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É o fim do mundo!

Um dos passatempos favoritos da humanidade é fazer profecias sobre o fim do 
mundo. Desde que o mundo existe, ele sempre esteve prestes a acabar. Qualquer data 
redonda (ano 2000, fim do calendário maia em 2012) ou acontecimento fora do comum 
é  motivo  para  anunciar  o  apocalipse,  principalmente  se  a  data  prevista  estiver 
razoavelmente próxima do momento da previsão (mas com alguns anos de folga, pra 
gente poder aproveitar, se preparar, ganhar dinheiro vendendo lotes no céu, etc.). Claro, 
ainda estamos vivos, o mundo não pegou fogo, a terra não se abriu, as estrelas não 
caíram, e o planeta Terra ainda gira como sempre fez há bilhões de anos.

Ainda assim, de certa forma, as profecias são verdadeiras. O mundo vai, sim, 
acabar. Mesmo porque isso não seria novidade nenhuma.

Não, não estou falando de grandes explosões despedaçando nosso planeta em 
um grande show pirotécnico,  ainda  que isso não esteja  totalmente  fora do reino do 
possível. Para entender o que significa a expressão “fim do mundo”, é preciso refletir 
sobre o que quer dizer “mundo”, e uma dica importante está na expressão imortalizada 
pela música do R.E.M: “It’s the end of the world as we know it” (“É o fim do mundo tal 
como o conhecemos”). Quando as pessoas falam em “fim do mundo”, no fundo, estão 
falando sobre a destruição de tudo o que conhecem. Sobre a perda da realidade na qual 
cresceram, e à qual se adaptaram toda sua vida. Enfim, é quando tudo aquilo que os 
cerca, o contexto no qual se criaram e passaram a se entender como pessoas, deixa de 
existir. E não é que, vendo por este ponto de vista, o mundo não só já acabou para muita 
gente, mas ainda vai acabar daqui a bem pouco tempo para o resto?

Pense em alguém nascido em 1960. Esta pessoa teria cerca de 50 anos quando 
isto foi escrito (final de 2010 / início de 2011) – para os padrões demográficos de hoje, 
alguém não muito velho, com grande parte de sua vida pela frente. Esta pessoa atingiu 
seus 20 anos em 1980; nesta época, estava se tornando adulta, sua formação cultural e 
psicológica estava completa, e sua visão de mundo consolidada.

Pois  bem,  o  mundo  com  o  qual  nosso  exemplo  se  identifica  não  tem 
computadores (bem, até tem, mas pouquíssimas pessoas sequer fazem ideia do que seja 
isso), quanto menos redes conectando estes computadores, quanto menos comunidades 
globais.  Se  esta  pessoa  quiser  saber  a  resposta  para  alguma  pergunta,  ela  deverá 
perguntar a seus amigos ou colegas, ou pesquisar em livros, os quais deverá procurar 
(manualmente)  em alguma biblioteca que porventura conheça.  Aliás,  para falar  com 
seus amigos, se não puder encontrá-los pessoalmente, deverá ter um telefone fixo (algo 
não  tão  fácil  em  1980),  conseguir  linha  para  ligar  (idem,  ao  menos  em  horário 
comercial),  e,  pior de tudo,  saber  em que telefone  a  pessoa poderá atender  naquele 
momento. Ou mandar uma carta, o que, além de demorar pra caramba, está sujeito às 
vicissitudes do correio, como extravio ou falta de clareza no endereço.

Transações comerciais são feitas ou em dinheiro (o qual precisa ser sacado no 
caixa do banco, após pegar fila, em horário de funcionamento regular) ou em cheque 



(que demora vários dias para ser depositado, e está sujeito a fraudes). Cartões de crédito 
são  raros,  e  demoram  ainda  mais  para  serem  descontados  do  que  cheques,  o  que 
permite, inclusive, rolar dívidas quase que indefinidamente pagando um cartão com o 
outro. Viagens rodoviárias precisam ser bem planejadas, pois, se o carro quebrar no 
meio da estrada, o motorista está sozinho no mundo para resolver seu problema (a não 
ser que caminhe até um posto, que costuma ser algo difícil de achar); viagens de avião, 
por outro lado, são absurdamente caras, privilégio da classe alta.

