indivíduos os
mesmos direitos, sejam quais forem seus atributos econômicos, sociais ou
políticos.
Segundo Touraine, estes princípios definem muito bem a
modernidade uma vez que rejeitam ―toda ordem social que não seja criada
por suas próprias forças e que esteja subordinada, por exemplo, a uma
revelação divina, oposição tão completa que provocou conflitos diretos
entre religião e modernidade‖ (Touraine, 2006, p. 87).
A ―razão‖ a qual se refere o autor está fundamentada sobre ela
mesma, no conhecimento que se adquire através de experiências práticas e
que podem ser compreendidas e explicadas como a ciência e a tecnologia,
por exemplo. Ela não se fundamenta sobre a defesa de interesses, sejam
estes individuais ou coletivos; a religião e o costume, por sua vez, foram
definidos e assimilados em termos sociais muito embora se referissem às
realidades transcendentais.
O reconhecimento dos direitos do indivíduo é considerado um
fundamento não social, porque o modelo social ocidental privilegia a
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proteção dos interesses gerais e coletivos em detrimento dos direitos
individuais. Desta forma, ―a idéia de modernidade, pelo contrário, traz em
si uma tensão insuperável entre por um lado, a razão e os direitos dos
indivíduos e, por outro, o interesse coletivo‖ (Touraine, 2006, p. 89).
No mundo contemporâneo, há cada vez mais a predominância do
fenômeno da modernidade o que implica na necessidade de buscar
compreender a realidade social, levando-se em consideração a razão e os
direitos individuais que se destacam como fundamentos não sociais
principalmente quando há um rompimento do vínculo entre a sociedade e o
sujeito.
5. Natureza e cultura
A sociedade em rede tem os seus elementos ligados por um fio
que permeia os mais diversos interesses com intensidades variadas. Com a
interação dos elementos, alguns fios enfraquecem e se rompem, outros se
criam e outros se reforçam. Castells diz que a rede é uma colcha de retalhos
de experiências e interesses, em vez de uma carta de direitos e obrigações.
Qualquer tentativa de cristalizar a empresa em algum ponto da rede em
determinada época e espaço, condena a rede à obsolescência. (Castells,
1999, p. 217) Podemos considerar uma empresa, quanto ao conjunto de
pessoas que a compõe, como sendo um sujeito coletivo. Este sujeito atua
em diversas frentes na busca de novas conexões.
A rede é um espaço que permite a convivência de grupos que
tenham culturas diferentes, mas que se ligam por certos interesses. Um
interesse pode ser contrário ao de grupos que tenham uma identidade
fortemente estabelecida. A rede é alvo de manifestações que muitas vezes
começam isoladas, ganham simpatia e adeptos, o que pode resultar em
novos movimentos culturais, que pelo inusitado são entendidos por
contracultura. Algumas destas invenções não ganham espaço e sucumbem,
mas pode voltar com toda força num novo momento de tempo e contexto.
As novas tribos dão um fluxo implacável à rede, uma forma de
contracultura, mantendo-se a informalidade e a capacidade auto-reguladora
de comunicação. É a idéia de que muitos contribuem para muitos, mas cada
um tem a própria voz e espera uma resposta individualizada. (Castells,
1999, p. 381) Aquilo que é identificado como contracultura, pode muitas
vezes ser incorporado como elemento de culturas mais abrangentes.
As informações que chegam dos mais diversos pontos da rede,
podem ter uma construção histórica e referência temporal na sua origem,
mas quando chegam aos novos destinatários vêm munidos de uma
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conotação intemporal, pois não encontram os mesmos referenciais da
origem. Sofrem uma localização cultural no novo ambiente. Os novos
conteúdos de mídia, criados para a rede tendem a ser produzidos com
características que permitam uma longa perenidade. Os atores assumem
estas novas informações, as quais não foram construídas dentro dos seus
referenciais, podendo gerar problemas de identidade. O espaço de fluxos e
o tempo intemporal são as bases principais de uma nova Cultura, que
transcende e inclui a diversidade dos sistemas de representação
historicamente transmitidos: a cultura da virtualidade real, onde o faz-deconta vai se tornando realidade. (Castells, 1999, p. 397)
Pelas evidências e fragmentos arqueológicos que nos foram
deixados e pela nossa construção da história ideal da sociedade, que
permanentemente é atualizada com os recursos tecnológicos que nos é
disponibilizado hoje, a exemplo dos testes de carbono 14 e do mapeamento
do DNA, podemos entender que a relação entre o Planeta Terra e os seus
habitantes sempre foi íntima e mediada pela força, onde um tentava, e ainda
hoje, tenta dominar o outro. Castells reforça que no início a Natureza
dominava a Cultura: ―A antropologia nos ensinou, remontando os códigos
da vida social às raízes da nossa identidade biológica, os códigos de
organização social expressavam quase diretamente a luta pela
sobrevivência diante dos rigores incontroláveis da Natureza.‖ (Castells,
1999, p. 505) No segundo modelo na Era Moderna, associado à Revolução
Industrial e ao triunfo da Razão, presenciou a dominação da Natureza pela
Cultura, formando a sociedade a partir do processo de trabalho por meio do
qual a Humanidade encontrou tanto na liberação das forças naturais quanto
a submissão aos próprios abismos de opressão e exploração. O sentido do
movimento ambiental é reconstruir a Natureza como uma forma cultural
ideal. É o começo de uma nova existência, o início de uma nova era, a era
da informação. (Castells, 1999, p. 505) Uma questão que podemos levantar
é ―se a reconstrução da Natureza de forma ideal for mediada pela cultura,
qual a cultura que prevalecerá nesta ação, já que o mundo é multicultural?‖.
Pertencemos a duas grandes comunidades: todos somos membros
da raça humana e todos fazemos parte da biosfera global. Moramos no
Oikos juntamente com as plantas, os animais, os microorganismos que
constituem a vasta rede de relações que chamamos de teia da vida. Isto
numa evolução de 3 bilhões de anos. (Capra, 2002, p. 223) Mas nunca se
percebeu esta transformação tanto, como nos dias de hoje, talvez pelas
informações da mídia que nos bombardeiam diariamente, com exemplos de
tragédias ambientais em nível global.
A vida humana e o respeito por ela, que também foi algo
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construído socialmente, em níveis diferentes nas diversas culturas, também
é hoje vista de forma sistêmica e ligada às outras formas de vida biológica
existentes no nosso planeta. Onde quer que haja vida, há redes e para
Maturana há autogeração, autopoiese, autocriação. (Capra, 2002, p. 27)
Esta integração do plano social com o plano biológico, que é algo bastante
recente devido a um movimento de interdisciplinaridade nas ciências,
permite uma compreensão melhor dos dois, através do uso de analogias.
Desta forma, a vida no Planeta Terra, vista de forma sistêmica, pode ser
melhor compreendida. È no momento de interação dos elementos do
sistema, que o biológico e o social, surgem ou se atualizam. O isolamento
físico no biológico, ou a apatia no social, leva um ser micro ou
macroscópico a uma autofagia e ao desaparecimento. A interação permitirá
que o ser sobreviva e se fortaleça. Podemos entender que o sujeito
individual ou coletivo passará pelo mesmo processo, em relação à rede
social, cuja interação com outros sujeitos, permitirá que ele sobreviva na
sociedade em rede.
A realidade social está na tríade: processo (comunicações), forma
(rede), matéria (cultura). A comunicação só ocorre entre pontos da rede que
se conectam, e pode acontecer com maior ou menor intensidade entre estes
pontos, dependendo do momento. A rede, como um todo, não tem forma
simétrica entre os pontos, inclusive podendo ocorrer ruptura entre pontos já
existentes, possibilitando novas conformações. Já para compreensão dos
fenômenos sociais é preciso adicionar o significado à tríade, o qual interage
com as demais perspectivas. (Capra, 2002, p. 84)
Pontos se ligam e se mantém ligados, enquanto os sujeitos
tiverem interesse na relação estabelecida. Comunidades ou células já
estabelecidas na rede podem não aceitar um novo integrante, caso este não
se conforme com a identidade estabelecida, ou de alguma forma não
contribua com a manutenção e promoção dos ideais desta comunidade. A
identidade cultural também reforça o fechamento da rede social, ou seja, da
membrana da célula. (Capra, 2002, p. 99) Numa comunidade sempre
podemos encontrar uma liderança individual ou coletiva na forma de um
núcleo duro, que se reserva o direito de censurar os elementos que vivem à
margem do processo, isto devido à dinâmica da rede, que permite que os
sujeitos se integrem a muitas e diferentes comunidades ao mesmo tempo,
sem a devida participação que o grupo requer.
A mudança que percebemos hoje na nossa sociedade, na forma de
enxergar o mundo ou de satisfazer as necessidades do homem que tem uma
longevidade cada vez maior, quanto corpo e alma, tendo em vista as
descobertas tecnológicas nas mais diversas áreas como genética, medicina,
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informática, comunicação, administração, parecem muitas vezes fugir ao
controle da sociedade. Os legisladores, sem dúvida, estão cada vez mais
defasados para a atualização de regras que permitam o homem viver nesta
sociedade globalizada, onde o global e o local se debatem. Tendo em vista,
a rapidez das mudanças atuais, a sociedade busca pela ―administração da
mudança‖, para ter controle sobre ela. (Capra, 2002, p. 109) Esta
preocupação não está somente nos governos, mas também nas
organizações, nas empresas, e instituições sociais, a exemplo da igreja.
Novas configurações sociais e grupos de interesse surgem todos os dias,
sem que sua emergência seja compreendida. As pessoas agrupadas em
sociedades mais ou menos organizadas têm novas demandas sem que os
governos e os legisladores as reconheçam como sendo de direito. A internet
permite e dinamiza estas necessidades.
Há uma velocidade na mudança de cenários de mercados, bem
como uma preocupação com a destruição do ambiente do planeta. Buscamse novos ambientes empresariais ecologicamente corretos. (Capra, 2002, p.
110) A administração da mudança que gerir este processo, para quem sabe
prever qual é o próximo cenário a mudar, sem que a elite mundial seja pega
de surpresa, e venha a perder seu poder econômico. As evidências
apresentadas, os recursos computacionais e metodologias de previsão, que
hoje dispomos apoiados por estatísticas e modelos mais ou menos
pessimistas, apontam para uma deteriorização irreversível da natureza no
Planeta Terra. E por vivermos num ambiente sistêmico, o homem também
estaria fadado ao aniquilamento.
Precisamos de uma legislação mais rigorosa, uma tecnologia mais
eficiente, uma atividade empresarial mais ética. E que a mudança seja
sistêmica. (Capra, 2002, p. 221) Paira no ar a questão de como e quando
equacionar o problema, já que as instituições e as legislações estão
enraizadas na tradicional cultura existente, e os poucos que tem voz são
taxados de radicais, subversivos e pertencentes à contracultura. Mas a vida
não pode esperar.
Os usos da internet são esmagadoramente instrumentais e
estreitamente ligados ao trabalho, à família e à vida cotidiana. (Castells,
2003, p.99) Isto pela natureza do próprio homem, o qual é um ser social, e
se usa de todos os meios para promover a ação social. As TICs facilitaram
a criatividade humana para tentar suprir suas necessidades de comunicação
e relacionamento. Não que os meios tradicionais, como uma visita
doméstica ou a ida ao culto dominical, tenham sido abolidas. Mas a
tecnologia, a exemplo da internet, tem apoiado outros meios de
relacionamento virtuais, os quais muitas vezes culminam com e reforçam o
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encontro pessoal, onde os tradicionais estereótipos são confirmados. Por
mais moderna que pareça ser a vida nos dias de hoje, devido aos
desprendimentos do homem, o homem continua ligado aos seus instintos e
aos tipos culturais ideais propagados por seus pais e instituições que
perpetuam a sociedade, considerando a idéia de Durkheim.
Por causa da flexibilidade e do poder de comunicação da Internet,
a interação social on-line desempenha crescente papel na organização
social como um todo. (Castells, 2003, p.109) Mesmo que uma pessoa não
tenha um computador próprio, ela pode ter um endereço de email e pode
acessá-lo em outros computadores, como na escola, trabalho, casa de
amigos, e em centros de inclusão digital que estão sendo propagados em
diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Os provedores de
informações de sistemas de previdência, saúde e outros, tendem a
comunicar-se com seus usuários por meio de email, pois em muitos lugares
o correio tradicional tem dificuldades de atuar, como em locais distantes e
periferias de grandes cidades. As páginas na internet tendem a
disponibilizar o mesmo conteúdo dos manuais normativos das empresas
prestadoras de serviços públicos. A própria empresa, para diminuir custos
de gráfica, opta pela publicação digital e orienta seus trabalhadores a
conhecerem ―tudo‖ sobre a empresa na internet.
A internet também possibilita fóruns de discussão nos mais
diversos assuntos e com interlocutores distantes geograficamente, e dentro
das empresas sobre assuntos pertinentes a sua atividade. A propagação da
informação acaba criando comunidades específicas de conhecimento.
(Hock,1999) Redes on-line tornam-se formas de ―comunidades
especializadas‖, isto é, formas de sociabilidade construídas em torno de
interesses específicos. (Castells, 2003, p.110) Hock (1999) também
identificou que o individuo está adaptando-se a nova era da informação e
vinculando suas atividades em redes. Muitos usuários lançam na rede suas
próprias idéias e esperam pelo interesse de alguém, que inclusive pode ter
um interesse econômico. Da mesma maneira estas pessoas usam idéias de
outros, contribuem com elas ou simplesmente as criticam. Inclusive já é
comum indicar que qualquer coisa ou pessoa que se queira localizar, ou
problemas a resolver, que o primeiro passo seja consultar a internet.
A cultura da internet é uma cultura feita de uma crença
tecnocrática no progresso dos seres humanos através da tecnologia, levado
o cabo por comunidades de hackers que prosperam na criatividade
tecnológica livre e aberta, incrustada em redes virtuais que pretendem
reinventar a sociedade, e materializada por empresários movidos a dinheiro
nas engrenagens da nova economia. (Castells, 2003, p.53) Os hackers são
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pessoas que têm muito conhecimento, e continuam aperfeiçoando este
conhecimento, sobre a operacionalidade da internet e sobre a maneira como
os usuários agem no ambiente da rede. Mesmo que considerados
pertencentes à contracultura e à ilegalidade, muita tecnologia já foi
aperfeiçoada a partir das invasões de sistemas corporativos e da invasão de
privacidade dos usuários, realizadas pelos hackers. Mas os limites da
internet, que até hoje não são conhecidos, precisam de desbravadores
obstinados que informalmente ou profissionalmente explorem este
potencial.
As novidades e facilidades da rede podem causar um choque aos
usuários mais tradicionais ou tímidos, mas que precisam passar pela
experiência para poder fazer uma avaliação, ou uma reavaliação dos seus
conceitos. Indivíduos estão de fato reconstruindo o padrão da interação
social, com a ajuda de novos recursos tecnológicos, para criar uma nova
forma de sociedade: a sociedade de rede. (Castells, 2003, p.111) Esta
network society, expressão cunhada por Castells, não busca somente a
solução tradicional para problemas existentes, mas quer que a internet seja
uma arena de inclusão e interação entre sujeitos de diversas culturas, e que
permita a emergência de novas soluções para os atuais e novos problemas
da nossa sociedade.
Este novo olhar em rede sobre a sociedade pode explicar a
questão levantada por Johnson: O que coisas aparentemente tão diferentes
quanto formigas, cérebros, cidades e softwares podem ter em comum?
(Johnson, 2003) Podemos afirmar que todas estas coisas são sistemas vivos
compostos por elementos que mantêm um grande volume de relações
altamente complexas e dinâmicas dentro dos seus limites periféricos, mas
que também influenciam e são influenciados em diversas dimensões pelo
meio ambiente, com o qual estão em equilíbrio. Não enxergá-los de forma
sistêmica ao tentar resolver um endoproblema, e sacando-os do meio
ambiente em que se encontram, pode gerar o seu desequilíbrio e o seu
aniquilamento, com talvez uma grande prejuízo ao meio ambiente no qual
estão inseridos.
Os analistas sociais ao se depararem com o surgimento de novas
configurações sociais podem não conseguir decifrar o que está
acontecendo, assim como Touraine ponderou ―Sentimos fortemente que
nossas categorias de análise da vida social se decompõem rapidamente, e
deixam de nos ser úteis. Nossos problemas internos são doravante
comandados por acontecimentos que se produzem num nível mundial ou
continental. E cada um de nós vai deixando aos poucos de se definir como
um ser social‖. (Touraine, 2006, p. 38) Entendemos que com a dinâmica
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das relações em rede os fatores que estavam tradicionalmente mapeados
para a compreensão de um problema, ou seja, as categorias de análise, não
que tenham desaparecido, mas enfraqueceram frente a novas influências
externas. Este é um momento em que os analistas terão que exercitar a
sensibilidade de enxergar outras variáveis que estavam presentes, mas não
eram consideradas, talvez por um vício da atividade. Analistas já
observaram que muitas vezes, ocorre um efeito dominó que se derruba a
economia ou a estrutura social, uma sociedade depois da outra. Uma
justificativa para isto seriam os fluxos de informação e fluxos econômicos
que miram uma determinada sociedade e fazem um ensaio com ela, sem
que as pessoas desta sociedade consigam agir para evitar um desmonte da
confiança dos cidadãos nas estruturas e nos valores sociais, ou na economia
local.
Touraine preocupado com a oposição dos direitos humanos à
guerra considera que ―Apenas as forças que repousam sobre uma
legitimidade não social, como a defesa dos direitos humanos, podem oporse com sucesso às forças bélicas, que tampouco estão fundadas em
princípios propriamente sociais, definidos nos termos do interesse geral da
sociedade‖ (Touraine, 2006, p. 76). O autor está se referindo a dois
princípios trazidos pela modernidade que já foram abordados que são: a
crença na razão e na ação social e o reconhecimento dos direitos do
indivíduo, os quais se contrapõem à concepção de sociedade atual
fundamentada em si mesma que ele particularmente considera de natureza
não social. Não podemos enxergar uma sociedade global ―única‖ que esteja
baseada apenas na forma de um interesse geral, se sabemos que as culturas
divergem por terem histórias diferentes, e, portanto o interesse global deve
se harmonizar com os interesses do sujeito.
Nossa sociedade global terá que achar instrumentos que consigam
internalizar na sociedade maior, todas as sociedades locais que não fazem
parte da rede de interesses mundial, de forma sistêmica e harmoniosa, sem
perder os valores locais e os interesses dos indivíduos. Pois é a diversidade
cultural dos povos que habitam o Planeta Terra que sustentam o mundo em
que vivemos. ―A destruição da idéia de sociedade só pode nos salvar de
uma catástrofe se levar à construção da idéia de sujeito, à busca de uma
ação que não procure nem o lucro nem o poder nem a glória, mas que
afirme a dignidade de cada ser humano e o respeito que ele merece‖
(Touraine, p. 102).
Na sociedade de hoje, existem, de um lado, forças de destruição dos
atores sociais, que agem invocando a necessidade natural, e, diante
delas, representações do sujeito (religiosas, políticas, sociais ou morais),
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que resistem àquilo que ameaça a liberdade (Touraine, 2006, p.27)

