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pote... é acender um fogo

(Aristófanes) 423 aC
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Princípios Mecanicistas

• Unidade de 
comando

• Divisão de trabalho

• Hierarquia

• Disciplina

• Causalidade

• Autoridade

• Controle

Novo Ambiente

• Mutação

• Movimento

• Casualidade

• Simultaneidade

• Incerteza

• Velocidade

• Flexibilidade

Funcionam num 
contexto: 
Previsível, Estável e 
Simples

Evolução emerge em 
ambientes com forte 
presença de tecnologia

• Cada vez mais invasiva

• Sustentada por redes de 
toda ordem

• Com destaque para as 
redes sociais

• Formas inéditas de 
comunicação 
interpessoal

O Contexto Atual

E a Consciência?

Vivemos um momento de inovação radical, de muitas e intensas 
transformações com base na tecnologia
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Tecnologia e Subjetividade – Expansão da 
Consciência

Tecnologia e Subjetividade – Expansão da 
Consciência

• A consciência tem sido estudada por 
cientistas e espiritualistas de diversas 
linhas de pensamento

• Nas últimas décadas (1990 década do 
cérebro) aprofundamento no saber 
científico a respeito do cérebro, com 
destaque para os estudos da 
consciência
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cérebro) aprofundamento no saber 
científico a respeito do cérebro, com 
destaque para os estudos da 
consciência

• A consciência é a percepção imediata do sujeito daquilo que se passa, 
dentro ou fora dele

• Consciência é uma qualidade da mente que abrange subjetividade, 
autoconsciência, sabedoria, capacidade de perceber a relação entre si e 
o ambiente
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Bolhas

• Não há uma definição aceita pela ciência – há dúvidas e debates

• Para a ciência a consciência emana da matéria – é neuronal 
simplesmente
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 As leis e as formas de pensamento estão 
comprometidas com a ideia da produção no 
paradigma das fábricas

Na fábrica as pessoas se conhecem, estão 
sob as mesmas regras de convivência e tem 
um sentido de pertencimento

 À fábrica, ao produto e aos valores 
estruturantes de uma hierarquia forte e 
única

 As leis e as formas de pensamento estão 
comprometidas com a ideia da produção no 
paradigma das fábricas

Na fábrica as pessoas se conhecem, estão 
sob as mesmas regras de convivência e tem 
um sentido de pertencimento

 À fábrica, ao produto e aos valores 
estruturantes de uma hierarquia forte e 
única

Estudos da Consciência

Mas estamos numa sociedade de serviço e o 
modelo é o do shopping center

As pessoas trabalham nas diferentes lojas, no 
mesmo espaço físico

 Mas sem pertencimento

 Sem percepção da totalidade

Uma sociedade sem laços

Mas estamos numa sociedade de serviço e o 
modelo é o do shopping center

As pessoas trabalham nas diferentes lojas, no 
mesmo espaço físico

 Mas sem pertencimento

 Sem percepção da totalidade

Uma sociedade sem laços
Uberização do trabalho: Taxi, 
diaristas, fisioterapeutas, 
personal
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A ciência e as mudanças de 
paradigma

Paradigmas de Thomas Kuhn (1962)

 Constelação de valores, um conjunto de princípios cognitivos, 

inconscientes e conscientes, pressupostos que permitem perceber e 

interpretar o mundo

A ciência é um modelo mais bem sucedido de 
produção e disseminação de verdades universalmente 

aceitas

 A ciência tem lidado com mudanças profundas nas formas de ver, sentir 

e pensar a realidade

 Revoluções culturais - Renascimento e no Iluminismo

 Socioculturais e político-econômicas - transição do século XIX ao XX –

relativismo

 Física de Aristóteles, dinâmica Newtoniana, teoria da relatividade de Einstein, 

a quântica (complementaridade de Bohr,  incerteza e indeterminação de 

Heisenberg)

 Incompletude de Gödel, Neurociência, Tecnologia da Informação, Redes
Uma mudança de paradigma inaugura novas formas de olhar o 

mundo 
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Do Tear a Palavra escritaDo Tear a Palavra escrita

• As transformações atuais estão no 
nível daquelas que decorreram de 
Gutemberg

Gutemberg mudou a realidade das 
pessoas, provocou uma expansão 
na consciência

Novos conhecimentos fazem isso

• Os novos produtos de mídia, como 
internet, videogames, realidade virtual, 
ambientes multimídia, mapas mentais, 
bigdata, nuvem e realidade 
aumentada, têm potencial muito mais 
intenso para proporcionar expansão 
da consciência

• MUDANÇAS PARADIGMÁTICAS
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A Internet é o conteúdo na noosfera?A Internet é o conteúdo na noosfera?

• Para Chardin a história da 
evolução é uma história da luta 
entre o múltiplo unificado e a 
multidão desordenada

• A evolução acelerada 
enfraquece:

A organização em relação à 
individualização

Os sistemas celulares em 
relação ao grande número de 
células isoladas

As organizações humanas em 
relação à grande massa de 
seres humanos individuais
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• A Noosfera é o lugar dos pensamentos e comunicações humanos nas 
cogitações de Teilhard de Chardin
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A Internet é o conteúdo na noosfera?A Internet é o conteúdo na noosfera?