Notícias são sujeitas ao viés dos jornais e emissoras de televisão, pois não há 
alternativas para obtê-las. Com isso, as informações sobre temas atuais demoram certo 
tempo para serem difundidas, e podem ser controladas por interesses particulares ou 
governamentais. Filmes, só no cinema ou na TV. A música pode ser comprada e ouvida 
em casa (geralmente em LPs), mas sua divulgação precisa de tempo e dinheiro, e está 
completamente nas mãos da indústria fonográfica.  Publicar  qualquer forma de texto, 
então,  só  pagando  uma  nota  preta  para  uma  gráfica,  sem  contar  a  distribuição  e 
divulgação (a não ser no caso de panfletos mimeografados e distribuídos manualmente, 
geralmente em universidades). A comida é comprada crua em mercearias e feita em 
casa;  caso  contrário,  há  apenas  restaurantes  (caros  demais  para  serem frequentados 
regularmente), lanchonetes (que só tem lanches ou petiscos, nada que se possa chamar 
de  refeição),  ou  comida  enlatada  (geralmente  reservada  para  emergências,  de  tão 
horrível).

Tudo isso hoje soa como outro mundo, e realmente é. A pessoa lá de cima, que 
cresceu  neste  mundo,  viu-o  gradualmente  desmoronar  debaixo  de  seus  pés,  sendo 
jogada em um mundo estranho e alienígena, no qual se sente um peixe fora d’água. 
Neste novo ambiente, a comida não tem gosto, os filmes não têm graça, a música não 
tem ritmo, e as roupas não têm estilo. O trabalho sempre envolve sistemas e ícones e 
redes que não fazem sentido,  e nunca foram necessários para coisa alguma,  mas as 
pessoas insistem neles. Há muitos números, muitas senhas, muitos botões, muitas siglas. 
Há uma enorme quantidade de informação disponível, mas você não consegue encontrá-
la quando precisa, nem entender um décimo do que você encontra. Ficou mais fácil 
comprar, mas você não sabe o quê; ficou mais fácil viajar, mas nenhum lugar parece 
familiar.

Claro, a maioria das pessoas de mais idade consegue se adaptar até certo ponto 
(geralmente  proporcional  à  data  de  nascimento),  e  se  movimentar  com  certa 
desenvoltura  no  mundo  atual.  Para  muitos,  a  descrição  acima  pode  até  parecer 
exagerada;  entretanto,  sempre haverá uma vaga impressão de que há algo errado.  O 
mundo não deveria ser assim, alguma coisa está fora do lugar. Isto é inevitável; afinal, 
quando tudo o que você sempre aprendeu e considerou como correto é jogado fora e 
substituído por ideias absurdas, você teria sérios problemas se não se incomodasse. Mas 
será que esse incômodo realmente se justifica? O mundo realmente está mudando, ou é 
só uma nova roupagem? E quanto mais será que ele ainda vai mudar?

Singularidade: você ainda vai ter uma

Do ponto de vista tecnológico, o progresso é evidente, como também é o fato de 
que ele ocorre cada vez mais rápido. Há 1.000 anos, levava séculos para uma tecnologia 
nova surgir e tornar a anterior obsoleta.  Se você crescesse aprendendo determinados 
conhecimentos técnicos, muito provavelmente você os usaria tranquilamente por toda a 



vida;  quando  muito,  surgiria  alguma  novidade  ao  longo  de  sua  carreira,  mas  nada 
drástico  demais  para  ser  facilmente  incorporado  à  sua  rotina.  Há  100  anos,  um 
profissional podia esperar presenciar ao menos um questionamento sério aos padrões 
vigentes ao longo de sua carreira,  além de algumas poucas novidades menores,  mas 
ainda  de  forma  gradual  o  bastante  para  permitir  que  ele  estudasse,  se  tornasse  um 
especialista em seu campo, e aplicasse o que estudou por longos anos. Hoje em dia, 
quando você termina uma faculdade, muito do que se sabia quando você a começou já 
se tornou obsoleto – em alguns campos, como nas ciências da computação, chega a ser a 
maior parte.