Mesmo estas representações do sujeito, precisam ser atualizadas,
para que o novo momento social possa ser entendido, mas sem que se perca
de vista o fato fundador da formação do caráter do sujeito, tanto como
individual ou coletivo.
Segundo Capra, a estrutura dissipativa de que fala Prigogine é um
sistema aberto e estável, mas longe do equilíbrio. Quando o fluxo de
energia aumenta, o sistema pode chegar a um ponto de instabilidade,
chamado de ―ponto de bifurcação‖, o qual pode derivar para um estado
totalmente novo, ou seja, uma nova ordem. (Capra, 2002, p. 30) Portanto a
rede, vista aqui como um sistema aberto e estável, mas sujeito a um limiar
de transformação, precisa incentivar os excluídos a participarem de forma
eqüitativa da rede, sem perder sua individualidade, a qual pode
devidamente estimulada é criativa e colabora com a sociedade em rede.
A criatividade – a geração de formas novas – é uma propriedade
fundamental de todos os sistemas vivos. A vida dilata-se constantemente na
direção da novidade. (Capra, 2002, p. 31) A rede mundial deve trazer
elementos para fomentar esta criatividade, o qual permitirá resolver
problemas locais e globais, sempre mantendo o crédito ao seu criador,
dentro dos níveis de participação da rede nesta idéia. Segundo a Teoria de
Santiago, de Maturana e Varella, a cognição é a atividade que garante a
autogeração e a autoperpetuação das redes vivas. (Capra, 2002, p. 49) Para
eles nenhum sistema vivo pode ser controlado, só pode ser perturbado. O
próprio processo do viver é um processo de cognição, portanto, viver é
conhecer. (Capra, 2002, p. 52) A rede global deve estimular este
conhecimento continuado, e envolver tentar incluir toda a sociedade,
respeitando o interesse individual, e desta forma toda a vida sobre o Planeta
Terra poderá continuar vivendo em harmonia com a própria Terra.
6. Conclusão
Vimos neste nosso artigo, a complexidade do momento social que
o mundo vive hoje, e que por um lado traz admiração aos sujeitos e por
outro lado, inquietude. Mas o que precisamos compreender é que tudo isto
que estamos presenciando é um ―começo‖ de um processo de mudança, que
não sabemos ainda, além das múltiplas previsões contraditórias, quais as
conseqüências efetivas e qual seu impacto sobre todos nossos conceitos de
mundo que conhecemos.
Muito embora esses sistemas complexos continuem a ser louvados por
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sua crescente sofisticação, admite-se cada vez mais que eles trouxeram
em seu bojo um ambiente empresarial e organizativo quase
irreconhecível do ponto de vista da teoria e da prática tradicionais da
administração (Capra, 2002, p. 110)

E o que estamos percebendo é uma vontade dos líderes mundiais
de controlar este processo de mudança, certamente para a própria
manutenção da elite mundial existente. Não há dúvidas que a elite mundial
e seus representantes continuam gerindo e dominando a economia global, e
também a grande rede mundial de computadores. Exemplo disto, são os
especuladores financeiros, que quase sempre estão sediados nos países
ricos, que em busca de rendimento alto e rápido, tornaram as bolsas de
valores num ―cassino global‖. As teorias econômicas convencionais não
dão conta da nova economia. Os fluxos de dinheiro podem destruir uma
economia nacional. (Capra, 2002, p. 150) Os países menos desenvolvidos e
que estão em fase de estruturação, são os que mais sofrem para
recuperarem-se dos estragos feitos pelos especuladores ―sem pátria‖.
Mas as tecnologias da informação e comunicação (TICs) está
possibilitando que o sujeito individual e o coletivo (empresas e países),
tenham acesso a novas informações e conhecimentos e, se possuem
dificuldades de competir com as commodities internacionais, devem
fomentar e utilizar seu potencial humano para gerar um diferencial
competitivo, através de novas idéias, aprendizado continuado, produção
inovadora e criativa, e com objetivos comuns, desenvolver a sua economia
e a sua sociedade, dentro de um modelo sustentável de vida.
Mesmo que seus países tenham se ligado à economia global e à
rede mundial por ―imposições democráticas‖ ou necessidade de se adaptar
ao novo modelo de produção e mercado globalizado, fortes lideranças
políticas e intelectuais têm percorrido o mundo e ganhando muito espaço
na mídia, mostrando os problemas deste novo modelo globalizado, que
aprofunda a cada dia a divisão entre ricos e pobres, e a criação de bolsões
de miséria e excluídos, mesmo dentro das fronteiras dos chamados países
de primeiro mundo. Para tanto estes contestadores utilizam-se de
qualificados documentários, que a partir de fatos que mostram a
degradação da natureza, tanto fauna e flora, e se usando de modernas TICs,
fazem projeções que apontam para a extinção das condições de vida sobre a
Terra.
Portanto, estamos num momento de quebra de paradigmas, no
qual a grande rede que nos conecta aos ―problemas‖ do mundo, pode
também ser a via de comunicação para as soluções dos problemas, na
construção de uma nova mentalidade que conjugue a vida como um todo
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sistêmico, sobre a Terra. Muitos bons exemplos que já existem e outros que
podem ser descobertos, ou ainda que venham a surgir da criatividade sobre
o conhecimento que é gerado e circula na grande rede, onde a vida é o foco
principal de modelos sustentáveis de sobrevivência, podem ser divulgados
e implantados, em diferentes regiões do mundo, sempre respeitando os
valores culturais locais, mas não na forma primitiva do isolamento, mas
integrado a preocupações globais, e através do instrumento da Internet.
A capacidade da rede, de conectar e desconectar nós, sempre
achando novos caminhos para que a comunicação não seja interrompida,
deve ser utilizada para a aproximação entre as pessoas e as organizações. É
neste contato, mesmo que virtual, onde cada um tem uma experiência
diferenciada, baseada na sua história e geografia, que a criatividade e a
inovação afloram. Novas maneiras de olhar para problemas existentes ou
de ver novas oportunidades, explorando as tecnologias e a experiência do
outro, são pontos vitais para as pessoas desta sociedade em rede.
Desta maneira, a inclusão digital, a qual é um modo que facilita a
inclusão social, deve ser aprimorada pela sociedade organizada e pelos
governos. Não só a conexão das pessoas deve ocorrer, mas as empresas
devem ter seus potenciais também divulgados, inclusive o próprio governo.
Neste momento os governos também precisam rapidamente se posicionar
globalmente, para que sua economia e empresas sejam competitivas,
visando um bem estar da sua sociedade. O governo deve se usar das TICs
para aumentar o controle dos elementos internos do seu país, não somente
para a efetiva cobrança de impostos, mas principalmente para mapear e
efetivar o seu potencial de competitividade no mercado global, e uma
melhor distribuição das riquezas internamente. O governo eletrônico
também permitirá uma maior transparência nos atos governamentais,
possibilitando que o cidadão marginalizado, conheça melhor os seus
direitos e deveres, e venham a se integrar de forma produtiva à sociedade.
A segurança da rede, principalmente quanto à confiabilidade das fontes de
informações, e da identidade e privacidade das pessoas, através de
assinaturas e certificações digitais, tomará grande parte dos investimentos
das empresas que estão na rede. Como na rede circula muita riqueza, ela
também se tornou alvo de pessoas e organizações criminosas, que fraudam
a segurança dos computadores para obter vantagens ilícitas, principalmente
apostando na ingenuidade ou conivência dos usuários. (Ruschel, 2006)
Neste sentido, tanto empresas quanto os governos, precisam trabalhar
imensamente a questão da consciência das pessoas, ou seja, da sua
responsabilidade e comprometimento, dentro de uma sociedade de direito.
Também não podem ser esquecidas as vantagens que os cidadãos
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receberão, durante e no final deste processo de transformação que a
sociedade vive hoje, na direção da economia digital.
Esta consciência que cada cidadão tiver, de fazer a sua parte, já na
sua família e no entorno da sua casa, não só respeitando, mas promovendo
o outro e também a natureza, fará com que a sociedade entre numa espiral
de melhoria contínua, que envolva todo o tipo de vida e também a própria
Terra, onde o global e o local convivam harmoniosamente.
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A burocracia weberiana presente na sociedade criativa em rede
Ana Paula Preto Démarche
Cleuza Bittencourt Ribas Fornasier
Resumo
Os sujeitos se agrupam e formam sociedades. Apesar da seleção natural
ocorrer considerando a solidariedade, ainda é o esforço para a
sobrevivência do mais apto que prevalece sob a máscara da dominância.
Neste contexto, foram criados fluxos de poder e hierarquia. A sociedade
evoluiu para uma dinâmica não linear, dialética e ambivalente, portanto,
regida pela complexidade. O surgimento das novas tecnologias e o advento
da internet caracterizaram esta sociedade como uma sociedade em rede, na
qual o acesso e o uso da informação passaram a ser a principal ferramenta
para a obtenção do poder. As tecnologias têm características lineares e
socializadoras, enraizadas a um capitalismo constituído pela burocracia
Weberiana. Este artigo pretende debater como esta mesma tecnologia pode
alterar a estrutura da Burocracia Weberiana ao ponto desta deixar de ser
uma ferramenta de poder, auxiliando assim na formação de uma sociedade
criativa em rede, portanto, num sistema complexo e adaptativo.
Palavras-chave: Complexidade, Sociedade em Rede, Grupos
Criativos.
1.
Introdução
Os sujeitos se agrupam e formam sociedades. Apesar de a seleção
natural ocorrer considerando a solidariedade, ainda é o esforço para a
sobrevivência do mais apto que prevalece sob a máscara da dominância.
Neste contexto, foram criados fluxos de poder e hierarquia.
A sociedade evoluiu para uma dinâmica não linear, dialética e
ambivalente, portanto, regida pela complexidade. As novas tecnologias e o
advento da Internet originaram a Tecnologia da Informação (TI), a qual
caracterizou esta sociedade como uma sociedade em rede, sendo o acesso e
o uso da informação a principal ferramenta para a obtenção do poder.
A TI tem características lineares e socializadoras que desabilitam
a criatividade dos sujeitos enraizados a um capitalismo informacional, no
qual o processamento e transmissão da informação são fontes fundamentais
de produtividade e poder. Esta sociedade que é caracterizada pela ordem e
desordem deve ser capaz de auto-regulação para a preservação da
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estabilidade, e para tanto necessita da formação da hierarquia, a qual é o
pilar para a dominância utilizada pela Burocracia Weberiana.
A sociedade em rede é formada por sujeitos criativos que se unem
formando grupos, os quais negam a criatividade individual e trabalham
uma criatividade em grupo fundada justamente pela separação e
reunificação da fantasia e concretude. Estes grupos criativos são
responsáveis pela formulação do porvir imprescindível para a diminuição
das incertezas futuras.
Este artigo se caracteriza por uma revisão de literatura para
debater como a TI pode alterar o poder, por meio dos grupos criativos, que
utiliza a estrutura da Burocracia Weberiana de forma mais flexível,
auxiliando assim na formação de uma sociedade criativa em rede, centrada
num sistema adaptativo complexo.
2.
Sociedade em rede
A Revolução Tecnológica é o centro das transformações do
modelo da sociedade atual sendo responsável pela formação de uma
sociedade em rede. Neste contexto, ocorre a tentativa de ruptura com o
patriarcalismo, quando surge a consciência sustentável, a crise do Estado e
a fragmentação dos movimentos sociais. Estas ações geram um ambiente
turbulento que forçam os indivíduos a se reagruparem ao redor de normas
como religião, etnias, e territoriais. A internet surge então como um
facilitador destas relações.
De acordo com Castells (2000), De Masi (2003) e Fountain
(2001) a Revolução da Tecnológia da Informação é um evento histórico
comparável a importância da Revolução Industrial, da descoberta da
imprensa e da invensão da eletricidade para a construção, ao longo do
tempo, da sociedade.
O começo do século XX é caracterizado por dois modos de
produção que determinam a apropriação. Segundo Castells (2000) o
capitalismo, com o predomínio da propriedade privada na produção de
artefatos, e o estatismo, quando o Estado pratica intervenção no campo
econômico na produção de artefatos. Cada modo de produção pode gerar
um modo de desenvolvimento econômico sendo o industrialismo, voltado
para a maximização da produção, e o informacionalismo que é voltado para
o desenvolvimento tecnológico e o processamento de informação.
Na segunda metade do século XX com a intervenção das
tecnologias de informação, surge um novo sistema econômico e
tecnológico, ou seja, o capitalismo informacional. Para Castells (2000) este
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procedimento gera a sociedade informacional, que ao contrário da
sociedade da informação tem o papel da informação como fonte crucial
para toda a sociedade, a sociedade informacional gera, processa e transmite
a informação, portanto, são fontes fundamentais de produtividade e poder.
Entende-se como poder:
[...] a relação entre os sujeitos humanos que, com base na produção e
experiência, impõe a vontade de alguns sobre os outros pelo emprego
potencial ou real de violência física ou simbólica. As instituições
sociais são constituídas para impor o cumprimento das relações de
poder existentes em cada período histórico, inclusive os controles,
limites e contratos sociais conseguidos nas lutas pelo poder
(CASTELLS, 2000, p.33).

Segundo Castells (2000) e De Masi (2003) a Revolução Industrial
ficou restrita a algumas sociedades, maneiras, épocas e espaços geográficos
diferentes, já a Revolução da Tecnológia e da Informação, em menos de
duas décadas, difundiu-se pelo mundo dentro da lógica de aplicação e
desenvolvimento da tecnologia. Fountain (2001) afirma que instituições
sociais tentarão desenvolver sistemas de informação para beneficiar a si
mesmos, neste contexto, a autora afirma que quem projetar e utilizar
tecnologia na sociedade informacional deterá uma fonte de negociação, que
no contexto político implicará na distribuição de poder, autoridade e
recursos.
A Revolução Tecnológica concentrou-se nos Estados Unidos, na
década de 70, e ao contrário das hipóteses formuladas anteriormente, não
surgiu como resposta a crise econômica do sistema capitalista, nem de
resultados diretos das pesquisas militares, esta surgiu como resultado de
uma indução tecnológica.
As tecnologias de informações prosperaram mediante a interface
de três agentes: o governo por meio de insentivo de macropesquisas e de
grandes mercados; pela inovação gerada por uma cultura de criatividade
tecnológia, e por modelos de sucessos pessoais rápidos.
De Masi (2003) relata que a rede foi formada, primeiramente
entre cientista e depois para toda a sociedade. Para isto, foi preciso
conciliar a ciência e a tecnologia das universidades, o entusiasmo dos
jovens geniais, a consciência dos limites de uma nova era, as abordagens
criativas, a inclinação ao trabalho de grupo e o compartilhamento de
paixões unindo as inteligências que criam o futuro, integram o público e
privado, paixão e projeto, acoplado com o espírito empresarial inovador.
Com isto, prova-se que nesta sociedade a teoria apóia a prática, que se
beneficia com as diferentes aplicações, num contínuo reinventar-se, e que
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provavelmente, chegará à desmaterialização, ou a miniaturização das
tecnologias.
Rede é um conjunto de nós conectados, e considera-se como nós
os pontos de interseção dos agentes, e o tipo de nó depende do tipo de rede
em questão. Estas redes são estruturas abertas capazes de ampliar de forma
ilimitada, integrando novos nós dependendo somente se compartilham o
mesmo código de comunicação. A forma da rede é uma fonte de
reorganização do poder, os conectores da rede são os detentores do poder.
Como afirma Castells:
[...] a morfologia da rede também é uma fonte de drástica reorganização
das relações de poder. As conexões que ligam as redes (por exemplo,
fluxos financeiros assumindo o controle de impérios da mídia que
influenciam os processos políticos) representam os instrumentos
privilegiados do poder (2000, p.498).

As redes contemplam os aspectos sociais, políticos, culturais,
econômicos, sustentáveis e tecnológicos entrelaçados, no entanto, algumas
redes buscam a mudança social, enquanto outras lutam pela manutenção do
poder. Desta forma, muitas redes são altamente conflitantes, focada em
disputas pelo poder econômico e falta de colaboração. Os conflitos tem
sido uma percepção dominante nas redes inter-organizacionais, políticas e
sociais, conseqüentemente, estar-em-rede associa-se à existência social,
política e econômica, assim como à riqueza; o não-estar-em-rede associa-se
às antigas e novas formas de exclusão, de miséria e de violência. Sendo
assim a formação de redes formam a base da sociedade em rede. Esta é
uma sociedade capitalista, gerida pelo capital financeiro que para sua
operação e concorrência depende do conhecimento e da informação
gerados e aperfeiçoados pela TI.
A sociedade em rede é um novo tipo de organização social criada
pelo uso crescente de redes como a Internet, que permite a formação de
comunidades virtuais, sendo definida como sujeitos agrupados, que
possuam interesses comuns. Logo, no caso da sociedade informacional, o
conector da rede é a tecnologia da informação. Castells (2000) e Fountain
(2001) concordam que o poder da sociedade em rede está na internet, num
mundo conectado em tempo real na qual os acontecimentos globais
influenciam a vida cotidiana e os acontecimentos locais repercutem na
estrutura do mundo global.
O surgimento da sociedade em rede é resultado da interação de duas
forças relativamente autônomas: o desenvolvimento de novas
tecnologias e a tentativa da sociedade de reaparelhar-se com o uso do
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poder da tecnologia para servir a tecnologia do poder (CASTELLS,
2000, p.69).