• A palavra "caos" traz consigo a 
conotação negativa de desordem

• Mas pode ser visto como um 
espaço de possibilidades criativas

• As pessoas que experimentam a 
Internet pela primeira vez têm a 
impressão de que suas mentes 
foram imersas em um vasto e 
caótico universo de informações

• No entanto, à medida que se 
tornam mais experientes no uso 
da Internet, um senso de forma 
começa a emergir
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Ordem e
Desordem

• A desordem está articulada à ordem e 
a ordem à desordem

• São partes de um mesmo universo

• Quando se estuda o mundo como um 
sistema complexo, os sistemas 
filosóficos que mantêm a divisão de 
conhecimentos em disciplinas, 
perdem parte dos significados, 
principalmente a consciência da 
totalidade

Doença e Doente

Podemos pensar a Internet como um espaço de atração 
(atrator), um conteúdo desorganizado de mentes criativas
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Tecnologia

Crescimento

Desenvolvimento

Pré-Ford Ford Pós-Ford

Artesão
Trabalhador da 

Indústria
Trabalhador do 
Conhecimento

Máquinas de 
propósito Geral

Máquina de 
propósito específico

Máquinas de 
propósito Geral

Torno x pé de mesa Pára-lamas de carro 
Supply Chain 
Management

Os instrumentos tecnológicos adquiridos não vêem mais 
acompanhados das técnicas necessárias às suas 
utilizações.

Dimensão Tecnológica e Aprendizado do 
Usuário



Corporações 
como Nações Virtuais

Comunidades e 
Redes 
em um ambiente
Semi-empresarial 
turbulento

Comunidades e 
Redes 
em um ambiente
Semi-empresarial 
turbulento

Tribos:
Corporações Virtuais 
como Nações incluindo 
igrejas
e outras grandes
instituições

Tribos:
Corporações Virtuais 
como Nações incluindo 
igrejas
e outras grandes
instituições

Individualismo
Centrada no Crescimento Material

Solidariedade
Coletivismo

Solidariedade
Coletivismo
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Uma Nova Organização da Produção - 4 Modelos 
Concomitantes 

Uma Nova Organização da Produção - 4 Modelos 
Concomitantes 

MODELO ORGANIZACIONAL
Mais permanência

Corporações como 
nações virtuais

Mais permanência
Corporações como 

nações virtuais

Mais descontinuidade
(Pequenas empresas, 

redes pequenas e grandes)

Mais descontinuidade
(Pequenas empresas, 

redes pequenas e grandes)

Médias e pequenas 
empresas, em rede, 
conectadas ou não à 
produção global

Agentes Isolados 
Fragmentação e 
Inclusão

Grandes Organizações de 
ação transnacional –
efetiva ou potencial

Organizações Não 
Governamentais 
Globais

O centro só existe se tiver papel integrador, se agregar valor na integração sem 
desrespeitar ou inibir as particularidades locais
Não é hierárquico, é perspectivo, não é simples, é complexo (fuzzy)



 Esgotamento dos recursos e meios

 Lucro máximo

 Racionalidade

 Esgotamento dos recursos e meios

 Lucro máximo

 Racionalidade

Ganhos

Tempo

Muda o Design do DesenvolvimentoMuda o Design do Desenvolvimento

 Preservação e 
atualização permanente 
de recursos e meios

 Resultados 
Satisfatórios(?)

 Racionalidade Limitada

 Preservação e 
atualização permanente 
de recursos e meios

 Resultados 
Satisfatórios(?)

 Racionalidade Limitada

 Espaço da Racionalidade Limitada, da P&D, da Educação Continuada

 Criatividade, inovação, talento

 Desperdício – pode não dar em nada

 Dúvida quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos

 Dúvida quanto aos objetivos

 Espaço da Racionalidade Limitada, da P&D, da Educação Continuada

 Criatividade, inovação, talento

 Desperdício – pode não dar em nada

 Dúvida quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos

 Dúvida quanto aos objetivos

O Ritmo das mudanças transforma todos em 
aprendizes

O limite da tecnologia está na capacidade do ser humano 
absorvê-la
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Equilíbrio não é meta
nem destino dos sistemas vivos.
Equilíbrio não é meta
nem destino dos sistemas vivos.

• Na ordem pura não há inovação, criação, evolução - tudo morre.

• Na desordem pura - nada nasce. 

• Na ordem pura não há inovação, criação, evolução - tudo morre.

• Na desordem pura - nada nasce. 

Caórdico - caos e ordem - Tensão

 Conflito: determinismo e liberdade

 Entropia: Irreversibilidade

 Probabilidade: estreito caminho entre o 
mundo determinista e o mundo arbitrário 
do acaso

 Conflito: determinismo e liberdade

 Entropia: Irreversibilidade

 Probabilidade: estreito caminho entre o 
mundo determinista e o mundo arbitrário 
do acaso

Adolescente e Empresa

Farmácia

Livraria

cristal x fumaça

cadáver x fantasma



O objetivo do conhecimento não 
é descobrir o segredo.
O objetivo do conhecimento não 
é descobrir o segredo.

Impossível isolar:
 o ser vivo de seu ecossistema,
 o indivíduo de sua sociedade,
 o sujeito do objeto.

Impossível isolar:
 o ser vivo de seu ecossistema,
 o indivíduo de sua sociedade,
 o sujeito do objeto.

• A sociedade humana só existe nas (e pelas) interações entre as Pessoas

• A sociedade que emerge dessas interações retroage sobre os indivíduos e os 
submete.

• A sociedade humana só existe nas (e pelas) interações entre as Pessoas

• A sociedade que emerge dessas interações retroage sobre os indivíduos e os 
submete.
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Tetragrama 
de Morin

Busca permanente de organizaçãoBusca permanente de organização

É dialogar com o mistério.É dialogar com o mistério.