Esta aceleração no progresso científico e tecnológico, de tão gritante, tem levado 
muitos a questionar o que acontecerá quando ele alcançar velocidade tão extrema que 
fuja  ao  nosso  controle,  numa  explosão  de  inovação.  Diversos  autores,  mais 
notavelmente  Vernor  Vinge e  Ray Kurzweil,  têm mapeado os  avanços  tecnológicos 
mais significativos em uma escala logarítmica de tempo (por exemplo – 10.000 anos, 
depois  1.000,  100,  10,  1,  e  assim  por  diante)  e  descoberto  uma  curva  que  parece 
convergir para um ponto no futuro próximo, no qual a velocidade de avanço tecnológico 
tende  ao  infinito.  Este  evento  foi  chamado  de  singularidade  tecnológica,  e  seu 
significado exato é tema de inúmeros debates (os autores acima supõem que a grande 
revolução  da  singularidade  seja  inteligência  artificial  superior  à  nossa  inteligência 
humana),  mas  uma  coisa  é  certa  –  o  mundo  pós-singularidade  deve  ser  totalmente 
irreconhecível  para  nós,  de  forma  muito  mais  drástica  que  qualquer  mudança 
presenciada na história recente.

Tudo isso é muito impressionante na teoria – mas, na realidade, será que a tal 
singularidade vem mesmo? Bem, se você é esperto, talvez tenha entendido por que eu 
comecei falando de fim do mundo, e tenha intuído minha opinião sobre o assunto. Pois 
digo que não apenas a singularidade está chegando, como também não seria nada de 
inédito  na  história  da  humanidade.  Ainda  assim,  talvez  represente  mudanças  de  tal 
ordem que não se vê há cerca de 12.000 anos.

Para  compreender  a  profundidade  da  revolução  pela  qual  estamos  passando, 
vamos retornar brevemente ao período Paleolítico, a primeira fase da Pré-História, que 
terminou por volta de 10.000 a.C.. Naquela época, a humanidade vivia exclusivamente 
de  caça  e  coleta.  Praticamente  todo o tempo  disponível  de nossos  antepassados  era 
utilizado para tentar conseguir comida – afinal, caçar animais e coletar frutas e outros 
vegetais são atividades que demandam muito tempo e esforço para relativamente pouca 
produção de alimento. Se houvesse uma quantidade grande de pessoas juntas (mais que 
duas ou três dúzias), ou se um bando permanecesse em um local por muito tempo, havia 
um risco sério de exaurir  as fontes de alimento,  as quais  necessitavam de processos 
naturais para se repor – por isso, os seres humanos se organizavam em pequenos bandos 
nômades.

Claro, os homens das cavernas tinham algumas ferramentas de diversos tipos, 
mas  nada que os  diferenciasse  de modo fundamental  dos  outros animais.  Tínhamos 
machadinhas;  outros  bichos  tinham  garras.  Usávamos  peles  de  animais  para  nos 
aquecer; os outros tinham sua própria. Assávamos a carne com fogo; os animais não 
tinham problema algum em comê-la crua. Comunicávamos-nos com algumas palavras 
rudimentares e gestos; os grunhidos, piados, e outros sons dos bichos eram suficientes 
para coordenar a caça. Em suma, éramos praticamente o mesmo dos outros animais da 
natureza; tínhamos diferenças quantitativas, talvez, mas não qualitativas.