Fountain (2001) afirma que para garantir o sucesso na formulação
de redes, que sejam colaborativas, requer que os sujeitos valorizem a rede
de relações de longo tempo, e devem renunciar aos ganhos individuais
imediatos. As fronteiras e objetivos das redes devem ser claramente
definidos, tanto quanto as regras sob as quais os sujeitos das redes irão
cooperar. Estes sujeitos irão se relacionar em um sistema complexo
adaptativo quando cada sujeito interagindo com outro sujeito da rede se
modifica. Esta característica é a base das sociedades complexas da qual a
sociedade criativa em rede é integrante.
2.1. Sociedades complexas
O estar em rede significa estar desenvolvendo uma atividade
complexa, Demo (2002) explica que a complexidade é dinâmica,
entendendo como dinâmica, um processo, uma rota criativa imprevisível
que ultrapassa o conhecido. A complexidade não é linear, implica em
irreversibilidade, é apenas matéria-prima em processos não controláveis,
―equilíbrio em desequilíbrio‖ (DEMO, 2002, p.17).
Bauer (2008) entende por não linearidade, interações que não
guardam relação de proporcionalidade entre causa e efeito, assim, causas
podem, de fato, levar a efeitos extremamente significativos.
Apesar disso Demo (2002) também relata que tanto a linearidade
e a não linearidade são partes integrantes da realidade, portanto, nenhumas
das duas podem ser excluídas, tanto quanto as noções de complicado e
complexo. A primeira é definida como sendo apenas partes e propriedades
de um determinado sistema, porém, complicado é um sistema linear e
reversível, e desta forma quando descomposto pode ser reconstruído a
partir delas, chegando ao mesmo todo. No entanto, ―em totalidades
complexas, a decomposição das partes desconstrói o todo, de tal sorte que é
impraticável, a partir das partes, refazer o mesmo todo‖ (DEMO, 2002,
p.16).
O autor une a complexidade e a não-linearidade da seguinte
forma: ―Na complexidade não linear pulsa relação própria entre o todo e as
partes [...] em relativa autonomia e profunda dependência‖ (Demo, 2002,
p.17), e aponta algumas características da complexidade como:
•
Reconstrutividade – ―[...] tudo é feito dos mesmos
elementos e, mesmo assim, nada é propriamente igual‖ (DEMO, 2002,
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p.20).
•
Sistematização – o Processo Dialético Evolutivo marca a
capacidade e conceito de aprender, características próprias dos sistemas
complexos, os quais os pesquisadores da inteligência artificial vêm
tentando implementar nas máquinas o sentido do aprender.
•
Irreversibilidade – é baseada na característica que as coisas
com o passar do tempo mudam, e o depois é sempre diferente do antes.
Esta característica sinaliza o caráter evolutivo histórico da natureza e dos
fenômenos complexos que nela ocorrem.
•
Intensidade – [...] ―quando movimentos espraiam-se para
múltiplas direções, provocando outros movimentos desproporcionais aos de
origem‖ (DEMO, 2002, p.26).
•
Ambigüidade/ ambivalência - que pode ter dois ou mais
significados.
A sociedade criativa em rede permite a integração de diversidade,
por meio de complexas relações de autonomia e interdependência, para
tanto desenvolvem características complexas como a irreversibilidade,
intensidade,
ambigüidade,
sistematização
e
reconstrutividade.
Considerando a dinamicidade da sociedade atual, e a rapidez com que as
mudanças ocorrem, Axelrod e Cohen (2000) afirmam que vivemos não só
numa sociedade complexa, mas numa sociedade adaptativa complexa, que
se adapta constantemente às mudanças para sobreviver.
Bauer (2008) define sistema como um conjunto de elementos em
interação, Axelrod e Cohen(2000) aproveitam esta definição e
complementam que os sistemas adaptativos complexos são sistemas que
possuem uma população de elementos não iguais, e que essa variedade
dentro da população é uma exigência central para a adaptação. Nem sempre
a variedade é encarada de forma positiva, já que uma população mais
homogênea é muito mais fácil de trabalhar, mas é através da variedade que
temos a adaptação e evolução.
Para Axelrod e Cohen (2000) as interações fazem um sistema
complexo adaptativo se manter vivo, e estas ocorrem a partir de três
fatores:
•
Proximidade – que determina como os sujeitos terão
probabilidade de interagir mutuamente. A localização no espaço físico faz
com que os eventos de interação sejam mais prováveis para uma vasta
gama de processos, da polinização e formação de amizades e formação de
inimigos. Além da proximidade física as redes de relações também
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estabelecem proximidade como: hierarquias organizacionais e vínculos de
amizades, entre outros. Vale lembrar que a proximidade não
necessariamente precisa ser presencial, podendo utilizar recursos
tecnológicos como a internet (proximidade pelo virtual).
•
Ativação - determinam o seqüenciamento das atividades,
agrupa processos diferentes que afetam o tempo de duração de alguma ação
da atividade do sujeito.
•
Espaço – sendo a área de atuação do sujeito, e existem dois
espaços, o físico e o conceitual.
De acordo com o autor as variáveis externas e internas podem
mudar o padrão de interação. As variáveis externas são as barreiras que tem
como efeito principal distanciarem os sujeitos e, portanto, com uma
probabilidade menor de interagir. Estas podem ser físicas (prédios, cidades
entre outros) e as conceituais, as quais podem fazer distinções sociais, que
colocam filtros muito mais refinados em padrões de interação e seus efeitos
podem ser muito mais seletivos. A variável interna é a rotulação em
padrões individuais por meio dos quais os sujeitos se identificam. Estes se
movimentam em direção a sujeitos que possuam o mesmo padrão de
identidade, isso pode fazer com que o sujeito fique obcecado por esta
interação, e esqueça de interagir com o todo.
Bauer (2008) por sua vez, nomeia esta capacidade de adaptação
de um sistema adaptativo complexo, como um sistema auto-organizante o
qual se serve das perturbações aleatórias (ruído) como insumo para a
produção da organização. Para tanto, fundamenta que a visão da
complexidade pelo ruído, caracterizada por Atlan (apud BAUER, 2008),
descreve em que medida os parâmetros de redundância e confiabilidade de
um sistema complexo fazem com que o sistema se torne capaz de reagir a
agressões aleatórias. Por sua vez, destruindo os sistemas mais simples, por
meio de uma desorganização resgatada na forma de reorganização, em um
nível de complexidade mais elevado, pois representa uma maior riqueza de
possibilidades de regulação, ou seja, de adaptação a novas agressões do
ambiente.
Bauer (2008) fundamenta a teoria do sistema adaptativo
complexo (SAC) também nas estruturas dissipativas, que são sistemas
capazes de exportar entropia (a parcela sempre crescente daquela energia
inicial do sistema que foi perdida, e que já não poderá ser transformada em
trabalho) para seus ambientes. Os sistemas dissipativos apresentam maior
complexidade, que se traduzem em maior volume de interações, tanto com
seus ambientes, quanto internamente. Muitas dessas interações são não-
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lineares.
Longe do equilíbrio, o comportamento das estruturas dissipativas
alterna períodos de previsibilidade com as flutuações (perturbações)
aleatórias, que amplificam as interações não-lineares (sendo que as próprias
flutuações são também interações não-lineares). As estruturas dissipativas
também conjugam ordem e desordem. A história cumulativa do sistema é a
instabilidade provocada pelas interações não-lineares, as quais fornecem as
bases para sua evolução, permitindo ao sistema explorar inúmeras variantes
de futuros possíveis, antes de ―decidir-se‖ por um novo patamar estável de
complexidade. Todo o processo é um processo de auto-organização pela
cooperação entre os elementos constituintes do sistema.
Demo (2002) afirma que a sociedade possui uma dinâmica não
linear, dialética e ambivalente, portanto, complexa. Baseou sua teoria em
como os sujeitos se agrupam, porém se contrapõe, em alguns momentos,
com a teoria de Maturana da biologia do amor, mas reconhece que ocorre a
solidariedade nos processos de seleção grupal, ainda que permaneça o
esforço da sobrevivência do mais apto. Fundamentou a construção da
sociedade atual nas teorias do antropólogo Cristopher Boehm, que estuda
os arranjos políticos encontrados entre humanos e primatas não humanos e
as noções de poder e hierarquia. Demo (2002) explica que pelos estudos de
Boehm, ―a natureza humana produz tendências de dominação e contradominação, no contexto de sua estruturação ambivalente‖ (p.110) surge os
etos (constelação de valores) igualitários, bem como, as sanções sociais às
pretensões autoritárias, ou seja, o controle social. A sociedade possui o
impulso universal para a dominação, porém pondera na tese da
ambigüidade, ―não existe só este ou aquele lado, mas o entrelaçamento do
dois com preponderância histórica e genética de sociedades hierárquicas‖
(DEMO, 2002, p.113).
A Sociedade em Rede é uma sociedade adaptativa complexa
baseada em conhecimento. Esta trabalha com o conhecimento utilizando a
tecnologia na disseminação da informação. Para Demo (2002), informação
é conhecimento congelado (digitalizado) e assim pode ser armazenado,
enviado, processado; complementarmente o conhecimento, na ―condição de
dinâmica complexa não-linear‖, existe como atividade de desconstrução e
reconstrução, portanto, para discutir uma sociedade baseada em
conhecimento devemos entender como os indivíduos desta sociedade
constroem e descontroem o conhecimento.
Sabe-se que o sujeito faz correlações internas determinadas por si
e não por fatores externos a ele. ―Não se representa ou reproduz a
realidade, mas se constrói em sentido forte‖ (DEMO, 2002, p.72). A
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interpretação do conhecimento depende do sujeito, já que a realidade não é
a realidade real, mas interpretada, portanto cada sujeito constrói sua
realidade a partir do seu próprio repertório. A partir da idéia do
construtivismo de Piaget, o qual:
[...] trabalha com a hipótese de que conhecimento não se transmite,
repassa, adquire, ensina, mas se constrói [...] normalmente, aprendemos
do que já havíamos aprendido, conhecemos com base no conhecido,
lançamos mão de nosso patrimônio histórico disponível, [...] porque
história e cultura oferecem-nos contexto intrínseco criativo da
linguagem e da interpretação (apud DEMO, 2002, p.39).

Fountain (2000) afirma que a socialização de pessoas impede a
construção do conhecimento, pois esta é uma forma de ―paridade‖ que
constrange o ato de perguntar e até certo ponto impede a resolução de
problemas sociais complexos. Esta socialização padroniza a percepção dos
sujeitos com o treinamento, pois por meio da socialização de sujeitos a
nova TI e o seu uso será percebida através de uma lente padrão que irá
antecipar os meios de conformidade para a estrutura existente e arranjos
políticos (FOUNTAIN, 2000). Portanto, a socialização obstrui a construção
do conhecimento, já que ocorre um nivelamento da percepção do sujeito, a
qual é base para a construção de um novo conhecimento, por isto o
conhecimento nunca é o mesmo entre os pares.
A construção do conhecimento é uma relação dinâmica entre o
objeto, quem o estuda e o contexto, que depende da interpretação do
sujeito. Fountain (2000) nomeia este tipo de informação utilizada para a
construção do conhecimento como a tecnologia articulada, que para a
autora consiste na informação interpretada pela percepção do sujeito. A
relação de construção do conhecimento entre dois sujeitos é complexa e
adaptativa, considerando que tanto o conhecimento do sujeito que iniciou o
processo de interação, quanto o sujeito com o qual este interagiu se
modificam durante esta relação.
Na sociedade em rede complexa o conhecimento é mais
monitorado pelo poder do que pelo bem comum, sendo o fator central de
mudanças na espécie humana, pois dissemina-se conhecimento cujo
interesse vem do poder e seu uso só contribui para a consolidação deste,
desfavorecendo a disseminação do conhecimento que contribuiu para o
bem comum. Para o autor ―as sociedades que melhor o manejam, mais
"evoluíram", ou pelo menos mais se "civilizaram"[...]. A vantagem
comparativa mais decisiva entre os povos é certamente a capacidade
sempre renovada de conhecimento inovador‖ (DEMO, 2002, p.127).
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Tratando o conhecimento inovador como aquele que se renova
constantemente baseado na desconstrução dos padrões. No entanto, deve-se
considerar duas observações pertinentes: o sujeito não pode inventar, todo
dia, sua desconstrução radical; e, o futuro humano só pode ser reconstruído
a partir do passado. Portanto, pode-se dizer que sujeitos que manejem de
maneira criativa e inovadora o conhecimento deterão o poder.
Considerando este aspecto Fountain (2000) afirma que de uma maneira
complexa, as redes de relações sociais são adaptativas e baseadas na
ambigüidade do ser dominante e do ser dominado, no agregar ou
desagregar de laços sociais particulares.
3.
Burocracia Weberiana
Bauer (2008) conceitua que toda organização é caracterizada,
simultaneamente, por ordem e desordem. Ordem, à medida que congrega
repetição, regularidade e redundância, e é capaz da auto-regulação, para a
preservação de estabilidades. E desordem, pois é também produtora de
eventos, de perturbações, de desvios, de ruídos – de instabilidade. Esta
característica reforça a dinâmica não linear das organizações baseadas na
dialética e ambivalência. Como já foi dito o impulso universal para a
dominação é firmado na tese da ambivalência, porque ―Não existe só este
ou aquele lado, mas o entrelaçamento dos dois com preponderância
histórica e genética de sociedades hierárquicas‖ (DEMO, 2002, p.113).
A hierarquia é um dos pilares para a dominância utilizada pela
Burocracia Weberiana. Max Weber (apud FOUNTAIN, 2001) retrata a
burocracia como um tipo ideal de organização, que no início do século XX,
a burocracia é a única forma de organização capaz de enfrentar a
complexidade da empresa moderna. Considerando o ponto de vista dos
tomadores de decisão em suas atividades em instituições altamente
burocratizadas, uma das maiores limitações da Burocracia Weberiana é a
falta de humanidade.
A sociedade capitalista é uma sociedade burocrática. Não se pode
falar sobre o papel da TI na sociedade burocrática sem prestar considerável
atenção nos seus elementos estruturais. Os conceitos fundamentais de
governança seguem, logicamente, a conceituação da Burocracia Weberiana,
incluindo jurisdição, hierarquia, mérito, documentação, e treinamento
profissional em administração.
A definição de Burocracia Weberiana permeia a estrutura lógica
da sociedade burocrática no século XX. Sua delimitação de jurisdição
fornece a base nas quais teóricos nos últimos oitenta anos tem desenvolvido
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poderosos conceitos de divisão de trabalho, direcionamento funcional, e,
como resultado uma clara fronteira jurisdicional.
Os elementos centrais da Burocracia conforme Fountain (2001)
são:
•

Coordenação –coordenação complexa é atingida somente
por meio da capacidade cognitiva de um sujeito sozinho. A partir do
momento que grupos maiores assumem soluções de problemas mais
complexos, para que ocorra a coordenação, requer a padronização.
•
Padronização – É uma forma de racionalização, essencial
para a burocracia, por ser um meio de controle e melhora de desempenho.
•
Padronização de pessoas – A socialização de pessoas
(através de treinamento, incentivos, seleção etc.) é uma forma de
racionalização essencial para burocracia.
Simi discute que um dos elementos centrais da burocracia, a
hierarquia é baseada nos estudos de antropólogo Cristopher Boehm que
defende que somos feitos para operar em ambientes hierárquicos. A
hierarquia é uma forma eficiente de distribuir recursos escassos entre os
membros de um grupo sem o uso da violência. Por isso, tende-se a disputar
as posições no topo (que são sempre escassas), e os que estão na parte
baixa tendem a formar alianças para controlar o poder dos que detém status
superior, em um processo que o autor chama de ―hierarquias de dominância
reversa‖. A democracia é um excelente exemplo, e como a sociedade em
rede é constituída por uma democracia, pode-se afirmar que hierarquia
continua sendo importante.
As hierarquias podem ainda ser de dois tipos: produtivas ou
alocativas. As primeiras são alianças entre sujeitos para produzir
resultados, os quais a partir do trabalho separado de cada um deles seria
impossível de obter. As segundas existem para transferir recursos apenas
para quem está no topo. Uma empresa é um exemplo de hierarquia
produtiva, enquanto uma ditadura é alocativa. Considerando que a
sociedade em rede utiliza um sistema capitalista informacional, requer uma
Burocracia Weberiana centrada na hierarquia produtiva.
3.1

Modificações geradas pela TI na Burocracia Weberiana.

Segundo Fountain (2001) tanto estruturas organizacionais e
processos como as normas e crenças institucionalizadas tem forte
influência na Tecnologia da Informação (TI), pois modelam a percepção
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dos sujeitos, sua compreensão do sistema de informação e seu potencial, e
os caminhos pelos quais estes deveriam tentar programar as novas
tecnologias e aplicações da informação.
Para tanto, é preciso diferenciar a tecnologia objetiva da
tecnologia articulada. A primeira inclui somente a internet, outras
telecomunicações digitais, hardware, e softwares brutos; a segunda consiste
na percepção do usuário destas, bem como desenho e uso em um particular
estabelecimento. A TI é articulada pelas instituições para reforçar valores
sociais dominantes.
A TI, objetiva ou articulada, difere de outras tecnologias
considerando a sua capacidade para manipular símbolos utilizados em
todos os tipos de trabalhos. Um dos efeitos no avanço da TI na sociedade
burocrática tem sido a habilidade de estruturar processamento e fluxo de
informação, utilizando a rede de computadores ao invés da utilização de
estritas delimitações de regras, relações organizacionais e procedimentos de
operação. Na prática, no entanto, o ganho em efetividade e eficácia
depende criticamente da estrutura organizacional e do projeto da infraestrutura da tecnologia.
De acordo com Fountain (2001) a primeira mudança estrutural na
sociedade surge a partir da padronização de dados através das
organizações. Compartilhar dados não é possível sem a padronização. No
entanto, dados padronizados representam uma significante racionalização
das organizações e dos processos entre organizações. Primeiramente para
realizar a padronização é necessário que exista a transparência das
organizações. Com isto, enfraquece a racionalidade das organizações, pois
diferentes organizações estarão recolhendo e armazenando informações
similares ou idênticas na mesma rede. Terceiro, a padronização de dados
sugere uma nova forma de análise que pode acarretar numa mudança na
organização e na estrutura das organizações.
As organizações baseadas em informação e as organizações
baseadas em burocracias tradicionais são igualmente fundamentadas em
regras, e as primeiras são talvez ainda mais racionalizadas do que as
últimas. Mas as regras embutidas entre os sistemas de informações são
normalmente menos visíveis e aparentemente menos constrangedoras do
que as descrições burocráticas. Regras embutidas irão crescentemente
substituir um controle ostensivo de procedimentos por supervisores e
operadores. Freqüentemente o chamado empoderamento dos atores
representa nada mais que a troca do controle ostensivo do supervisor, por
um controle por meio de um sistema de regras embutidas. A tecnologia
usada na sociedade em rede continua mantendo a estrutura de poder.
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A TI influencia o fluxo de informação, coordenação e o trabalho
na burocracia e alteram as relações entre informação e o fator físico que
são: distância, tempo e memória. Quando a informação é digitalizada e
compartilhada, a distância geográfica torna-se menos relevante para o fluxo
de informação, possibilitando a distribuição geográfica de parceiros, a
soluções de problemas colaborativos e a organização de maneira coerente
dos parceiros, consequentemente reduzindo o tempo utilizado nas relações.
A memória organizacional (armazenamento, organização e resgate) pode
ser acessada sistematicamente, analisada por padrões, e utilizada para
beneficiar a administração e futuras tomadas de decisão.
A tecnologia teria a função de socialização da informação
auxiliando a criação de uma sociedade colaborativa, no entanto, as
estruturas de poder estão sendo mantidas e transferidas para o uso e criação
da tecnologia. Por meio da explicitação do trabalho dos indivíduos e da
padronização da tomada de decisão, a TI pode ser utilizada tanto para
desabilitar o trabalho ou complementar e melhorar as habilidades destes.
Para Fountain (2001) o debate que persiste é se a tecnologia
aumenta a descrição, criatividade e habilidades na burocracia ou aliena e
desabilita trabalhadores. Os problemas complexos devem também ser
discutidos e diluídos na estrutura da rede, no entanto, as ordens providas
pela hierarquia deverão ser substituídas por um significante, talvez
esmagador, ajuste recíproco, de processos e regras.
Um tipo diferente de coordenação e controle deve substituir a
hierarquia (FOUNTAIN, 2001). Apesar da Internet e da Web proverem
uma coordenação e capacidades superiores, não podem substituir a
coordenação e o controle exercido pela hierarquia na sociedade em rede,
que sobrevive num sistema econômico capitalista informacional, e é
estruturada por uma Burocracia Weberiana. Sendo, a sociedade em rede,
uma sociedade complexa adaptativa que necessita da criatividade no seu
processo adaptativo evolutivo para desabilitar a Burocracia Weberiana
facilitando, assim, o desenvolvimento do sujeito criativo numa sociedade
centrada no conhecimento inovador.
4. Evolução histórica da sociedade criativa sob o construto
dos movimentos de poder
De Masi (2003) descreve as mudanças sociais ocorridas no
mundo, ao longo do tempo possível de ser verificado, por meio da inquieta
e criativa filogênese. Estas mudanças sociais tiveram e ainda têm como
maior desafio, suplantar a natureza e os próprios sujeitos, são associadas às
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diferentes tentativas de amenizar as frustrações humanas interiores e
exteriores e derrotar a morte, e para isto o autor trata não o sujeito como
criador dos meios destas mudanças, mas a sociedade criativa que contrapõe
a sociedade industrial.
O autor evidencia que os diferentes meios criados, inventados ou
descobertos, e dependentes da época em questão, tiveram o mesmo objetivo
de poupar energia e economizar tempo na luta do homem contra a fadiga e
a fome. Começa sua descrição na Pré-história, quando os sujeitos formaram
grupos, para a proteção da espécie, a qual permitiu a criação da linguagem,
e por meio desta foi possível realizar a transmissão do conhecimento de
geração à geração e, assim aperfeiçoaram a caça, superando outros
predadores; e na tentativa destes sujeitos entenderem a morte, inventaram o
além.
À 60.000 anos atrás o homo erectus enterrava seus mortos
acompanhado de oferendas, ―entrevendo a possibilidade de uma
continuação da vida após a morte e inventando, dessa maneira, a religião‖(
DE MASI, 2003, p.60). Este ritual era um pacto com a divindade superior e
abstrata, pois ―a morte tinha se tornado um fato comunitário e religioso
para todo o grupo, que procurava de alguma forma manter-se em contato
com seus membros, mesmo após a morte‖ (DE MASI, 2003, p.61). Os
objetos simbólicos, encontrados nos santuários referentes a esta época,
comprovam que difundiam a presença dos mortos e do sagrado na vida
cotidiana.
O homem ereto e os utensílios nasceram na África, enquanto a arte teve
a Europa como berço. A arte era difundida por meio dos objetos
simbólicos, sendo uma produção metafísica codificada, que comunicava
a vida cotidiana em duas ou três dimensões ―com técnica simplificadora
que exprime o todo pela parte (DE MASI, 2003, p.63),

Para isto estes sujeitos precisavam ter ―a faculdade de abstração,
de síntese, de simbolização e de associação‖. Assim está criado o hábito de
explicar às vezes as tristezas da vida terrestre, outras a beatitude da vida
eterna, outras as duas juntas, fantasiosas ou não, nascem os ritos, mitos e
obras, que visam o consolo e a esperança de dias felizes, geralmente
ligados à negação ao trabalho. Origina-se, portanto, as duas grandes
criações consoladoras da humanidade, a arte e a religião, que dão ao sujeito
a visibilidade do imaginário atribuída à fé sobre todas as coisas intangíveis
na vida, obviamente sempre influenciadas pela evolução das esperanças da
época.
Em 10.000 a.C. ―os nossos antepassados permanecem num
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estágio intermediário entre o extrativismo e o cultivo, entre o nomadismo e
o sedentarismo, mas começam a sair das cavernas, aprimorando os
utensílios e criando os primeiros aglomerados‖ (DE MASI, 2003, p.91).
Nesta fase a criatividade não aflora já que os grupos estão fragmentados em
pequenas comunidades, independentes, que praticavam o nomadismo e
que, portanto, transferiam-se de acordo com as necessidades, assim as
construções, usos e costumes ficavam inacabados.
Entre 7.000 e 3.000 a. C. o marasmo criativo foi interrompido por
uma era de grandes descobertas e invenções, originárias das necessidades
de organizar os agrupamentos urbanos. Estabelece-se a divisão do dia em
horas, o calendário, a escrita, a organização do estado e, para facilitar o
trabalho, foram criadas ferramentas como o arreio de bois, o eixo giratório,
o barco à vela. Estes foram apenas pequenos exemplos de ―efeito e causa
de uma nova ordem social, de tipo urbano e estatal‖ (DE MASI, 2003,
p.93), sendo o próprio sistema urbano e estatal a maior invenção delas,
encontrando o fiel da balança na ditadura religiosa. ―Pode-se prosseguir ad
infinitum com a cadeia de efeitos que cada invenção determina, assim
como com a interação recíproca entre as várias descobertas que aceleram o
ritmo das mesmas e refinam a sua qualidade‖ (DE MASI, 2003, p.93), pois,
quanto mais as organizações tornam-se complexas, mais necessitam de
informações e regulamentações.
Burke (2003) relata que a burocrata Igreja Católica, além de deter
o monopólio da alfabetização, detinha, juntamente com o Estado, a coleta e
o armazenamento de grandes quantidades de informações. O autor toma
como exemplo os registros de nascimentos, casamentos e óbitos realizados
pela Igreja, que tinham o intuito de regular a vida privada, juntamente com
o Estado. Já a criação da cartografia era usufruto do Estado, como fonte de
informações para defesa ou domínio das fronteiras. Estas informações eram
disponibilizadas apenas quando interessava a organização detentora do
poder. O Estado promulgava e disseminava as leis, no entanto, temia a
sedição, tanto quanto a Igreja temia a heresia, desta forma tentavam
equilibrar a disseminação e a proibição das informações. Com o advento da
imprensa a proliferação de documentos, livros, jornais e revistas ficaram
asseguradas.
A evolução gradativa do conhecimento e da sociedade ocorre por
meio da colaboração coletiva dos sujeitos e, às vezes apenas como ponto de
partida, mas sem dúvida, mérito de muitos criativos. O conjunto das
descobertas e invenções da época originou
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[...] a invenção das ciências organizacionais, com as quais se administra
todo e qualquer sistema social, desde a família até o bairro, da empresa
agrícola a oficina artesanal, assim como do escritório comercial ao
exército. E a importância dessas ciências irá se revelar crescente com o
incremento da complexidade social, absorvendo cada vez mais atenção
até assumir, na sociedade industrial, um papel indispensável à produção
de bem-estar (DE MASI, 2003, p.121).

Ultrapassando o obscurantismo do Teocentrismo Medieval,
quando as universidades transmitiam conhecimentos, mas não se
concentravam nas descobertas (BURKE,2003), e o euforismo artístico do
Renascimento, vai-se a 1600, época influenciada pelo Humanismo. Bacon
escreve que seu objetivo é falar sobre a vida e os problemas humanos,
evidenciando o bem-estar material ―como pressuposto da felicidade que
dele deriva‖ (DE MASI, 2003, p.241). Para isto, deve-se dedicar ao
progresso material ―através da síntese entre a teoria e a prática‖ –
pensamento e coisificação. Desta forma, as ciências deveriam deixar a
abstração da teoria e vislumbrar a melhorar a qualidade de vida humana,
numa sociedade pré-disposta a colocar em prática o que já tinha sido visto e
revisto pelas ciências, tentando incorporar às práticas de conhecimentos
estabelecidos aos conhecimentos empíricos (BURKER, 2003).
Bacon, Descartes, Galileu e Newton criam ―as bases da ciência
experimental moderna, da abordagem empírica aos problemas humanos e
da organização orientada para a máxima eficiência‖ (DE MASI, 2003,
p.246). Abre-se o caminho para a criação da sociedade industrial, na qual:
[...] a organização era condicionada por uma série bastante definida de
variáveis ambientais, humanas e tecnológicas, que condicionavam o seu
caráter. O espaço econômico da empresa tinha dimensões regionais ou
nacionais; somente em alguns casos limitados, o seu raio de ação [...]
ultrapassava as fronteiras, as quais, aliás, eram defendidas com rígidos
cinturões alfandegários. A produção se dava num âmbito caracterizado
pela unidade de tempo e de espaço da fábrica. O poder na empresa era
determinado pela relação de propriedade ou de ‗proletariedade‘, com
respeito aos meios de produção (DE MASI, 2003, p.415).

A gênese da sociedade industrial se deu quando o reinado não é
mais dos deuses impiedosos da sociedade rural, pois os fenômenos são
explicáveis e tratáveis por meio das ciências, originando invenções e
descobertas surpreendentes, aplicáveis a uma sociedade que ainda utilizava
as mesmas facilidades descobertas e inventadas na fase áurea da
Antiguidade.
A sociedade industrial é impulsionada com o Iluminismo, cujo
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ápice ocorreu na formulação da Encyclopedie de Diderot e d‘Alembert,
ajudou na ―distribuição do saber, modificando o comportamento em relação
à vida e a adoção de novas práticas sociais‖ (DE MASI, 2003, p.249).
Procurava abordar todo conhecimento produzido (BURKE, 2003),
aflorando o ―primado da razão sobre a emoção‖ (DE MASI, 2003, p.250).
Possuía como missão ―banir os preconceitos e as superstições, fazer
triunfar o espírito de tolerância, iluminar as consciências, difundir em todos
os estratos sociais a educação e a cultura, reformar as instituições e limitar
a influência das Igrejas nos Estados e na educação‖ (DE MASI, 2003,
p.250). O Iluminismo propicia a formação de Institutos de Pesquisas
(BURKER, 2003), no entanto, é evidente que a criatividade estava ligada a
gênios individuais, nominados ou não, mas todos eram líderes de algum
saber. As universidades, mosteiros, e hospitais compartilhavam com os
laboratórios, as galerias de arte, livrarias, bibliotecas, escritórios e cafés a
disseminação do conhecimento e muitas vezes sua formação.
Burker (2003) afirma que nesta época ocorreu a distinção do
conhecimento privado, que incluía os segredos de Estado, da natureza,
químicos e técnicos, do conhecimento público, que por sua vez era
entendido de maneira diferente, dependendo da localidade e da geração.
Como também se distinguiu o conhecimento geral ou universal do
conhecimento específico. Este período valorizava o sujeito que possuía
conhecimento geral, ou seja, aquele que detinha o conhecimento de pelo
menos um pouco de tudo.
Estas ações contribuíram para a criação da indústria, originária da
Europa, mas que tem seu impulso nos Estados Unidos em diferentes
setores, com Taylor (Filadélfia), quando inventa a organização industrial e
com Ford (Detroit), quando inventa a linha de montagem automobilística.
Os dois iniciam a racionalização do trabalho, com objetivo de produzir
mais com menos esforço, utilizando mão-de-obra impensante,
padronizando instrumentos, métodos, tarefas, tempos, treinamentos e
remuneração.
Esta ciência organizacional promove o fazer coletivo, empobrece
o valor do pensar, privilegia o trabalho muscular e, portanto masculino,
desvaloriza o plano emocional, familiar, doméstico, estético, ético e,
portanto feminino. O mundo é do macho, desapegado emocionalmente,
desejoso de superar sua lentidão ancestral perante os animais e inventa a
velocidade.
Toffler sintetiza a ciência organizacional na ―padronização,
especialização, sincronização e maximização da produtividade, da
eficiência e do lucro, na concentração dos recursos e economia de grande
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escala, assim como na centralização do poder‖ (apud DE MAIS, 2003,
p.416).
A transformação da criatividade individual para coletiva foi
realizada novamente na metade do século XIX, quando a indústria adota a
divisão de trabalho dos processos produtivos em massa, denegrindo a
criatividade artesanal. A criatividade coletiva está baseada em grupos
interdisciplinares de diferentes níveis de saberes, por vezes autônomos, mas
colaborativos em prol de um objetivo comum, focando o mercado
inovador. Desde sempre, continuam na tentativa de superar a morte
(retardando-a); aliviar a dor (derrotando-a em alguns casos); e acabar com a
fome (mesmo com o aumento da produção de alimentos ela ainda existe).
A Revolução Industrial transforma o cotidiano, de um mero
arranjo rural a um complexo urbano, com todos os acessórios que isto
representa. Nas cidades instalam-se os vícios e a violência, ela não é mais
um lugar criativo, mas de sobrevivência diária, com um contingente
inimaginável. Landes dizia: ―A mudança é como um demônio: cria, mas ao
mesmo tempo também destrói‖, o que ela significava na Antiguidade e na
Idade Média, desaparece, a cidade atrai pelo trabalho e pelo progresso, mas
separa as famílias, modifica os modos de fazer e de pensar o trabalho. Com
a indústria originam-se novos métodos, principalmente o racionalismo que
aplica as descobertas científicas nos processos produtivos, aumenta o
mercado, reestrutura os espaços do trabalho e da família em função do
consumo de produtos industriais. Contribui ―na escolarização, na
especialização, na centralização dos poderes e das informações, na
economia de grande escala e na tensão, quase opressora, em direção à
eficiência e à produtividade‖ (DE MASI, 2003, p.326).
O estímulo para a invenção da sociedade pós-industrial veio da
produtividade industrial, da exigência dos consumidores, da valorização
para a concorrência do design, unindo economia e estética, tornando a
comunicação e a logística determinante na cadeia de valor.
Gradualmente, a experimentação cientifica substituirá o uso do bom
senso; a programação tomará o lugar da espera fatalista pelos eventos;
as decisões baseadas em experiências passadas serão melhoradas com
técnicas de simulação do futuro; as estratégias orientadas pelo produto
serão integradas com estratégias orientadas pelo mercado; a liderança,
de carismática e autoritária, se tornará mais científica e participativa;
dezenas de outras disciplinas - da medicina, à psicologia, da pesquisa
operacional à sociologia-serão convocadas a dar suporte à ciência
organizacional, que enriquecerá com estudos, pesquisas, análises
estatísticas, cultores e escolas (DE MASI, 2003, p.326).
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As mudanças atingem o sujeito desta sociedade com necessidade
de rever seu próprio conceito de vida. Presencia-se uma revolução na
recuperação do subjetivo, da estética e da emoção, visualizado pelo critério
da descontinuidade e da complexidade, recolocando o sujeito como
observador integrante do contexto observado, não como o centro de todas
as coisas, no entanto, sempre em busca da felicidade irrenunciável. O poder
passa a ser transferido para a interação entre os sujeitos e não mais centrado
no sujeito, no entanto, ainda empenhados em otimizar o tempo e prolongar
a vida. Como conseqüência a indústria e os países perceberam que a
hegemonia será cada vez mais medida na capacidade criativa em vez da
capacidade produtiva.
4.1 A sociedade criativa
Na segunda metade do século XX a ciência e a arte moldavam um
novo tipo de sistema para a nova era, chamada de pós-industrial apenas por
comodidade. Une criativamente ciência e tecnologia para continuar no
mesmo empenho de prolongar a vida, não mais desvendar a morte.
Surpreendentemente algumas sociedades industriais não
conseguem ultrapassar a barreira industrial (valorização da execução) e
entrar na sociedade pós-industrial (valorização da criação), e, no entanto
algumas sociedades rurais conseguem chegar à pós-industrial e ainda terem
excelência em alguma área. Muitas conseguem substituir a ―atividade
industrial pela prestação de serviços, os trabalhos executivos pelos criativos
e a produção de manufaturas pela produção científica e estética‖ (DE
MASI, 2003, p.344), privilegiando a colaboração, a produção de bens
imateriais, a descentralização da mão-de-obra, a criatividade artística ou
científica, a interação das universidades, estados e empresas.
A sociedade pós-industrial denominada aqui como sociedade
criativa possui variáveis mais numerosas e complexas que influem na
organização produtiva. O espaço econômico desta sociedade:
[...] é global; a economia terceirizou-se; a linguagem técnica e gerencial
assemelhou-se no mundo inteiro; o tempo e o espaço da produção
desestruturaram-se; o poder, dentro e fora da empresa, é ligado,
sobretudo à propriedade dos meios de criação; a cultura, sob muitos
aspectos, desmassificou-se; a ciência está cada vez mais capaz de
responder as necessidades sociais; a contraposição frontal entre
burguesia e proletariado cedeu lugar a uma articulação bastante variada
de classes, lobbies, grupos e movimentos. Os sistemas sociais tornaramse multirraciais (DE MASI, 2003, p.416).
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Este ser global, especificamente no campo cientifico, intensificou
os processos de interação entre os sujeitos criativos do mundo todo, juntos
formaram a:
[...] big science, constituída principalmente por cérebros coletivos, de
grupos numerosos de pesquisadores unidos e potencializados em
organizações modernas, com objetivo de produzir, sobretudo novas
teorias [...] ou novas práticas [...] (DE MASI, 2003, p.348).

Com o fortalecimento das instituições científicas o progresso foi
mais rápido e os produtos difundiram-se rapidamente.
O uso do computador elevou a produtividade tanto na ciência como nas
empresas, permitindo a desestruturação espaço-temporal dos processos
e, ao mesmo tempo, a sua integração funcional através de fluxos
comunicativos capazes de centralizar e distribuir informações em escala
planetária e em tempo real (DE MASI, 2003, p.352).

As novas tecnologias determinaram o declínio do trabalho físico,
substituindo pelo trabalho criativo. O espaço econômico tornou-se
planetário com a internet e as estruturas constituíram-se em redes, com
formas mais variadas e flexíveis do que os antigos organogramas.
Ou seja, a internet, uma criação coletiva, transforma a
coletividade ―substancialmente os modos de instrução, de trabalho, de
comunicação e de uso do tempo livre. Em suma, de viver e de criar‖ (DE
MASI, 2003, p.358). Estas transformações gerarão um excesso de
informações, ocasionando um estresse psíquico e que comprometerão a
capacidade crítica dos sujeitos. Isto pode acentuar a desorientação, gera a
passividade e a perda de pontos de referência dificultando a avaliação do
que se pode fazer ou não.
Ocorrerá a busca pelo bem-estar em tudo que se faz,
determinando a adequação as TIs a estas necessidades, ―novos luxos como
a disponibilidade de tempo e de espaço, de autonomia e segurança, assim
como de beleza e simplicidade‖(DE MASI, 2003, p.359). A onipresença já
é coisa de hoje, tornando os sujeitos dependentes da internet e do celular. A
informação em demasia requer interlocutores capazes de subtrair a essência
e com isto, fortalece a formação de lobbies e de mensagens manipuladas,
para isto promoverá a formação de novas comunidades onipresentes e o
aumento do poder econômico e políticos dos seus detentores.
Portanto, a sociedade pós-industrial só foi possível com o
surgimento da TI que provocou a qualidade cultural, a colonização do
gosto, das necessidades e dos comportamentos coletivos, num cruzamento
de fluxos informativos. Outro item, nesta contribuição foi a inovação do
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desenvolvimento das ciências organizacionais, que ―aplicados às ciências, à
arte, à guerra e ao uso do tempo livre, aceleraram a produtividade de cada
um desses campos, facilitaram a substituição dos seres humanos por
máquinas e lançaram as premissas para a superação da sociedade
industrial‖. Correlacionados com a criação intencional de novas áreas de
trabalho e pesquisa, ―a hibridização da pesquisa científica com a pesquisa
estética, a previsão científica, a projeção, a experimentação e a produção do
futuro representam as mais recentes expressões da criatividade‖ [...] (DE
MASI, 2003, p.364), forneceram ambiente propício a instalação da
sociedade pós-industrial.
Esta sociedade, diferentemente das anteriores, não está limitada
pelas condições da natureza, mas pelas condicionantes da própria sociedade
e da criatividade coletiva, ―que coloca no seu epicentro a invenção,
cientificamente orquestrada, de bens imateriais, como os serviços, as
informações, os valores, os símbolos e a estética‖ (DE MASI, 2003, p.367).
A procura de um cenário futuro do curso da história, correlacionada com as
necessidades e com a lógica da criatividade coletiva, consegue-se por meio
de experimentações de iniciativas de vanguarda, a simulação do porvir,
onde estará centrada a relação de poder. Lembrando de Lipovetsky (2004)
quando avisa que se o futuro não é previsível, mais insegurança ele causa,
mais reativa esta sociedade necessita ser e, de Hegedus (apud DE MASI,
2003), quando afirma que na sociedade atual o futuro é semeado no
presente, pode-se imaginar que um sujeito criativo é aquele que mais futuro
consegue projetar, já que a criatividade humana pode dar infinitas
possibilidades e assim criar novos campos ou itinerários.
Hegedus (apud DE MASI, 2003) acredita que a ciência deve
responder as demandas sociais e para isto esquematizou três fases do
procedimento produtivo, o primeiro é oriundo dos laboratórios e centro de
pesquisas, nos quais são projetados ―novos campos de ação, as novas áreas
e os novos modelos de atividade social. Depois na segunda fase, ocorrem as
organizações que traduzem esses modelos em técnicas. E enfim, na terceira
fase, ocorrem as ações focalizadas a fim de produzir novas necessidades e
novos hábitos sociais‖ (DE MASI, 2003, p.395), mais uma vez evidenciase a dominância.
Exemplificando a primeira fase citada por Hegedus, faz referência
aos laboratórios científicos que sobrevivem praticamente de verba pública,
desta maneira o poder vigente é aquele que decide qual projeto subsidiar,
conseqüentemente delibera pelo porvir mais conveniente aos seus
interesses, provavelmente aquele que reforça o próprio poder. A segunda
fase está ligada ao poder econômico centrado nas empresas, que devem
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―saber aproveitar as oportunidades proporcionadas pela ciência,
interceptando as informações apropriadas no momento justo, elaborando-as
e fazendo-as frutificar‖ (DE MASI, 2003, p.397). A terceira fase está ligada
ao sujeito ao qual é imposto algo que foi decidido por outros ontem, pois
praticamente a opção é única e homogeneizada, assim a emancipação do
sujeito é somente aparente (LIPOVETSKY, 2004).
Lipovetsky (2004) adverte que não desapareceram os mecanismos
de controle de poder, apenas ocorreram adaptações dos controles que são
menos reguladores e mais comunicativos, mas não menos manipuladores.
Se o futuro está baseado na produção e manipulação da informação
(LIPOVETSKY, 2004; DE MASI, 2003; FOUNTAIN, 2000; CASTELLS,
2000), quem a detém tem o verdadeiro poder, é quem governa e determina
o porvir.
Agora, além da tentativa de protelar a morte; de aliviar a dor; de
acabar com a fome, a criatividade coletiva deve se programar para criar o
porvir, e como esta sociedade está inteiramente ligada à criação, e não mais
à execução, a proposta de De Masi (2003) é de denominá-la de sociedade
criativa. Afinal, as relações de domínio estão entre os que têm mais
capacidade criativa e não produtiva, passando por todas as atividades
humanas insuflando-as a transformarem-se continuamente. E, por [...] ―ser
uma sociedade programada, na qual a ação criativa precede as decisões
com as quais se escolhe, entre tantas, quais as idéias a privilegiar e a
colocar em prática‖ (DE MASI, 2003, p.420). O autor sugere que ―a
salvação do gênero humano deve ser entregue à criatividade humana,
colocada a serviço de um progresso generalizado e feliz‖ (DE MASI, 2003,
p.440).
4.2

Características dos grupos criativos na sociedade em rede.