Tudo isso mudou com a chamada “Revolução do Neolítico” (o segundo período 
da Pré-História, que antecedeu a Antiguidade histórica). O que causou esta reviravolta 
foi  algo  que  damos  por  certo  hoje  em dia:  o  desenvolvimento  da  agricultura  e  da 
pecuária.  Pense  bem:  a  vida  do  homem  paleolítico  girava  em  torno  da  simples 
subsistência.  Se  ele  fosse  imaginar  que  progressos  tecnológicos  poderiam  ser 
desenvolvidos  no  futuro,  com  certeza  idealizaria  machadinhas  mais  afiadas  e 
duradouras, peles mais quentes e resistentes, fogueiras mais fáceis de fazer, e assim por 
diante. Imaginaria uma vida de contínua caça e coleta, como a sua, mas mais fácil e 
eficiente. Agora, criar sua própria comida, para poder ter acesso a ela na quantidade e 
no momento que quisesse? Inconcebível.

Tão absurda era a ideia de tomar o controle de sua subsistência,  ao invés de 
depender  da  natureza,  que,  quando  isso  ocorreu,  aqueles  macacos  pelados  se 
transformaram em uma criatura inteiramente diferente. Em primeiro lugar, passaram a 
viver em grandes números (da ordem dos milhares, nas maiores cidades), e em lugares 
fixos.  Além  disso,  apenas  uma  parcela  não  muito  grande  da  população  precisava 
trabalhar para sustentar a todos – e, mesmo assim, este trabalho tomava apenas parte da 
vida destas pessoas. O resultado é que passaram a haver inúmeras pessoas, reunindo 
diferentes  talentos,  inclinações,  históricos  e  personalidades,  convivendo 
prolongadamente entre si, e com tempo livre para desenvolver todo tipo de atividades.

Passou  a  ser  necessária  uma  forma  de  organização  destas  pessoas  que 
possibilitasse a manutenção de uma certa ordem social e coesão, mesmo em grandes 
números (ou seja, política); meios e métodos de distribuição e circulação de recursos e 
trabalho (economia);  formas de dividir  as pessoas em grupos capazes  de atender  às 
demandas  laborais  e  organizacionais  (sociedade);  e  maneiras  de  codificar  tais 
informações de forma que pudessem ser reforçadas e repassadas às gerações futuras 
(cultura).  Sem  contar  o  progresso  do  conhecimento  e  tecnologia,  necessário  para 
desenvolver  meios  de atender  estas  demandas,  bem como as  ferramentas  (incluindo 
armas) necessárias para aumentar a eficiência do grupo de forma a não apenas atingir 
suas metas intrínsecas, mas também prevalecer na competição com outros grupos.

Ou seja, tudo aquilo que define a humanidade tal como a conhecemos veio de 
um simples avanço tecnológico na produção de alimentos. A mudança em relação à 
situação anterior não foi apenas quantitativa, e sim um enorme salto qualitativo. Claro, a 
humanidade levou bastante tempo (cerca de 5 a 10 mil anos, dependendo do local) para 
atravessar  o  Neolítico  com sua  revolução,  e  desembocar  nas  civilizações  históricas 
dotadas de todos os elementos acima; ainda assim, se isso for comparado com os dois 
milhões de anos do Paleolítico,  a impressão é, sim, de uma verdadeira singularidade 
tecnológica.

Pois eu proponho que a revolução pela qual a humanidade passa no momento 
atual é comparável à do Neolítico, e, como esta, nos transformará em um ser totalmente 
diferente do “homem clássico” de séculos atrás, praticamente outra espécie. E, sim, falo 
no presente e não no futuro, pois já estamos neste processo de transformação. De forma 
análoga à  agricultura  e  pecuária,  vejo os fundamentos  básicos desta  nova revolução 
como sendo a industrialização e a globalização – processos, claro, que vêm ocorrendo 
há mais de 200 anos. E, também analogamente ao Neolítico, o salto qualitativo decorre 
das profundas mudanças demográficas que estes fundamentos possibilitam.