De Masi (2003) questiona quem são os sujeitos criativos e os
grupos criativos, quais são suas características, traços de personalidade,
propensão, longevidade, gênese, motivação, etapas, e em diferentes campos
do saber. Relembrando o conceito já citado de Hegedus (apud DE MASI,
2003) que define como sujeito criativo aquele que mais futuro consegue
projetar, são também descritos por Giacomo Daquino como artistas ou
cientistas, que:
[...] tem em comum capacidade de observação e de síntese, excepcional
energia psíquica e particular inclinação para as coisas complexas.
Acima de tudo, dispõem de certa descontinuidade com respeito à
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racionalidade, isto é, de um pensamento mais livre e menos dependente
da lógica, mais inclinado a fantasia, mais próximo do sonho. Sem
imaginação e fantasia não haveria criatividade, mas a sua inspiração
deve integrar-se, com boa adaptação, a realidade (apud DE MASI,
2003, p. 570).

Os sujeitos criativos compõem os grupos criativos, que segundo
De Masi (2003) são grupos variados, compostos por sujeitos de
personalidades imaginativas (sujeito criativo) e de personalidades concretas
num confronto de diferenças atuando de forma integradora. Os confrontos
das diferenças são citadas por De Masi (2003, p.586) como:
[...] a dimensão ética e estética, propensas a modernidade tecnológica,
enraizadas a própria historia mas debruçadas no futuro, capazes de se
dar modalidades lúdicas de trabalho e de transformar os vínculos em
oportunidades, os conflitos em estímulos, o antagonismo em
colaboração.

Realizando uma analogia com o sistema adaptativo complexo, no
qual, por meio da variabilidade ocorre à adaptação e evolução do sistema,
podemos afirmar que os grupos criativos que compõem a sociedade criativa
em rede trabalham como um sistema adaptativo complexo.
A ânsia pela formação cultural da sociedade em rede decorre da
necessidade de preencher o vazio cognitivo sobre a realidade atual,
provavelmente isto só ocorrerá por meio de um salto cultural, que agilize a
compreensão e gestão da sociedade, numa construção do futuro no
presente. Para esta formação cultural ocorrer De Masi propõe ―desenvolver
as forças criativas ingênitas na tecnologia e nas ciências‖ (2003, p.513),
liberar o sujeito do trabalho enfadonho para o criativo e estudar
prioritariamente:
•
os conceitos e métodos relativos ao paradigma pósindustrial e as perspectivas para se desenhar o futuro;
•
a valorização das ciências humanas e sociais, que a teoria
da complexidade retirou do ostracismo perante as ciências exatas;
•
a ―aquisição e a difusão do conceito de complexidade, pois
somente disso pode resultar um salto qualitativo das organizações criativas
e da sua administração‖ (DE MASI, 2003, p.513);
•
a criação e difusão de uma nova epistemologia das ciências
organizacionais criativas.
Se a formação cultural é inerente nesta sociedade, juntamente
com a idéia da valorização da criatividade, deve prevalecer o estudo sobre
esta, principalmente quando orquestrada em grupos criativos, no entanto, os
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estudos realizados pertencem a autopoiese criativa, e não no âmbito da
heteropoiese, aplicadas nas ciências sociais e organizacionais.
A criatividade é favorecida pelos meios culturais e materiais
disponíveis, estes contextos externos ao sujeito, mas coadjuvantes,
propiciam a uma mente criativa oportunidades criativas, no entanto, o
sujeito deve estar exposto aos estímulos culturais diferentes, contrastantes
ou análogos, e para absorvê-los deve estar aberto a eles.
Outros contextos externos contribuem para estimular a
criatividade como o contexto social com visão transformadora, que não
gera discriminações, que é tolerante e aceita opiniões divergentes, a
interação com sujeitos significativos. O contexto social e político devem
gerar incentivos e recompensas, como também os ambientes polêmicos,
que não aceitam as normas estabelecidas, e que por sua vez promovam à
dialética e a insatisfação social. No entanto:
[...] não existe criatividade sem uma fantasia desenfreada que nos faça
sonhar de olhos abertos, sem um impulso emotivo que nos encoraje a
ousar o nunca ousado, a cobrir os espaços e superar os obstáculos que
separam os nossos sonhos da sua realização (DE MASI, 2003, p. 582).

Como os estudos da criatividade coletiva e a influência dos
fatores externos sobre os criativos ainda não são esclarecedores, o autor
realiza uma análise da criatividade, por meio da visão sociológica de
acordo com seis aspectos entre vários que a sociologia pode contribuir:
•
Criatividade nos relacionamentos humanos. ―É uma forma
de criatividade que requer inteligência, acuidade de percepção, finura de
sensibilidade, respeito ao homem como indivíduo e certa coragem pessoal
para explicar o próprio ponto de vista e para manter as convicções sobre
ele‖ (DE MASI, 2003, p.525). Portanto, não é tangível e pode constituir
numa estrutura organizacional e todo seu desencadeamento, em sistemas de
reconhecimento e de difusão, e no próprio rearranjo da estrutura.
•
O etos da comunidade científica. O espírito das
comunidades científicas baseia-se no universalismo das relações entre
ciência e sociedade e das relações entre cientistas.
•
Os estudos quantitativos. De acordo com Gray ―a
genialidade tende a se verificar em grupo mais vezes, no curso de uma
civilização, com cadência e duração descontínuas‖ (DE MASI, 2003,
p.531), quando esta civilização aperfeiçoa o setor econômico, social e
político, floresce a criatividade.
•
Os estudos de previsão. A esperança da sociedade está
baseada nas ciências, não mais no obscurantismo. Os cenários da
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criatividade apresentados na prospecção de cientistas são baseados no
progresso científico e tecnológico, no desenvolvimento das ciências
organizacionais, na globalização, na cultura escolástica, nos meios de
comunicação e de transporte, no crescimento demográfico principalmente
no que se refere ao envelhecimento da população, nas lutas de classe e
liberação.
•
Os tipos de criatividade requeridos nas várias fases do
processo criativo. Na primeira fase que denomina de pesquisa pura, atribui
aos cientistas a necessidade de liberdade para descobrir novas
possibilidades. O ambiente físico pode ter características de extrema ordem
ou desordem, refletindo a personalidade dos líderes e os aspectos sociais
que estão em simbiose com o profissional. A segunda fase denomina-se
pesquisa aplicada na qual ainda aplica-se a capacidade criativa dos
especialistas, referindo-se a aplicação na prática da teoria realizada. A
terceira fase denominada de tomada de decisão também exige um grau de
criatividade, realizada por empresários que possuem visão de oportunidade
de produtos ou serviços inovadores advindos da pesquisa aplicada. A
quarta fase pressupõe as anteriores, é o desenvolvimento de como fazer o
até aqui exposto, estes mediadores e negociadores tem a tarefa de inserir a
inovação, por meio de procedimentos e divisão de tarefas. A quinta fase é a
de produção ―caracteriza-se pela divisão marcante de trabalho e do poder,
pela hierarquia piramidal, pelos sistemas informativos predeterminados,
pelo planejamento rígido, pelo orçamento financeiro preestabelecido, pelo
controle minucioso da qualidade e quantidade dos produtos e também dos
métodos para produzi-los‖ (DE MASI, 2003, p.545). A sexta fase acontece
paralelamente a outras fases e é atribuída à colonização e uso, quando
ocorre a atuação da propaganda e marketing, voltando a um nível alto de
exigência criativa. A última fase é atribuída ao consumo que muitas vezes
também requer alto grau de criatividade do consumidor na capacidade de
inventar novos usos.
•
A fenomenologia das equipes criativas. Ação programada
de inovação não mais por necessidade, mas por desejo dos consumidores
ou por obsolescência física e técnica dos produtos, determina uma atitude
ininterrupta das equipes criativas insufladas pelas pesquisas prévias e
aplicadas nas construções de cenários, muitas vezes potencializados por
idéias preexistentes.
Porém é preciso entender que os sujeitos criativos têm em comum
a capacidade de síntese, energia psíquica e capacidade de síntese de coisas
complexas, não possuem racionalidade continuada, são desapegados da
lógica, no entanto, integram-se e adaptam-se a realidade. Os grupos
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criativos são definidos por De Masi como um sistema coletivo, formado
por pessoas dotadas de grande fantasia com outras com grande capacidade
de concretude, ―que operam sinergicamente personalidades imaginativas
concretas, cada uma contribuindo com o melhor de si, num clima
entusiástico, graças a um líder carismático e a missão compartilhada‖
(2003, p.594).
Para os sujeitos criativos a carência pode tornar-se estímulo para
a criação, pois possuem acentuada capacidade de adaptação, valorizam
recursos mesmo quando ínfimos, e produzem ou catalisam no estresse, ―por
outro lado, o ato criativo tem sempre necessidade de instrumentos
conceituais, de técnicas empíricas com as quais transformar as fantasias em
obras concretas‖ (DE MASI, 2003, p.583).
Em oposição às situações estimulantes o estresse, criado e
estimulado pela sociedade capitalista tem sua contrapartida no ócio. Este
permite o afastamento dos problemas e propicia as idéias acumuladas no
inconsciente, limbo da criatividade, realizar sua passagem para o
consciente, ou seja, aquele que lubrifica o curso dos pensamentos. O ócio
torna-se ausente numa sociedade em rede bombardeada por informação,
que gera um estresse constante no indivíduo, tornando-o não criativo.
Alguns anos atrás a separação do trabalho, do ócio e do jogo era
marcante. Hoje muitas profissões possuem conotações lúdicas, que
desenvolvem o ócio e o jogo (enquanto hobby, quando é gosto e escolha,
exige dispersão de energia) e tornam o trabalho produtivo, leve,
participativo e harmonioso. O trabalho não caracteriza nossa vida e nossa
coletividade, mas é caracterizado pela valorização do tempo livre, do jogo
para produzir riqueza e conhecimento. Desta forma, pode-se afirmar que o
trabalho entrou na vida e a vida entrou no trabalho, chamado, de acordo
com De Masi (2003), de tempos híbridos.
Como prospecção, De Masi (2003) relata que no futuro o tempo
livre colonizará o pouco trabalho e que o novo modelo de sociedade seja
baseado no modelo latino de sociedade, sem exigir a renuncia à plenitude
do espírito, a alegria, ao jogo e ao convívio, reconciliando a criatividade
com a felicidade.
4.3 Complexidade na sociedade criativa em rede.
Considerando que na complexidade pulsa a relação própria entre
o todo e as partes. Num sistema complexo nem um todo é a soma das
partes, pois nele está a não linearidade, o qual implica em irreversibilidade
em processos não controláveis. Num sistema complexo, após cada
interação entre as partes, estas se alteram e nunca voltarão a ser as mesmas.
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A complexidade é dinâmica, Demo (2002, p.15) considera a dinâmica
como um processo que é uma ―rota criativa [...] que avança no imprevisível
[...] ultrapassa o horizonte do conhecido‖.
No entanto, a questão que continua em evidencia é se a
criatividade é complexa. Segundo Morin (apud DE MASI, 2003, p.500) os
cientistas ―foram forçados a se conscientizar de que a realidade é múltipla,
difícil, incerta, complicada, contraditória‖. Em seu universo conceitual e
empírico os cientistas estabeleceram as idéias de desordem e acaso;
singularidade;
localidade
e
temporalidade;
complicação,
complementaridade, paradoxalidade da organização; recursividade; crise da
verdade e a inexistência de um ponto arquimediano. Estes pensamentos
estão contribuindo ―para preencher a distância entre ciência e arte, entre‖
(DE MASI, 2003, p.501) ciências softs (sociologia, filosofia, ciências
políticas) e ciências hards (física, química, biologia, medicina), pois esta
última está assumindo na sociedade em rede criativa a responsabilidade
para si de explicar sobre o mundo, a sociedade e o sujeito, atividade
exercida na sociedade industrial apenas pelas ciências softs.
Como escrito anteriormente, desde Bacon a criatividade está a
serviço do bem-estar humano e até ele a complexidade ontológica
prevaleceu, pois a vontade humana era subjugada perante o

metafísico. A partir dele a complexidade é epistemológica, já que o
sujeito possui conhecimentos científicos e instrumentos para
transformar em domínio a impotência dos confrontos com a natureza.
Apesar disso, o sujeito ―desanima e interpreta a extrema elementaridade do
seu pensamento metafísico como extrema complexidade do universo físico
e do sistema social‖ (DE MASI, 2003, p.505).
A partir de Bachelard a complexidade ontológica mistura-se com
a epistemológica, pois em termos da vida são complementares, por vezes
para contorná-la, por outras para ―transformar as suas valências de vínculo
e limitação em oportunidade, de obstáculo à onisciência, e converter a
onipotência em precondição para criar novidades‖ (apud DE MASI, 2003,
p.506).
Para De Masi (2003) a sociedade atual talvez não seja
epistemologicamente tão complexa por três situações: os paradigmas são
insuficientes para dar uma explicação sobre esta sociedade, no entanto os
sociólogos continuam na tautologia; a sociologia não tem fornecido
representações gerais da sociedade, mas compartimentos individuais ou das
partes; o ―hábito de privilegiar a análise dos processos produtivos
considerados centrais e determinantes, em vez de a análise simultânea da
produção, do consumo e das suas interações recíprocas‖ (DE MASI, 2003,
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p.506), sendo estas interações a afirmação de que a sociedade em rede
criativa seria uma sociedade adaptativa complexa.
A sociedade criativa, ou como caracterizada neste trabalho, a
sociedade criativa em rede é ontologicamente mais complexa porque é
centrada no tempo livre das pessoas, na produção de bens imateriais; no
entendimento que a evolução cultural do sistema social atual está em
construção; nas tecnologias minúsculas e socializadas; na desestruturação
do tempo e espaço e conseqüente dispersão dos sujeitos; no achatamento da
dimensão coletiva quando prevalece o desejo sobre a necessidade; nos
movimentos anti-sistemas que modificam o equilíbrio social; na
participação nas decisões do porvir pela crescente população recém
socializada pela cultura e pelo bem-estar; na tecnologia que gera
desocupação e marginalidade; ―na dimensão planetária do ‗espaço
econômico‘‖ (DE MASI, 2003, p.510); na dialética social sem encontro
frontal, mas que requer flexibilidade de estratégias e táticas; na projeção do
futuro desinteressada pelos sujeitos; na rápida mudança dos cenários
sociais; na impotência do sujeito usuário frente às forças que determinam o
seu futuro; no entendimento que quanto mais se conhece mais dúvidas
aparecem e que o desequilíbrio do ecossistema pode ser irreversível.
Esta mesma sociedade é ontologicamente mais simples em razão
da ampliação dos conhecimentos que origina novas invenções; da ciência
que pode formular perguntas novas e respostas inéditas; da teoria cada vez
mais precedendo a prática, pois é mais difícil apresentar novos problemas
do que novas soluções; da longevidade que aumenta ao mesmo tempo em
que as horas de trabalho diminuem; do prevalecimento do trabalho
inteligente em detrimento do trabalho manual; da descentralização do
trabalho; do deslocamento dos conflitos materiais para os simbólicos; da
diminuição da hegemonia dos engenheiros sendo substituídos pelos
designers e artistas; e também da capacidade coletiva de idealizar e criar.
No entanto, apesar de existirem as duas visões ontológicas da
sociedade criativa em rede ambas são situadas no ambiente complexo, no
entanto, a abordada neste trabalho é a mais complexa. Numa sociedade
criativa em rede mais complexa aumentam as incertezas e diminuem os
acordos internos nas organizações. As organizações devem trabalhar no
espaço denominado por Stacey (1995) de o espaço da criatividade no limite
do caos.
A adaptação é o cerne de competir no limite do caos. As
organizações devem se tornar sistemas adaptativos complexos (SAC), que
possuem as reações dos sistemas não lineares. Uma característica
importante do SACs é que são compostas por agentes autônomos, cujas

288

interações uns com os outros produzem as estruturas emergentes que
formam as propriedades únicas de um sistema. Estes sistemas são baseados
em poucas regras e em uma aleatoriedade que criam resultados complexos
inesperados, portanto criativos e, por vezes, úteis. Os sistemas adaptativos
complexos confiam em constantes feedbacks e adaptações para atingir sua
meta e se manter resistente em face da evolução das circunstâncias. O
espaço criativo no limite do caos leva às constantes adaptações
vislumbradas pela SAC, desta forma resulta deste trabalho a afirmação que
a sociedade criativa em rede é um sistema adaptativo complexo.
5. Conclusão
Na sociedade criativa em rede as organizações são caracterizadas
por ordem e desordem, que se alternam simultaneamente. Esta
característica reforça a dinâmica não linear das organizações baseadas na
dialética e ambivalência. As organizações nesta sociedade são geridas por
grupos que só se tornam criativos se durante a sua formação discutirem os
critérios para selecionar os membros, a localização do poder, os métodos de
administração herdados da velha sociedade industrial. Baseado nisto, podese dizer que os sujeitos necessitam de hierarquia para se agrupar e esta é a
forma na qual é baseada a Burocracia Weberiana, portanto, observa-se a
necessidade da sociedade criativa em rede continuar se organizando por
meio da Burocracia Weberiana.
Baseado nos estudos de Boehm, onde este afirma que ―a natureza
humana produz tendências de dominação e contra-dominação, no contexto
de sua estruturação ambivalente‖ (apud DEMO, 2002, p.110), a ontogênese
da sociedade criativa em rede é pela dominação e esta sociedade, que é
capitalista, amplia o uso do potencial econômico da informação e do
conhecimento, possibilitando uma reordenação das relações de poder. Para
sua operação e concorrência depende do conhecimento e da informação
gerados e aperfeiçoados pela TI, esta reforça o seu sentido de dominância
centrada em quem detêm e manipula a informação e o conhecimento.
A sociedade criativa em rede é formada por um grupo de sujeitos
os quais compartilham interesses comuns que os integra, e as
diferenciações são as que auxiliam nas interações dos sujeitos. A adaptação
e a evolução dependem das diferenciações que existem entre os sujeitos,
portanto, esta sociedade é baseada numa estrutura complexa adaptativa.
Suas relações de adaptação são responsáveis por sua evolução, que são
centradas na criatividade. Para isto, necessita-se manter a criatividade e as
habilidades individuais dos sujeitos que as compõem, sendo ela
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dissimulada pelo uso da TI com características lineares e socializadoras,
que por fim aliena e desabilita os sujeitos desta sociedade.
Num jogo de interesses nem sempre convergentes e que em
qualquer nível de relações abordados há sempre uma manifestação do uso
do poder, as redes são instrumentos por excelência do capitalismo atual,
elas também são instrumentos indiscutíveis de reordenação do poder na
sociedade informacional, aqui denominada de sociedade criativa em rede.
As sociedades devem garantir que os ambientes incentivem a
interação e a criatividade. Em um ambiente complexo, turbulento,
mecanicista, autoritário e hierárquico o processo de tomada de decisão é
demasiado lento e pesado para reagir à situação, no entanto no ambiente
complexo adaptativo necessita-se tanto de fantasia como de concretude e
para a adaptação da sociedade necessita de coordenação, portanto de poder.
Apesar da Internet prover uma coordenação e capacidade superior
da hierarquia, não pode substituí-la. Sabe-se que a Internet é o instrumento
formador da sociedade em rede, e esta forma de rede é uma fonte de
reorganização do poder, no qual os conectores da rede são detentores do
poder. A Burocracia Weberiana, por meio do reforço da estrutura
hierárquica, se utiliza da TI para gerar normas e crenças que reforçam o
poder, em contrapartida socializam os sujeitos dificultando a interação e
adaptação que levam a evolução da sociedade.
A sociedade criativa em rede lida com problemas complexos que
necessitam dos grupos criativos para solucioná-los. Os problemas
complexos devem também ser discutidos e diluídos na estrutura da rede, no
entanto, as ordens providas pela TI deverão ser substituídas por um
significante ajuste recíproco de padrão e liberdade. Um tipo diferente de
poder, não socializador, deve substituir a hierarquia na sociedade criativa
em rede, baseada na criatividade para ser adaptativa e desta forma evoluir.
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Organizações caórdicas: uma evolução das redes sociais na
perspectiva científica da teoria da complexidade
Leopoldo Silva Xavier
Resumo
A perspectiva científica da Teoria da Complexidade é utilizada para
explicar os conceitos que envolvem a valorização e o fortalecimento da
vida nas organizações sociais. Algumas técnicas de gestão do
conhecimento baseadas em características observadas nos sistemas vivos
são identificadas. E as propriedades dos Sistemas Adaptativos Complexos,
como evolução e adaptação são utilizadas para abordar questões que se
referem ao processo de evolução social.
Palavras-Chaves: Teoria da complexidade, organizações sociais,
gestão do conhecimento
1.
Introdução
O 'Nascimento da Era Caórdica'1 é um livro não-científico
histórico-descritivo, no qual o autor apresenta algumas de suas teorias de
gestão organizacional, que estão diretamente relacionadas aos princípios e
conceitos presentes nas recentes pesquisas científicas no campo da teoria da
complexidade.
No trecho abaixo, o autor destaca que conceitos aplicados na
fundação da empresa VISA International, iniciados na década de 1970, só
agora estão sendo estudados cientificamente.
Não são tanto os conceitos que me fascinam. Eles são familiares (...).
Muitas frases e parágrafos têm linguagem semelhante à que uso há
anos. Repetem crenças sobre conceitos de organizações societárias
baseados no modo de organização da natureza, que desenvolvo há
décadas. O que me fascina é o fato de elas surgirem agora na
comunidade científica em relação a sistemas físicos e biológicos. (...) A
arrogância da ciência é espantosa. Vai ser uma grande surpresa para
tantos poetas, filósofos, teólogos, humanistas e místicos, que pensam
profundamente sobre essas coisas há milhares de anos, que
complexidade, diversidade, interconexão e auto-organização sejam uma
novidade ou uma ciência (HOCK, 1999, p. 40).

1

Livro: Nascimento da Era Caórdica, de Dee Hock. São Paulo: Cultrix, 1999.

293

Este artigo apresenta os conceitos de organização caórdica2
propostos por Hock (1999) com base nas idéias e teorias de pensadores
com publicações científicas nas áreas relacionadas à teoria da
complexidade. Este documento estrutura-se de maneira a facilitar a
compreensão, que para Hock (1999), é uma tarefa que exige o domínio de
quatro maneiras diferentes de ver as coisas: como elas foram; como elas
são; como elas podem ser; e como elas devem ser.
A teoria da complexidade é utilizada como base intelectual para
conceituar o tipo de organização social proposto por Hock (1999). Segundo
Morin e Moigne (2000), o pensamento complexo é não-linear e concentrase em torno da cibernética, da teoria da informação e da teoria sistêmica. O
conjunto das três teorias conduz os cientistas num universo de fenômenos
caórdicos, onde a organização emerge de uma aparente desordem. Em
essência tem-se princípios de ordem e desordem, de separação e de junção,
de autonomia e de dependência relacionando-se de maneira dialógica, ou
seja, são complementares, concorrentes e antagônicos simultaneamente.
Por sua vez, a organização da sociedade em redes tem sido
estudada por diferentes campos do conhecimento. A História, a
Antropologia, a Sociologia e a Filosofia são importantes para analisar e
descrever como foram e como são diferentes sociedade em épocas e lugares
distintos.
Para Habermas (1976, apud Pinzani 2008), as diferentes formas
de organização social caracterizam um processo de evolução social que
pode ocorrer com o tempo. Segundo o autor, a sociedade demonstra-se
capaz de reagir aos dilemas morais e aos conflitos sociais tomando uma
posição mais ou menos evoluída, e pode aprender a praticar atitudes que
permitem comportamento mais adequado. Para o autor, a emancipação do
sujeito e da sociedade, características de uma sociedade evoluída,
necessitam passar por esse aprendizado moral.
Os estudos de Capra (2002) apresentam algumas condições que
representam a organização e evolução da sociedade amparada nos
conceitos da teoria da complexidade. Segundo o autor, tais condições
envolvem a construção de comunidades ecologicamente sustentáveis, com
tecnologias e organizações sociais que não prejudiquem a capacidade da
natureza de sustentar a vida.
2

caórdico adj [port caos+ordem] 1. Comportamento de qualquer organismo, organização
ou sistema autogovernado que combine harmoniosamente características de ordem e caos. 2.
Disposto de maneira a não ser dominado nem pelo caos nem pela ordem. 3. Característica
dos princípios organizadores fundamentais da evolução e da natureza.Fonte: HOCK, 1999,
p. 6
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Segundo a teoria da complexidade, a sociedade é compreendida
como um Sistema Adaptativo Complexo, isto é, algumas características dos
organismos vivos, como evolução, adaptação e auto-organização são
propriedades também encontradas nas suas organizações sociais.
2.
Evolução Social
A evolução social é uma idéia importante para comparar
sociedades de diferentes épocas e regiões. O termo ―evolução social‖ não
confere um caráter superior ou inferior a uma determinada organização
social, no entanto, a sociedade contemporânea diferencia-se das arcaicas
por organizar-se de forma mais articulada, em rede.
Habermas (1976, apud Pinzani 2008) afirma que as sociedades,
assim como os sujeitos, podem desenvolver formas mais sofisticadas e
eficazes de enfrentar os dilemas morais e os conflitos sociais. Segundo o
autor, quanto mais os valores de uma sociedade orientam-se com base em
princípios universais, tanto mais ela pode ser considerada evoluída. Para o
autor, os princípios universais que guiam a evolução social devem inspirarse em características presentes nos sistemas naturais – físicos e biológicos.
Segundo Hock (1999) evolução de uma sociedade está
diretamente relacionada à sua produção de conhecimento, ou da sua
capacidade de receber, armazenar, utilizar, transformar e transmitir
informações. O autor afirma que com o desenvolvimento da linguagem, a
informação escapou a fronteira de uma única mente e de uma única
experiência e passou a ser compartilhada entre vários sujeitos.
No trecho abaixo, Hock faz uma comparação entre o
conhecimento das sociedades nativas e da sociedade contemporânea.
As sociedades nativas, que passam séculos com a mesma capacidade de
receber, armazenar, utilizar, transformar e transmitir informações,
tiveram tempo para desenvolver a compreensão e a sabedoria numa
proporção muito elevada em relação aos dados e informações. Talvez
não soubessem muita coisa pelos padrões de hoje, mas compreendiam
muito bem o que sabiam. Eram imensamente sábias em relação à
informação que tinham, e essa informação era condicionada por uma
proporção muito alta de valor espiritual, econômico e social. Nossa
sociedade, ao contrário, compreende muito pouco o que sabe. E tem
ainda menor sabedoria em relação à informação que domina. A
imensidão de dados que invade nossa capacidade cognitiva é também
condicionada por uma pequena proporção de valor espiritual,
econômico e social. O resultado é um imenso poder tecnológico
desenfreado devido à compreensão inadequada de sua tendência
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sistêmica à destruição – ou à falta de sabedoria para guiar sua evolução
de maneira holística, criativa e construtiva (HOCK, 1999, p. 205-206).

Para Hock (1999), a sociedade contemporânea encontra-se em
uma época de transição ou em um período de revolução social. ―Estamos
num momento em que uma era de quatrocentos anos está estertorando em
seu leito de morte e outra está lutando para nascer. Uma mudança de
cultura, de ciência, de sociedade e de instituições muito maior e muito mais
rápida do que o mundo jamais sonhou, de regeneração da individualidade,
da liberdade, da comunidade e da ética – e da harmonia com a natureza,
com a inteligência divina e com o resto da humanidade‖ (Ibid, p. 279).
Segundo Morin e Le Moigne (2000), uma grande mudança de
paradigmas tem ocorrido na sociedade caórdica condicionada pelo
conhecimento por ela produzido. Esta mudança de paradigmas é
caracterizada, principalmente pela inserção do contexto social na
perspectiva científica. Para os autores, a reintrodução da consciência na
ciência, proposta pela teoria da complexidade, tem papel fundamental neste
processo evolutivo.
3.
Organizações na Era Industrial
Hock (1999), Morin e Le Moigne (2000), Capra (2002)
caracterizam a Era Industrial por seu alto nível de desenvolvimento
científico e tecnológico, com destaque para as Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), pela influência direta na capacidade de produção de
conhecimento e no fortalecimento das redes sociais. Não obstante, a
sociedade da Era Industrial é criticada em diversos aspectos por esses
autores.
Para Hock (1999), a visão de mundo da Era Industrial baseia-se
na noção do universo como uma máquina, venera a primazia da medida, da
previsão e do controle, e condiciona as pessoas com noções de soluções
fabricadas, de dominação, de comportamento forçado e de interesse
próprio. Segundo o autor, a destruição do ambiente, a má distribuição de
riqueza e poder, e a destruição de espécies são os principais impactos deste
modo de pensar da sociedade industrial. No âmbito das organizações, os
problemas que as acompanham vão desde a alienação e desanimação dos
colaboradores até a ameaça à sociedade e ao meio ambiente através do
consumo cada vez maior dos recursos.
Em Bakan (2004) as algumas organizações da Era Industrial são
descritas como entidades psicopatas. Segundo o autor, o perfil de
personalidade das corporações assume um caráter anti-social: são
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interesseiras, inerentemente imorais, caluniosas e desonestas; rompem com
padrões sociais e legais para atingir seus objetivos; não sofrem de culpa, no
entanto imitam algumas qualidades humanas, como a empatia, a
solidariedade e o altruísmo.
Hock (1999) discorre a respeito dos problemas causados pelo
modo de pensar das organizações da Era Industrial: ―[o] fascinante é que
não existem pessoas más que desejem que seja assim, ou que conspirem
para que isso aconteça. Todas são vitimadas por uma falsa metáfora, por
um conceito errado de organização, por um modelo interior de realidade
que se tornou inútil; por uma consciência de realidade que não é plena nem
salutar‖ (Ibid, p. 160). No entanto, o autor destaca que os sujeitos não são
vítimas indefesas, eles participam ativamente do processo de criação da
consciência coletiva da sociedade.
Para Hock (1999), a particularidade e a separabilidade são
enfermidades da mente criadas pelo modo de pensar da Era Industrial.
Segundo o autor, embora diferentes palavras referem-se conceitos distintos,
a separabilidade não é uma característica do Universo. Portanto, embora
sejam conceitos muito úteis quando estudados separadamente, sujeito,
conhecimento e sociedade são partes de um mesmo Sistema Adaptativo
Complexo (SAC).
Segundo Morin e Le Moigne (2000), o pensamento científico
clássico edificou-se sobre três pilares – ordem, separabilidade e razão – que
foram abalados pelo desenvolvimento das ciências contemporâneas,
condicionado pelo desenvolvimento tecnológico. Para os autores, o desafio
da Ciência é dominar um Universo caórdico, onde a ordem não é absoluta,
a separabilidade é limitada e a lógica comporta buracos.
Acompanhando as mudanças ocorridas no pensamento científico,
a sociedade e as organizações também vêm passando por um processo de
restruturação. Segundo Capra (2002), estas mudanças – físicas e
conceituais – foram induzidas, principalmente, pela crise do petróleo de
1970 e visam maior flexibilidade e adaptação.
4.

Sociedade em Rede

Castells (2000) afirma que a organização em rede em todos os
graus da sociedade tem configurado uma nova forma de organização da
atividade humana. As redes tornaram-se um dos principais fenômenos
sociais da atualidade e têm sido empregadas por muitos cientistas no estudo
das relações sociais e da natureza das organizações. Na sociedade em rede,
os indivíduos encontram-se colocados numa rede de relações
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intersubjetivas e laços sociais.
As redes sociais são redes de comunicação e relacionamento entre
indivíduos que envolvem linguagem simbólica, limites culturais e relações
de poder. No decorrer da história da humanidade numerosas formas de
organização social foram geradas pela necessidade de organizar a
distribuição do poder. A teoria da complexidade utiliza diversas ideias da
teoria social, da filosofia, da ciência da cognição, da antropologia e de
outras disciplinas para determinar as características da sociedade em rede
(CAPRA, 2002).
Para Capra (2002) organização em rede é uma característica dos
organismos vivos sociais, no entanto, alguns fatores diferenciam simples
comunidades biológicas de comunidades sociais humanas. Segundo o
autor, os sistemas sociais humanos produzem estruturas tanto materiais
quanto imateriais – como as regras de comportamento e conhecimento, que
facilitam a tomada de decisões e corporificam as relações de poder.
Enquanto no sistema biológico, todas as estruturas são materiais, os
processos são de produção de componentes materiais da rede e as estruturas
são corporificações materiais do padrão de organização do sistema.
Independente do termo utilizado, para Hock (1999), essa nova
forma de organização social tem sua essência na troca não-monetária de
valor. Isto ocorre devido à compreensão de que o interesse próprio do
sujeito está inseparavelmente ligado ao interesse da comunidade. O autor
destaca que a troca não-monetária de valor é o sistema de relação de poder
mais eficaz e construtivo já inventado.
Os estudos de Capra (2002) apontam que uma comunidade
sustentável é aquela na qual seus modos de vida, estruturas físicas,
economia, e tecnologia não se opõem à sua capacidade de sustentar a vida.
Uma comunidade humana deve interagir com outros sistemas vivos de
forma a permitir que eles vivam e desenvolvam-se de acordo com sua
própria natureza.
Na perspectiva da teoria da complexidade, há duas grandes
comunidades às quais toda pessoa pertence: a raça humana e a biosfera. A
sustentabilidade, tanto em ecossistemas quanto na sociedade em rede da
Era Caórdica, não é um problema individual, mas uma propriedade de toda
a rede de relacionamentos (CAPRA, 2002).
Capra (2002) destaca a importância do desenvolvimento
tecnológico na consolidação da economia na Era Industrial. Segundo o
autor, o patamar tecnológico alcançado ajudou a estruturar uma nova
economia global, que tem apresentado sérias implicações sociais e
ambientais. As corporações e os mercados financeiros alcançaram um grau
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de complexidade em sua rede de relações tal, que fenômenos inesperados e
emergentes têm contribuído para que alguns países percam o controle de
suas políticas econômicas.
Segundo Capra (2002), o sistema econômico é a raiz da maioria
dos atuais problemas ambientais e sociais. Por sua vez, a análise da
dinâmica que está por trás de alguns processos que vêm sofrendo severas
mudanças no planeta mostram que as tensões ambientais e sociais estão
fortemente relacionadas.
Mudança de clima em escala mundial, aquecimento global,
elevação do nível das águas, emissão de carbono, descongelamento de
geleiras, frequência de ocorrência de desastres naturais devastadores
combinados com problemas sociais, como a pobreza, a escassez de recursos
e a expansão populacional combinam-se para criar círculos viciosos de
degradação e colapso dos ecossistemas e das comunidades locais (CAPRA,
2002).
5.
Organizações na Era Caórdica
De acordo com Hock (1999), nas teorias clássicas de
administração, as organizações são entendidas como conjuntos de partes
que se interligam de maneira precisa e específica, como máquinas. Para o
autor, este estilo de gestão apresenta problemas para promover mudanças
na organização e não deixa espaço para adaptações flexíveis, aprendizado e
evolução. Por sua vez, a compreensão dos conceitos de organização
caórdica, que envolve a valorização da vida e da auto-organização, leva a
diferentes formas de gestão.
Na Era Caórdica a metáfora das organizações como máquinas é
substituída pela metáfora do sistema vivo. Para Capra (2002), dar vida às
organizações sociais humanas, através do fortalecimento das relações da
rede, aumenta-lhes a flexibilidade, criatividade e potencial de aprendizado,
além de aumentar a dignidade e a humanidade dos sujeitos. O sistema
fortalece e capacita o sujeito em suas comunidades, cria ambientes sadios
dos pontos de vista mental e emocional.
Alguns gestores têm reformulado suas prioridades, de forma a
incluir o desenvolvimento do potencial criativo dos colaboradores, a
melhoria da qualidade das relações internas na organização e a integração
dos desafios da sustentabilidade ecológica no planejamento estratégico das
organizações (CAPRA, 2002).
Apresentado por Hock (1999) como parte de uma teoria da
administração não-ortodoxa, o processo de criação de uma organização
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caórdica deve ser não-linear, interativo, retroativo e fundamentado em seis
elementos:
propósito – afirmação de intenções clara e simples que identifica
e une a comunidade;
princípios – afirmação inequívoca de uma crença fundamental
sobre como o todo e todas as partes pretendem se conduzir na busca do
propósito;
pessoas – pessoas e organizações que devem participar da
comunidade para que o propósito se realize de acordo com os princípios;
conceito – uma visualização das relações entre todas as pessoas
que lhes permita buscar o propósito de acordo com seus princípios;
estrutura – a materialização de propósito, princípios, pessoas e
conceito num documento escrito capaz de criar uma realidade legal e uma
jurisdição apropriada;
e prática – as deliberações, decisões e atos de todos os
participantes da comunidade que funciona dentro da estrutura que busca um
propósito e de acordo com os princípios.
Hock (1999) defende que quando a organização adquire vida, é
inevitável que ela atraia as pessoas necessárias ao seu sucesso, graças à
clareza do propósito, dos princípios, do conceito e da estrutura. Para o
autor, um propósito ampliado e enriquecido vai ampliar e enriquecer o
conceito numa espiral ascendente cada vez mais ampla de complexidade,
diversidade, criatividade e harmonia – a evolução. Destaca-se que os
princípios de auto-organização e emergência, característicos dos sistemas
vivos, são importantes para compreender este processo.
Capra (2002) explica o processo de formação de uma organização
a partir da geração de um contexto comum de significados, de um corpo de
conhecimentos e de regras de conduta. Segundo o autor, esta dinâmica
inclui a criação de um limite feito de significados e, portanto, de uma
identidade entre os membros da rede social, baseada na sensação de fazer
parte de um grupo ou comunidade.
A compreensão da vida na perspectiva da teoria da complexidade
sugere que deve haver uma mudança não só para garantir o bem-estar das
organizações, mas para possibilitar a sobrevivência e a sustentabilidade da
sociedade. Para Capra (2002), no longo prazo, as organizações vivas só
poderão florescer quando o sistema econômico mudar de modo que, em vez
de destruir a vida, passe a apoiá-la.
Diferentes modelos são utilizados para ajudar a compreender a
interação que existe entre as estruturas formais e explícitas das
organizações e suas redes informais Para Hock (1999), são necessários
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novos modelos para representar com fidelidade a complexidade das
organizações na Era Caórdica. Segundo o autor, o grande desafio encontrase em representar a dimensão espiritual e ética das organizações na
perspectiva de elevar ao máximo seu potencial criativo e sua capacidade de
aprendizado.
Segundo Hock (1999), a metáfora da organização como um
cérebro poderia representar o modelo ideal de organização social. No
entanto, a modelagem a partir da estrutura cerebral, além de complexa, é
dificultada pelo pouco conhecimento que se tem a respeito de alguns
fenômenos característicos do cérebro humano, como inteligência, mente e
consciência.
Além de diferentes modelos, Hock (1999) afirma que o
conhecimento econômico, científico, político, histórico, teológico,
tecnológico e filosófico das organizações caórdicas deve ser documentado
e sintetizado numa base de conhecimento. Segundo o autor, a base de
conhecimento é importante porque são a partir de exemplos que as pessoas
podem aceitar diferentes conceitos de organização e de gestão.
Neste sentido, Hock (1999) ainda destaca que o principal papel
das TIC é facilitar a representação dos modelos, permitir a formação de
uma base de conhecimento e permitir o fortalecimento das redes de
relações entre os sujeitos. Para Capra (2002), fortalecer as redes de relações
de uma organização é a maneira mais eficiente de intensificar o potencial
de criatividade e de aprendizado da mesma. Segundo o autor, quantas mais
ligações houver em uma rede social e quanto mais forte elas forem, maior o
conhecimento por ela produzido.
6.

Gestão do Conhecimento na Era Caórdica

No trecho abaixo, Hock descreve como deve ser a gestão das
organizações na Era Caórdica.
Na Era Caórdica, vai ser muito mais importante ter clareza de propósito
e princípios sólidos que permitam o rápido cumprimento de objetivos
específicos a curto prazo, do que um plano a longo prazo com objetivos
fixos. (...) Na Era Caórdica, vai se modificar a tendência – que já dura
há séculos – de eliminar da gestão das instituições o julgamento e a
intuição: a arte, se preferir. (...) Nas organizações caórdicas do futuro,
será necessário ter, em todos os níveis, pessoas com discernimento,
capazes de fazer bons julgamentos e de agir sensatamente de acordo
com eles. (...) Na Era Caórdica, o sucesso vai depender menos da rotina
e mais do raciocínio, menos da autoridade de poucos e mais do
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julgamento de muitos, menos da compulsão e mais da motivação,
menos do controle externo e mais da disciplina interior (Hock, 1999, p.
238).