Atordoante mundo novo



Há  300  anos,  a  humanidade  era  na  sua  grande  maioria  rural,  vivendo  em 
pequenas  comunidades  agrícolas.  Mesmo  as  cidades  grandes  muito  dificilmente 
conseguiam alcançar  o milhão de habitantes,  e eram poucas e distantes  entre si.  As 
pessoas limitavam seus relacionamentos a poucos conhecidos, que viviam próximos de 
si,  pois  praticamente  não  havia  meios  de  comunicação  a  grandes  distâncias,  e  o 
transporte era extremamente precário e penoso. Os bens materiais eram limitados ao que 
pudesse ser feito à mão, e em localidades próximas. E, por fim, o conhecimento era 
restrito aos poucos que tinham oportunidade de encontrar professores e livros (recursos 
bastante escassos) e dedicar-se por um longo tempo aos estudos.

A industrialização trouxe as pessoas em massa para as cidades, para trabalhar 
nas fábricas, e ampliou o acesso a recursos materiais de todos os tipos. Ao produzir bens 
em massa  (bem como  alimentos,  na  “revolução  do  campo”),  passou a  ser  possível 
sustentar populações cada vez maiores, de modo que cidades com milhões de habitantes 
são algo cada vez mais  comum, e a população mundial  empilha bilhão em cima de 
bilhão cada vez mais rápido. Com isto, a humanidade passa a lidar com números cada 
vez maiores de pessoas vivendo próximas umas das outras.

Em um único  cruzamento  movimentado  de  uma  cidade  grande,  centenas  de 
pessoas chegam a circular por minuto, em contato direto entre si. Qualquer loja em um 
ponto razoavelmente movimentado é frequentada por milhares de clientes por ano; são 
milhares  de  pessoas  com  que  os  vendedores  conversam  e  negociam,  pessoas  com 
origens, personalidades e histórias de vida totalmente diferentes entre si. Cada pessoa 
comum tem acesso a dúzias de contatos que conhece pessoalmente,  e pode alcançar 
rapidamente  por  telefone,  e-mail  ou  outros  meios.  A  globalização  decorrente  do 
desenvolvimento  dos  meios  de  transporte  e  telecomunicações  amplia  ainda  mais  as 
possibilidades; hoje, fala-se em mercados consumidores globais de centenas de milhões 
ou mesmo bilhões de pessoas, e a internet possibilita a livre comunicação de pessoas do 
mundo todo de forma ágil e prática, formando grupos de interesse globais que às vezes 
agregam milhares de pessoas ao redor das causas mais restritas e específicas.

Esta explosão nos números absolutos de pessoas que se encontram vivendo no 
mesmo local,  trabalhando  em conjunto e  trocando  experiências  entre  si,  tão  radical 
quanto aquela ocorrida na revolução do Neolítico, também tem levado a transformações 
igualmente profundas na maneira como as pessoas se organizam e se relacionam. Em 
primeiro lugar, por simples razões estatísticas, quanto maior o número de pessoas em 
um mesmo local, maior a chance de surgirem indivíduos profundamente problemáticos 
– criminosos, loucos, rebeldes, desajustados, todo tipo de pessoa com características que 
dificultam o funcionamento regular da sociedade. Em populações menores, a tendência 
é serem casos relativamente isolados, fáceis de resolver de forma individual; entretanto, 
quando mesmo essa pequena minoria compreende um grande número de pessoas, elas 
passam a ser capazes de causar danos difíceis de ignorar.

Adicionando-se  a  isso  o  relativo  anonimato  de  que  os  indivíduos  gozam ao 
fazerem parte de grandes massas humanas, o que comprovadamente reduz as inibições 
das pessoas para seguir seus impulsos mais mesquinhos e agressivos, tem-se um número 
suficientemente  volumoso  de  casos  de  comportamento  danosamente  antissocial  que 
passa  a  ser  necessário  tratá-los  como  algo  comum,  até  esperado,  e  tomar  medidas 
preventivas que, em tempos antigos, poderiam parecer excessivas e até tirânicas. Passa a 
ser necessário partir do princípio de que qualquer pessoa é um criminoso em potencial, 



exercendo  um  grau  de  desconfiança  que  pode  parecer  ofensivo,  mas  se  faz 
indispensável, pois é quase certo que haverá casos que justificam a cautela.