Os princípios de aquisição de conhecimento inerentes aos sujeitos
podem ser estendidos às organizações humanas. Para Maturana (1997), o
processo de aprendizado das organizações sociais vivas é notado a partir de
mudanças estruturais que ocorrem devido às perturbações externas. Por sua
vez, os sujeitos adquirem características peculiares e características
culturais através do relacionamento nas comunidades às quais pertencem. A
cultura e o conhecimento de uma sociedade são criados em suas redes de
comunicações, determinam os valores, crenças e regras de conduta e
interferem na visão de mundo dos sujeitos.
Para Hock (1999), a percepção realiza um importante papel na
aquisição de conhecimento do sujeito. Segundo o autor, em algum lugar da
percepção está a perspectiva, que ―é o calcanhar de Aquiles da
mente‖(HOCK, 1999, p. 131). A perspectiva distorce o que o sujeito pensa,
sabe, acredita ou imagina. ―Na verdade, qualquer coisa é e não é; é o
mesmo e o oposto, dependendo da perspectiva que escolhemos para pensála. Respeitar uma forma de ver e negar a outra, seja qual for a que é
respeitada e a que é negada, é a maldição da modernidade‖ (Ibid, p. 260).
Para o autor, as diferenças são úteis, não há verdade ou realidade absoluta.
No trecho abaixo, Hock (1999) discorre a respeito de conceitos
importantes relacionados à gestão do conhecimento.
O ruído no seu sentido mais amplo, é qualquer coisa indiferenciada que
assalta os sentidos. É universal e onipresente, seja ele auditivo, visual
ou textural. Seu estoque é infinito. O ruído se transforma em dado
quando transcende o puramente sensual e tem padrão cognitivo, quando
pode ser discernido e diferenciado pela mente. Os dados, por sua vez, se
transformam em informação quando são reunidos num todo coerente
que possa ser relacionado a outras informações de maneira a acrescentar
sentido (...). A informação se transforma em conhecimento quando é
integrada a outras informações numa forma que serve para decidir, agir
ou compor um novo conhecimento. O conhecimento se transforma em
compreensão quando é relacionado a outro conhecimento de maneira
que serve para conceber, antecipar, avaliar e julgar. A compreensão se
transforma em sabedoria quando é informada pelo propósito, pela ética,
pelo princípio, pela lembrança do passado e pela projeção do futuro
(HOCK, 1999, p. 204).

Segundo Capra (2002), os gestores do conhecimento devem
fornecer impulsos orientadores ao invés de instruções rígidas, pois as
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organizações são compostas de pessoas, que devido à perspectiva, não
executam instruções ao pé-da-letra. Para Hock (1999), o comportamento
forçado é característica das organizações doentias.
A conseqüência da oferta de impulsos orientadores em vez de
instruções rígidas é a mudança nas relações de poder, que passam de
relações de domínio e controle a relações de cooperação e parceria. Ao
modificar as instruções, as pessoas respondem criativamente à perturbação,
e podem desencadear mudanças estruturais na organização (Capra, 2002).
Para Hock (1999), a liderança é a suprema responsabilidade de
quem pretende gerenciar qualquer organização social. Para o autor, liderar
é o ato de gerenciar a si mesmo por meio integridade, caráter, ética,
conhecimento, sabedoria, temperamento, palavras e atos. ―Lidere a si
mesmo, lidere seus superiores, lidere seus iguais, empregue boas pessoas e
deixe-as livres pra fazer o mesmo. O resto é trivialidade‖ (Ibid, p. 75).
O gestor do conhecimento deve potencializar o aprendizado
coletivo da organização oferecendo condições para que o conhecimento
seja compartilhado. O conhecimento explícito deve ser documentado e
comunicado. E o conhecimento tácito, aquele que é gerado social e
dinamicamente pela rede de comunicações, deve ser gerido a partir do
apoio e fortalecimento das relações e interações sociais (CAPRA, 2002).
Para Capra (2002), a formação dos gestores da Era Caórdica deve
passar pela alfabetização ecológica, que é a compreensão dos princípios de
organização comuns a todos os sistemas vivos, os quais os ecossistemas
desenvolveram para sustentarem-se. Segundo o autor a alfabetização
ecológica é muito importante em todos os níveis hierárquicos, pois a
sobrevivência da humanidade depende sustentabilidade.
No entanto para Capra (2002), a sustentabilidade vai além da
alfabetização ecológica coletiva. Segundo o autor, é necessário um projeto
ecológico, que reorganize os fluxos de energia e de materiais, feito em vista
dos fins das organizações sociais humanas. Segundo Capra (2002), para
Benyus, o projeto ecológico dá início a uma era baseada no que se pode
aprender com a natureza, não mais não no que se pode extrair dela.
7. Desenvolvimento Tecnológico
Segundo Castells (2000), a transformação organizacional ocorreu
independentemente da transformação tecnológica. Para o autor, no entanto,
uma vez iniciada, a transformação organizacional foi extraordinariamente
intensificada pelas TIC.
Alguns avanços característicos do desenvolvimento tecnológico
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são destacados por Hock (1999): os desenvolvimentos da engenharia
genética têm reduzido o tempo para a criação de novas espécies; o alcance
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem permitido a
interação social em praticamente qualquer lugar do mundo; tem-se
reduzido o tempo decorrente entre a descoberta e o desenvolvimento que
permite a aplicação universal de uma tecnologia; o desenvolvimento de
uma cultura global tem permitido que algo que se torne popular num lugar
alastre-se por longas distâncias em curtos períodos; e pessoas, materiais e,
especialmente, os serviços baseados nas TIC têm sido transportados em
velocidades crescentes.
Na economia da sociedade contemporânea, os recursos fluem em
tempo-real, inclusive no mercado financeiro. As TIC possibilitaram o
desenvolvimento desse mercado, facilitando a transação dos valores e
ações, e favorecendo o fluxo de dinheiro digital (ou virtual) em detrimento
do ouro e do papel-moeda. Nesse sentido, desenvolveu-se também um novo
modelo econômico, baseado na virtualidade, no qual o foco não é mais o de
aumentar os lucros ao máximo, mas sim o de aumentar ao máximo o valor
das ações no mercado financeiro (CAPRA, 2002).
Para Castells (2000), se o capitalismo da Era Industrial é voltado
para o crescimento da economia, isto é, para a maximização da produção, o
informacionalismo típico da Era Caórdica visa o desenvolvimento
tecnológico, ou seja, acumulação de conhecimento e maiores níveis de
complexidade no processamento de informações. Segundo o autor, esta
nova ordem econômica e social mundial tem, no centro de suas
transformações, a revolução tecnológica concentrada nas TIC.
A organização em rede como um todo é suportada por um
conjunto de tecnologias, dentro de uma rede global e informática. A
aplicação da microeletrônica permitiu a popularização dos computadores.
Aumentos de produtividade decorrem da capacidade de equipar o trabalho
com novas habilidades baseadas num conhecimento novo. O potencial de
aprendizado e de criação do conhecimento são importantes diretrizes para a
gestão das organizações na sociedade em rede (CAPRA, 2002).
Capra (2002) afirma que essa nova espécie de sociedade civil está
surgindo aos poucos, organizada em torno da globalização. A Internet
tornou-se um importante instrumento criando o elo entre as redes humanas
e eletrônicas, possibilitando que a sociedade civil global mude a paisagem
da realidade política. Na sociedade em rede, a influência da internet e do
ciberespaço são responsáveis pelas mudanças na maneira pela qual os
sujeitos vêem o mundo.
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8. Conclussão
A noção de evolução social permite afirmar que uma sociedade
diferencia-se de outras na maneira como ela adapta-se a seus conflitos
morais e sociais. Quanto mais orientada nos princípios presentes nos
sistemas naturais, mas evoluída é uma sociedade. A organização social em
comunidades ou em redes vivas permite uma maior produção e
compartilhamento de conhecimento, o que promove mudanças na cultura,
na ciência, na sociedade e nas instituições.
Como uma alternativa à visão de mundo da sociedade industrial,
o pensamento complexo propõe a compreensão de fenômenos caórdicos.
Características da metáfora mecanicista do Universo utilizada na Era
Industrial, a separabilidade e a particularidade são responsáveis por
diversos impactos. A teoria da complexidade propõe uma reestruturação
física e conceitual das organizações em busca de adaptação e evolução, e
que não provoque a extinção da vida.
A raça humana habitante da biosfera é caracterizada por sua
capacidade de organizar-se em comunidades ou redes sociais. Assim como
outros Sistemas Adaptativos Complexos, a sociedade em rede apresenta
algumas propriedades características dos sistemas vivos. Portanto, como
um sistema vivo, a sociedade deve ser capaz de preservar as condições
necessárias à vida, através da construção de organizações e comunidades
sustentáveis.
A principal vantagem de considerarem-se as organizações sociais
como entidades vivas é a manutenção de condições que proporcionam o
desenvolvimento de ambientes sadios. Diferentemente de uma máquina,
uma organização caórdica necessita de diferentes formas de gestão,
diferentes modelos mentais e exemplos, além de uma forte base de
conhecimento.
Por sua vez, a gestão do conhecimento em organizações caórdicas
caracteriza-se por respeitar as diferenças e as perspectivas individuais. O
gestor deve potencializar a aquisição de conhecimento, tanto pelo sujeito,
quanto pela organização e fortalecer as relações e interações nas redes de
relacionamento. Porém o comportamento não pode ser forçado, depende
simultaneamente da necessidade e do interesse particular e coletivo. Os
impulsos orientadores são capazes de provocar mudanças estruturais,
inclusive nas relações de poder, nas quais a colaboração com a comunidade
passa a ser o principal estímulo envolvido.
Por fim, destaca-se a importância do desenvolvimento científico e
tecnológico no processo de evolução social. As TIC estão fortemente
relacionadas: à capacidade de aprendizado da sociedade; à construção de
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modelos de representação organizacional; à estruturação de uma sociedade
em rede; às diferentes formas de relacionamento; e à mudança na
perspectiva do pensamento complexo.
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Alianças estratégicas: arranjos cooperativos na sociedade em
rede
Wilson Roberto Vieira
Resumo
Este artigo procura identificar as principais características da dinâmica
econômica e social da nova economia global impulsionada pelas
tecnologias da informação, tendo como referência a Sociedade em Rede de
CASTELLS. Apresenta as alianças estratégicas, como alternativas de
cooperação empresarial que buscam o aumento da eficácia das estratégias
competitivas das empresas em rede, para fazer face aos desafios de
flexibilidade e dinamismo da sociedade em rede globalizada, intensiva em
conhecimento tecnológico, política e economicamente hostil.
Este artigo investiga o que Manuel Castells intitulou Sociedade em Rede,
sob o prisma das relações entre empresas, instituições e organizações, e das
relações de trabalho, apresenta os conceitos e tipologia das alianças
estratégicas, com suas características, diferentes graus de intensidade e
domínios de cooperação. Estabelece, também, as relações entre as diversas
formas de alianças estratégicas e os desafios apresentados pelo novo
ambiente global.
Palavras-chave: Alianças Estratégicas, Empresa em Rede,
Sociedade em Rede.
1.
Introdução
No seu livro ―Sociedade em Rede‖, Castells (1999) afirma que as
funções e os processos dominantes na era da informação estão cada vez
mais organizados em redes. As empresas, organizações e instituições
organizam-se em redes globais de capital, gerenciamento e informação.
No contexto de cooperação em rede, as atividades são
desenvolvidas numa lógica de sistema, através de uma dinâmica induzida e
gerenciada pelos diversos atores, tendo como base a complementaridade
das competências e recursos.
Apesar de registros de iniciativas de cooperação já em meados do
século XIX na Grã-Bretanha, Alemanha e França, de uma forma geral, a
cooperação empresarial ganha importância a partir da década de 1970, com
as redes de pequenas empresas na região da Toscana, Itália. As alianças
estratégicas tomam corpo nos anos 80, e na década de 1990 essa tendência
definitivamente se instala como resposta às novas regras para as atividades
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econômicas ditadas pelo mercado globalizado.
A importância do desenvolvimento de parcerias empresariais na
nova economia global baseada em um ambiente altamente influenciado
pelas tecnologias da informação foi enfatizada por Castells (1999), ao
afirmar que ―(...) a grande empresa nessa economia não é – e não mais será
– autônoma e auto-suficiente‖.
A cooperação entre empresas tem se desenvolvido em diversos
formatos e modelos: desde fusões, incorporações e joint ventures, até ações
isoladas de mercado, ou mesmo sob a forma de contratos de transferência
de tecnologia (exploração de patente uso de marca, fornecimento de
tecnologia não patenteada, franquia e prestação de serviços de assistência
técnica e científica).
De fato, temos observado que, cada vez mais, as organizações
têm formado parcerias para desenvolver mercados, produtos e clientes, para
fazer face às necessidades de especialização e de inovação permanentes,
como forma de minimizar os riscos nas operações estratégicas, para
captação de recursos, capacitação de pessoas, desenvolvimento de projetos
consorciados, enfim, para uma gama de outras ações.
A cooperação empresarial é cada vez mais utilizada na busca do
aproveitamento das sinergias que se podem criar entre as organizações e,
atualmente, um grande número de empresas passa a adotar estratégias de
cooperação como forma regular de atuação. Conforme comentam Harbison
& Pekar Jr.(1999):
As alianças estratégicas não são novas. A Westinghouse Electric e a
Mitsubishi são aliadas há 70 anos; a Chevron e a Texaco, desde 1936, e
a Dow Chemical e a Corning, há 55 anos. O que é novo na década de 90
é a proliferação acelerada de alianças estratégicas. O que toda essa
atividade de alianças revela é a percepção dos executivos de que o
mundo empresarial nunca pareceu tão hostil, desconcertante e instável
quanto hoje

Com a diversificação destas formas de cooperação e,
principalmente, com o sucesso alcançado por estas iniciativas, os meios
empresariais e a comunidade acadêmica têm demonstrado, cada vez mais,
grande interesse pelo tema.
Neste contexto, buscamos estudar as formas de associação entre
empresas que, influenciadas e influenciando este novo ambiente altamente
tecnológico, fogem do antigo modelo vertical de estruturação, passam a se
posicionar como nós de uma grande rede global, unem-se sob a forma de
alianças estratégias, sem, no entanto, abrirem mão do espírito capitalista de
acumulação e do constante apelo pelo consumismo.

308

2.
As Empresas em Rede
Segundo Castells (1999) a mais importante transformação
subjacente ao surgimento de uma economia global, diz respeito ao
gerenciamento da produção e distribuição, e ao próprio processo produtivo.
O novo sistema produtivo depende de uma combinação de alianças
estratégicas e projetos de cooperação ad-hoc entre empresas, unidades
descentralizadas de empresas de grande porte e de redes de pequenas e
médias empresas que se conectam entre si ou com grandes redes. Isso
implica na necessidade de uma nova e flexível forma de gerenciamento.
Neste contexto, afirma o autor, os fatores que determinam a
dinâmica e as formas de concorrência entre as empresas, regiões e países, e
que se constituem nas fontes de competitividade na economia global são:
capacidade tecnológica, que se refere à articulação adequada de ciência,
tecnologia, gerenciamento e produção; acesso a um grande mercado
afluente integrado; diferencial entre os custos de produção no local de
produção e os preços no mercado de destino; e capacidade política das
instituições nacionais e supranacionais para impulsionar a estratégia de
crescimento desses países ou regiões
Durante os anos 80, segundo Castells (1999), as organizações
passaram por um profundo processo de reestruturação como forma de lidar
com as mudanças e com as incertezas causadas pela velocidade dessas
mudanças no ambiente econômico, institucional e tecnológico.
Afirma o autor que:
[...] mediante a interação entre a crise organizacional e a transformação
e as novas tecnologias da informação, surgiu uma nova forma
organizacional como característica da economia informacional/global: a
empresa em rede [...] (CASTELLS, 1999).

Propondo, então, uma definição não-nominalista para empresa em
rede: ―aquela forma específica de empresa cujo sistema de meios é
constituído pela intersecção se segmentos autônomos de objetivos‖.
Castells (1999) afirma que a empresa em rede é a forma
organizacional da economia informacional global por que:
Organizações bem-sucedidas são aquelas capazes de gerar
conhecimento e processar informações com eficiência; adaptar-se à
geometria variável da economia global; ser flexível o suficiente para
transformar seus meios tão rapidamente quanto mudam os objetivos sob
o impacto da rápida transformação cultural, tecnológica e institucional;
e inovar, já que a inovação torna-se a principal arma competitiva.
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O sistema de produção em série não mais se ajusta às novas
necessidades e imposições dos mercados, mais dinâmicos e exigentes.
Sobreviveram à crise dos anos 70 as empresas que investiram na ―produção
enxuta‖, na especialização e flexibilização da produção.
O modelo vertical e hierárquico de empresa deu lugar à empresa
horizontal, baseada na cooperação, colaboração e consenso. A evolução
natural do mercado exigia das empresas a constante adaptação em busca de
competitividade e manutenção da rentabilidade. Observa-se a transição da
produção em massa para a produção flexível. É, como observado por
Castells (1999), o ―toyotismo‖ substituindo o ―fordismo‖.
Para Castells (1999)
[...] a flexibilidade dos processos e dos mercados de trabalho, induzida
pela empresa em rede e propiciada pelas tecnologias da informação,
afeta profundamente as relações de produção herdadas do
industrialismo, introduzindo um novo modelo de trabalho flexível e um
novo tipo de trabalhador: o trabalhador de jornada flexível.