Por outro lado, o aspecto positivo desta massificação é a reunião, em um mesmo 
ambiente, de uma enorme quantidade de mentes diferentes, com diferentes pontos de 
vista,  conhecimentos,  experiências  e  talentos,  potencialmente  trabalhando  em 
cooperação – e é neste ponto que a informatização e a comunicação em redes se tornam 
a  chave para  a  transformação da  humanidade.  Pois  de nada  adianta  a  existência  de 
grupos  humanos  absurdamente  grandes  se  eles  não  tiverem  meios  de  disseminar 
informações entre si de forma ágil e ampla, organizar tais informações em um todo mais 
ou menos coerente, e estabelecer um mínimo de coordenação em suas atividades. Em 
outras  palavras,  se  a  expansão  demográfica  decorrente  da  Revolução  Industrial  e 
globalização lançou o potencial para profundas mudanças no modo como a humanidade 
funciona,  a  revolução  da  informação  tem fornecido  as  ferramentas  necessárias  para 
realizar este potencial.

Somos todos neurônios

Atualmente,  este novo paradigma já está se manifestando, através do modelo 
colaborativo de trabalho – principalmente (mas não somente) nas áreas que lidam com 
informação e conhecimento.  A ideia básica é bem simples:  se duas cabeças pensam 
melhor que uma, mil cabeças pensam absurdamente melhor que isso. E, como sabemos, 
reunir centenas ou milhares de pessoas para trabalhar em um projeto conjunto, hoje em 
dia, é algo cada vez mais fácil.  O segredo está em não tentar coordenar demais (ao 
menos nas instâncias mais altas), e deixar a coisa crescer de forma orgânica.

Hoje,  o  maior  exemplo  desta  tendência  é  o  modelo  wiki de  produção  de 
conteúdo – e a maneira como as informações surgem (e os erros se corrigem) quase que 
por  mágica,  nas  wikis mundo  afora,  atesta  a  eficiência  do modelo.  Claro,  a  grande 
maioria  das  wikis lidam  com  assuntos  “fúteis”  de  entretenimento  e  cultura  pop,  e 
mesmo  nas  mais  “sérias”,  como  a  Wikipédia,  as  bobagens  ocupam  um  volume 
considerável.  (Sem  contar  que,  provavelmente,  ainda  estamos  em  um  estágio  bem 
incipiente da produção colaborativa, e nossos tataranetos irão dar gargalhadas ao ver 
nossas  pobres  wikis.)  Mas  a  verdade  é  que  os  dados  aparecem,  são  divulgados, 
analisados e corrigidos com velocidade e eficiência impressionantes, o que faz com que, 
para  um  veículo  editado  em  sua  maioria  por  leigos,  a  Wikipédia  seja 
surpreendentemente completa e correta.

A razão disso, claro, está no número absurdamente grande de editores. Por mais 
obscuro ou restrito que um fato seja,  alguém entre os milhares de editores envolvidos 
naquele assunto vai saber dele. Da mesma forma, quando surge algum absurdo, haverá 
alguém que não apenas reconhece o erro, mas pode apresentar dados concretos para 
derrubá-lo. Ainda que a maioria da população muitas vezes defenda noções erradas, a 
ideia  correta  não  deixará  de  ser  divulgada,  e  tenderá  a  “sobreviver”  melhor  às 
discussões do que ideias erradas, aumentando gradualmente o número de pessoas que a 
aceita, em um processo semelhante à evolução das espécies. A novidade é que, com um 
número enorme de pessoas possibilitando a troca cada vez mais rápida de ideias, e com 
os meios de comunicação em rede possibilitando uma divulgação cada vez mais ampla e 
eficiente, este processo evolucionário ocorre em velocidade cada vez maior.