O modelo predominante de trabalho, afirma Castells (1999), é o
composto por uma ―força de trabalho permanente‖, formada por
administradores que atuam com base na informação e ―analistas
simbólicos‖, e uma força de trabalho disponível, que pode ser automatizada
e/ou contratada/demitida/enviada para o exterior, dependendo da demanda
do mercado e dos custos o trabalho. As empresas passaram a atuar sobre os
custos de mão-de-obra como forma de preservar resultados. E isto se dá
com a ajuda das ferramentas da tecnologia da informação e facilitada pela
nova forma organizacional, em rede.
Segundo Castells (1999), o aumento extraordinário de
flexibilidade e adaptabilidade contrapôs a rigidez do trabalho à mobilidade
do capital. A produtividade foi aumentada, mas os trabalhadores perderam
proteção institucional e ficaram cada vez mais dependentes das condições
individuais de negociação, em um mercado de trabalho em mudança
constante.
Com base nos dados e projeções do modelo da economia mundial
elaborados em 1992 pelo Centre d’Etudes Prospcectives et d’Information
Internacionales, Castells (1999) avaliou o novo modelo de divisão
internacional do trabalho no final do século 21, disposto em quatro
posições diferentes:
produtores de alto valor com base no trabalho informacional;
produtores de grande volume, baseado no trabalho de baixo custo;
produtores de matérias-primas que se baseiam em recursos
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naturais; e
produtores redundantes, reduzidos ao trabalho desvalorizado.
Houve uma profunda modificação do setor empresarial.
Complexas teias de relacionamentos emergem de um contexto marcado
pela informação e tecnologia. Em meio à complexidade do contexto
competitivo, as redes de empresas se apresentam como alternativa para a
sobrevivência e desenvolvimento das organizações.
Segundo Castells (1999), foram criadas inúmeras redes
empresariais ligando pequenas e médias empresas com grandes
corporações e, da mesma forma que foram criadas, algumas dessas redes
foram dissolvidas, sempre em resposta às necessidades do mercado.
Neste cenário, o fenômeno de formação de alianças estratégicas
entre organizações, firmadas na assistência e competitividade, surge com
grande força. Assim, a empresa deixa de se assumir como auto-suficiente e
autônoma, para passar a apoiar-se numa rede de outras empresas. A grande
empresa, quando forma uma rede articulada com centros semi-autônomos
de processos decisórios, tende a constituir-se uma forma superior de
gerenciamento na nova economia, ou seja, uma ―empresa horizontal‖.
3.
Alianças estratégicas: conceitos e tipologias
A literatura é consensual em reconhecer que alianças estratégicas
ocorrem quando duas ou mais organizações decidem conjugar esforços na
consecução de objetivos estratégicos comuns.
Segundo Segil (1996), ―uma aliança é um relacionamento
estratégico ou tático, visando o benefício mútuo de duas ou mais partes,
que possuem interesses de negócio ou objetivos compatíveis ou
complementares‖. Esta definição é complementada por Lewis (1992),
quando faz referência à divisão do risco: ―numa aliança estratégica, as
empresas cooperam em nome de suas necessidades mútuas e compartilham
os riscos para alcançar um objetivo comum‖
Uma forma de definir alianças estratégicas é examinar a escala
contínua mencionada por Lorange e Roos (1996) e representada na Figura
1. De um lado, transações em um mercado livre (―mercado‖) e, de outro, a
internalização total (―hierarquia‖).
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HIERARQUIA
Grande

Fusões e
Aquisições

Participação
Societária

Joint
Venture

Empreendimento
Cooperativo
formal

Grau de integração vertical com a empresa-mãe

Empreendimento
Cooperativo
informal

MERCADO
Nenhum

Figura 1 – Opções de alianças estratégicas
Fonte: Adaptado de Loranje e Roos (1996)

As relações de cooperação e alianças estratégicas podem assumir
diferentes graus de integração ao longo desta escala. O lado esquerdo
representa a integração total das atividades dentro da organização. No lado
direito encontramos o mercado em que somos livres para trocar bens e
serviços, não há qualquer integração vertical. As alianças estratégicas
podem ser definidas como empreendimentos de risco ao longo desta escala.
Segundo Loranje e Roos (1996), quando o mercado é a forma de
organização predominante, não há integração absoluta das atividades das
empresas e o preço é o mecanismo coordenador da atividade econômica.
No caso oposto, há completa integração de atividades e o mecanismo
coordenador passa a ser um processo administrativo entre unidades internas
da hierarquia. Isto quer dizer que, ao longo desta escala uma aliança
estratégica pode assumir, por exemplo na proximidade dos mercados, a
forma de um acordo de cooperação informal ou, mais próximo ainda do
extremo da escala, um simples relacionamento comercial. No outro
extremo, nos limites da hierarquia, um dos parceiros pode adquirir uma
participação no capital do outro, proceder a uma aquisição ou, mais
próximo ainda da hierarquia, pode enveredar por uma fusão.
Quanto à interdependência entre as partes envolvidas, para
Loranje e Roos (1996), o que caracteriza o grau de dificuldade de uma
eventual reversão da operação, observa-se que quanto maior o grau de
integração vertical com a empresa-mãe, maior é interdependência e,
consequentemente, maior a dificuldade de reversão.
Lorange e Roos (1996) a divisão dos riscos aumenta
consideravelmente o vínculo nas parcerias estratégicas, vez que cria um
poderoso incentivo à cooperação em benefício mútuo, em todos os
cenários. Neste sentido, não podemos pensar em operações de contratação
de serviços pura e simples como alianças estratégicas, porque os contratos
destas operações não distribuem os riscos, recaindo os ônus sobre os
contratados.
Lorange e Roos (1996) classificam as alianças estratégicas
avaliando os objetivos que as empresas desejam alcançar com a operação,
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assim como o tempo de duração. Os autores ilustram os modelos de
alianças estratégicas apresentado na Figura 2, a seguir.
Recuperação ou
retenção dos recursos
empregados

Alocação de Recursos

Suficientes para
operações a curto prazo

Suficientes para
operações a longo
prazo

Para as empresas lider

Acordo Provisório

Consórcio

Conservam na Aliança
Estreatégica

Joint Venture
baseada em Projeto

Joint Venture Plena

Figura 2: Modelos de alianças estratégicas
Fonte: Adaptado de Loranje e Roos (1996)

Para Lorange e Roos (1996), os acordos provisórios são típicos de
alianças em que uma das partes é uma grande empresa e a outra uma
pequena empresa empreendedora. Para a empresa lider, o acordo provisório
tem natureza defensiva. A empresa lider normalmente é oportunista ao
explorar sua liderança sobre uma liderança inovadora de nicho. Neste tipo
de aliança os recursos destinados à aliança estratégica devem retornar às
empresas lideres É um empreendimento em que pode ser difícil encontrar
uma paridade estratégica que atenda a ambas as empresas.
No caso de consórcios, para Lorange e Roos (1996), o aporte de
recursos tende a ser maior, permitindo mais flexibilidade para adaptação a
novas oportunidades. Os recursos devem retornar a cada uma das empresas
sócias do empreendimento. Esse tipo de aliança estratégica é comum em
programas de pesquisa que envolvem várias empresas, cada uma com
recursos limitados para desenvolvê-lo independentemente.
As joint ventures baseadas em projeto ocorrem tipicamente
quando poucos recursos são empregados pelas partes e os resultados são
mantidos no novo negócio. Normalmente as empresas desenvolvem este
tipo de aliança em projetos periféricos às suas estratégias globais. Casos
tipos de joint ventures baseadas em projetos são açoes onde empresas que
têm expertises complementares – mercado e tecnologia, por exemplo buscam penetrar em um novo mercado. Neste modelo, pode haver
dificuldades na caracterização das lideranças (tecnologia versus mercado).
Nas joint ventures plenas, os recursos são fornecidos pelas partes
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com maior liberdade, permitindo a adaptação para novas eventualidades.
Os recursos gerados são mantidos no empreendimento para mobilizações
estratégicas futuras. A aliança, neste caso, lida com o estabelecimento de
uma compreensão clara da situação de vantagem para ambas as partes. A
disposição em fornecer recursos amplos dependerá de as partes não estarem
dispostas a qualquer tipo de dominação entre si e que ninguém será bem
sucedido através de uma introdução de recursos escassos.
Cabe salientar que, na prática dos negócios, a distinção entre
alianças estratégicas e alianças operacionais não é sempre é clara. Algumas
alianças que são constituídas com objetivos estratégicos, mas que acabam
por se revelar menos importantes do que o previsto. Por outro lado, há
também alianças operacionais que, com o evoluir do tempo e com a
sedimentação da relação entre empresas, acabam por adquirir uma
dimensão estratégia. Há que se considerar, também, que, por vezes, quando
os parceiros não comunicam claramente entre si os propósitos e objetivos
que os motivam, para alguns uma aliança pode ser estratégica, enquanto
que para os seus parceiros a mesma aliança pode ter um papel meramente
operacional.
Lorange e Roos (1966) também demonstram a possibilidade das
alianças estratégicas crescerem e evoluírem. A figura 3 apresenta a
evolução entre os modelos de alianças estratégicas, conforme citado.

Aliança Estratégica
Provisória

Joint Venture baseada
em projetos

Aliança Estratégica
Tipo Consórcio

Joint Venture
Plena

Figura 3: Evolução dos modelos de alianças estratégicas.
Fonte: Adaptado de Loranje e Roos (1996)

A literatura apresenta diferentes tipologias de alianças
estratégicas. As tipologias são importantes porque, além de tornarem o
conceito de aliança estratégica não difuso, favorecem a tomada de
consciência prática sobre o tema.
Eiriz (2001) propõe uma tipologia sobre alianças estratégicas
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baseada em três domínios de cooperação empresarial: comercial, técnico ou
de produção, e financeiro. A cada um destes domínios podem corresponder
diferentes tipos de alianças estratégicas. O domínio comercial abrange as
alianças estratégicas que são desenvolvidas predominantemente para
atividades de compras, marketing e vendas, distribuição de produtos
acabados e serviços pós-vendas. No domínio técnico as alianças
estratégicas tratam de atividades de produção, gestão de recursos humanos,
pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Por fim, no domínio financeiro
situam-se as alianças em função do capital envolvido e grau de integração
dos parceiros.
Os Quadros 1, 2 e 3, a seguir descrevem as características de cada
um dos 16 tipos de alianças estratégicas propostas por Eiriz (2001).
Quadro 1: Tipos de Alianças Estratégicas do Domínio Comercial
Grupo de
Exportadores

Conjunto de empresas do mesmo setor que
cooperam entre si para desenvolvimento dos
mercados externos. A cooperação dá-se em
diferentes atividades: realização de estudos nos
mercados externos, participação conjunta em feiras,
publicidade, entre outras. Além das economias de
escala desenvolvidas, uma das suas principais
vantagens é a possibilidade do grupo poder oferecer
um portfólio maior de produtos.

Acordo de
Distribuição

Estabelece-se geralmente entre uma empresa
produtora de bens finais e outra empresa que possui
domínio ou presença nas redes de distribuição do
produto ao consumidor final. Neste caso, o
distribuidor tem acesso ao produto do produtor, e
este tem acesso a um ou vários canais de
distribuição.

Acordo de
Representação

Verifica-se quando uma empresa se torna a
representante dos produtos e marcas da outra
empresa, para determinado mercado. O acordo de
representação distingue-se da franquia porque
envolve um menor nível de integração entre os
aliados. Ou seja, ao contrário da franquia, o acordo
de representação nem sempre obriga à exclusividade
da marca e, por outro lado, pode incluir ou não a
distribuição do produto.
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Central de Compras

A aliança estratégica estabelece-se por forma a
facilitar o acesso das empresas participantes aos
seus inputs fundamentais. Por norma, as empresas
são do mesmo setor e possuem as mesmas
necessidades de matérias primas ou outras. Através
da cooperação na compra, elas podem desenvolver
economias de escala e adquirir maior poder negocial
junto dos fornecedores, com repercussões não só em
termos de preços mas também qualidade, condições
de pagamento e condições de entrega.

Franquia

Ocorre quando uma empresa (franqueador) concede
a outra (franquiado) o direito de explorar uma
marca, produto ou técnica de sua propriedade, num
determinado mercado, mediante determinadas
condições contratuais. Estas condições envolvem
contrapartidas financeiras e o cumprimento de
procedimentos de gestão e políticas de marketing.

Assistência
Comercial

Ocorre quando uma empresa estabelece um acordo
no sentido de poder externalizar a definição e,
sobretudo, a implementação das suas políticas de
marketing. Deste modo, a empresa concentra as suas
competências em outras atividades, como, por
exemplo, a inovação tecnológica dos processos de
produção e desenvolvimento de novos produtos,
deixando ao parceiro a tomada de algumas decisões
comerciais.

Fonte: Adaptado de Proposta de Tipologia sobre Alianças Estratégicas (2001)

Quadro 2: Tipos de Alianças Estratégicas do Domínio
Técnico/Produção
Consórcio
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Esta modalidade estabelece-se entre duas ou mais
empresas que possuem capacidades e competências
complementares no desenvolvimento de um projeto
técnico de grande envergadura e duração no tempo
(por exemplo, construção de uma auto-estrada ou
ponte). O consórcio pode ou não manter-se após a
realização do projeto. Muitas vezes, o sucesso de
um projeto motiva os parceiros para novos projetos

e aprofundamento da relação
Formação e/ou
Assistência Técnica

Ocorrem com maior frequência em setores em que
a base tecnológica é importante. Neste caso,
estabelece-se um acordo entre duas ou mais
empresas através do qual poderão ser ultrapassadas
determinadas lacunas tecnológicas. Essas lacunas
podem resultar da formação da mão-de-obra que
não apresenta as qualificações e competências
desejáveis ou de dificuldades de desempenho no
equipamento de produção ou nos produtos.

Subcontratação

É um tipo de aliança estratégica através do qual
uma empresa (contratante) subcontrata a outra
(subcontratada) uma parte do seu processo de
produção. Deste modo, as operações desenvolvidas
por cada um dos parceiros são diferentes.

Acordo de Produção
Conjunta

Verifica-se quando duas ou mais empresas
produzem, conjuntamente, os mesmos produtos
para satisfazer necessidades de mercado às quais
não conseguiriam responder individualmente por
falta de capacidade. Este tipo de aliança estratégica
distingue-se da subcontratação pelo fato das
empresas desenvolverem as mesmas atividades e,
por isso, estarem presente na mesma fase do
sistema de negócios. Ou seja, as operações
desenvolvidas pelos parceiros são iguais.

Acordo de Pesquisa e
Desenvolvimento

Verifica-se particularmente em setores onde a
atividade de pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos e processos assume um peso muito
importante. Essa importância é visível na elevada
percentagem de custos totais que são afetos à
atividade de pesquisa e desenvolvimento. Esses
custos são sobretudo custos fixos e, por isso, as
empresas desenvolvem este tipo de alianças para
poderem repartir os custos fixos. Por outro lado,
podem desenvolver competências técnicas mais
facilmente, e responder ao mercado mais adequada
ou rapidamente com novos produtos.

Licenciamento de
Patentes

Aliança estratégica através da qual uma empresa
(concessionária) concede a outra (licenciada) os
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direitos de exploração de uma patente, produto ou
processo de fabrico mediante uma compensação
geralmente de caráter financeiro.
Fonte: Adaptado de Proposta de Tipologia sobre Alianças Estratégicas (2001)

Quadro 3: Tipos de Alianças Estratégicas do Domínio Financeiro
Aquisição de
empresa

Ocorre quando uma empresa adquire uma posição
majoritária no capital de outra empresa.

Participação
minoritária em
empresa

Verifica-se quando uma empresa adquire uma
posição inferior a 50% do capital de outra empresa.

Joint Venture

Verifica-se quando duas ou mais empresas
constituem uma nova entidade. As joint ventures são
alianças estratégicas do domínio financeiro porque,
tratando-se da constituição de uma nova entidade,
envolvem, entre outros recursos, o aporte de capital
para a sua estrutura acionária. Contudo, o
desenvolvimento deste tipo de aliança é bastante
comum para atingimento de objetivos comerciais ou
de produção/técnicos.

Fusão

Representa o grau máximo de integração de duas ou
mais empresas que decidem fundir as suas estruturas
de capitais em uma única entidade.

Fonte: Adaptado de Proposta de Tipologia sobre Alianças Estratégicas (2001)

Além destas, merecem também atenção as alianças estratégicas
que se estabelecem com organizações do setor público, órgãos classistas,
Instituições Científicas e Tecnológicas, Instituições de Ensino e
Organizações não Governamentais. Nestes casos, a complexidade dos
acordos pode ser maior do que nos casos em que ambas as organizações
possuem um propósito idêntico e uma estrutura de propriedade semelhante.
A este respeito, questiona Eiriz (2001): ―(...) até que ponto a diferente
natureza de atividades entre uma organização que visa ao lucro, privada ou
não, e uma organização não lucrativa, pública ou não, dificulta ou facilita o
entendimento entre parceiros?‖
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4. Alianças Estratégicas e os desafios apresentados pelo novo
Ambiente Global
Os mercados estão em crescente mudança, e o empresariado
consciente entende que o sucesso no futuro está diretamente associado à
orientação das estratégias de negócio no sentido de antecipar e interiorizar
essas mudanças, aplicando seus recursos, capacidades e competências na
conquista de novas formas de vantagem competitiva.
As grandes corporações dominam os cenários de negócios e
determinam o ritmo das composições, buscando um posicionamento
competitivo mais eficaz. As pequenas empresas isoladas não conseguem
responder as situações complexas e de grande incerteza deste novo
ambiente. A condução das estratégias empresariais deve levar em conta os
pressupostos que caracterizam a nova dinâmica dos negócios.
Considerando o panorama da Sociedade em Rede apresentado por
Castells (1999), observamos que a cooperação empresarial, sob a forma de
alianças estratégicas, pode estabelecer relações positivas no que diz
respeito à combinação de pessoas, tecnologias e conhecimento, podendo se
constituir em elementos decisivos para promover o desenvolvimento, e em
alguns casos assegurar a sobrevivência, de empresas nesta nova economia
informacional.
Harbison & Pekar Jr.(1999) afirmam que:
[...] por meio de uma aliança estratégica, as empresas podem selecionar,
desenvolver e empregar capacidades essenciais que permitirão a cada
uma obter vantagem competitiva, aumentar o valor ao cliente e
direcionar mercados [...]

O novo mercado, que exige elevados padrões de qualidade e
respostas rápidas, obriga as empresas a focarem sua ação em atividades de
produção, distribuição e atendimento e, por vezes, processos que visam
criar todo o valor que o cliente final exige de um determinado serviço ou
serviço, são relegados a um segundo plano. Considerando que os custos de
P&D são crescentes, em razão do constante aumento de competitividade e
complexidade dos requisitos dos clientes, uma das áreas em que as alianças
estratégicas despontam como uma ferramenta essencial, é nos processos de
inovação tecnológica. A cooperação nas áreas de P&D tem reduzido os
custos da inovação, permitindo, inclusive, a diminuição de escala e
flexibilização da produção
Levando-se em conta que alguns mercados estão beirando a
saturação, o aproveitamento de oportunidades em outros mercados pode ser
acelerado com o estabelecimento de alianças estratégicas, onde os parceiros
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podem se estruturar de forma flexível, potencializando suas capacidades e
conhecimentos, buscando, desta forma, a utilização mais adequada de seus
recursos e capacidade produtiva instalada.
Outro grande benefício das alianças diz respeito à administração e
compartilhamento dos riscos das ações estratégicas. Os elevados níveis de
incerteza e alta volatilidade dos mercados na nova economia inibem ações
isoladas de empresas que não detém todos os recursos tecnológicos,
humanos e mercadológicos necessários à implementação de estratégias de
desenvolvimento de novos produtos, mercados e clientes, notadamente
quando estas ações referem-se à atuação no mercado global.
A motivação para o estabelecimento de alianças estratégicas está
ligada, também, à reduzida capacidade das organizações, notadamente as
pequenas e médias empresas, em mobilizar os recursos financeiros,
materiais e humanos para sustentação de seus planos de desenvolvimento.
Confirmando os benefícios de alianças estratégicas construídas
pelas organizações, é de grande importância o comentário feito por
Harbison & Pekar Jr. (1999): ―Durante quase dez anos, as duas mil maiores
empresas do mundo tiveram um retorno consistente de quase 17% sobre o
investimento em alianças estratégicas. Isso representa 50% mais do que a
média do retorno sobre o investimento geral dessas empresas.‖ Os mesmos
autores citam que ―as empresas mais ativas, constituídas por joint ventures,
obtiveram um retorno sobre o patrimônio de 17,2% a 40% maior que a
média das empresas mais bem sucedidas do mercado segundo a Revista
Fortune, que constataram uma média de retorno sobre o patrimônio de
apenas 10,1%‖. Harbison & Pekar Jr. (1999) afirmam ainda que ―...
levando em consideração as mil maiores empresas dos Estados Unidos,
desde o início da década de 90, a porcentagem de receita que obtiveram a
partir de alianças mais do que dobrou, chegando a 21% em 1997. Em 1980,
era menos de 2 %.‖
É importante considerar, também, o papel do Estado na promoção
e fomento de arranjos e alianças estratégicas para desenvolvimento de seus
vetores estruturantes. Conforme afirma Castells (1999), o papel do Estado
―(...) é um fator decisivo no processo geral, à medida que expressa e
organiza as forças sociais dominantes em um espaço e em uma época
determinados‖.
Observamos, desta forma, que o atual estágio do capitalismo,
definido por alterações causadas pelo que Castells denominou de
informacionalismo1, tem na ―Empresa em Rede‖ a sua maior
1

Castells (1999) examinou os dispositivos tecnológicos capazes de definir, a cada época, o
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representatividade. As alianças estratégicas entre empresas em rede além de
se constituírem em arranjos empresariais para busca da excelência na
produção e circulação de bens e serviços, constituem-se também em
mecanismos para sanar assimetrias no processo de inovação e, em último
grau, apresentam-se como fator determinante da evolução e da
sobrevivência das empresas nesta nova economia.
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nível e a qualidade do excedente. Assim, afirma ele, após os modos de desenvolvimento
agrário e industrial, assistimos ao surgimento de um novo modo, o informacionalismo, que
teria no trabalho criativo e na cultura da inovação as fontes da produtividade e valorização
econômica.
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