Com  isto,  chegamos  à  nossa  famigerada  singularidade.  Como  mencionado 
acima,  a ideia mais difundida de singularidade tecnológica corresponde à criação de 
inteligências  artificiais  superiores  à  nossa  inteligência  natural;  aliás,  já  dizia  o 
matemático inglês I. J. Good, em 1965, que “a primeira máquina ultrainteligente (ou 
seja,  mais  inteligente  que  aqueles  que  a  criaram)  será  a  última  invenção  que 
precisaremos fazer”, pois ela seria capaz de criar outras máquinas mais inteligentes que 
si mesma, e assim por diante, em uma explosão de inteligência que abriria a porta para 
inovação praticamente infinita na ciência e tecnologia. Bem, o caso é que este momento 
já chegou. Já conseguimos, hoje, criar algo bem mais inteligente que o ser humano. Só 
que, ao contrário do que a maioria esperava, este “algo” não é uma máquina, e sim um 
apinhado de seres humanos. As máquinas apenas possibilitam sua existência.

Que a produção colaborativa supera as capacidades de qualquer indivíduo, seja 
em velocidade de processamento, profundidade de raciocínio, ou mesmo criatividade, já 
não  é  mais  algo que possa ser  razoavelmente  questionado.  As verdadeiras  questões 
passam a ser como utilizar as ferramentas modernas de informação para atingir  esta 
inteligência superior, e, uma vez que ela seja alcançada, como aplicá-la da maneira mais 
eficiente.  Ou seja – qualquer  “trunfo” de nada vale se não for utilizado da maneira 
correta. E o principal erro, nessas horas, é tentar utilizá-lo dentro do paradigma antigo, 
para reforçar os modos de trabalho antigos.

Um  exemplo  muito  apropriado  de  uma  nova  tecnologia  que  muda 
completamente o jogo foi a invenção da pólvora e das armas de fogo. Hoje, é sabido 
que qualquer exército que utilize armas de fogo será tremendamente superior a qualquer 
exército que use apenas armas brancas, independentemente dos números envolvidos. Ou 
seja, as armas de fogo tornam todo o resto (ao menos tudo o que veio antes) irrelevante. 
Entretanto, nos primórdios do uso militar da pólvora, não era bem assim – e não apenas 
pelo fato de os fuzis da época serem rudimentares.

Ocorre que tais fuzis, arcabuzes, mosquetes, etc. eram usados por cavaleiros, os 
quais,  acostumados  a  serem “estrelas”  no  campo  de  batalha,  davam um único  tiro 
(devido  à  dificuldade  de  recarregar  as  armas  da  época),  e  logo  em  seguida  saíam 
matando todo mundo que aparecesse pela frente com espadadas.  Isso não mudava a 
dinâmica  das  batalhas,  e  permitia  que  inimigos  dotados  apenas  de  armas  brancas 
vencessem estes cavaleiros. Entretanto, ao mudar as táticas, estabelecendo trincheiras, 
linhas de tiro, “zona de ninguém”, ou seja, usando o fogo não apenas para matar, mas 
principalmente para controlar a posição e movimentação dos inimigos, aí sim as táticas 
anteriores ficaram irrelevantes. Foi necessário descobrir pra quê realmente serviam as 
tais armas de fogo.

Com  os  computadores,  não  é  diferente.  Muitas  empresas  e  órgãos  públicos 
acham que “modernizar-se” é sinônimo de comprar computadores e colocar nas mesas 
dos  funcionários,  e  só.  Pois  isso  é  um passo  praticamente  inútil.  Se  você  usa  um 
computador para redigir e arquivar documentos e mandar e-mails, você não tem nada 
que não possa ser conseguido com uma máquina de escrever, um gabinete de arquivos, 
e um telex (ou mesmo correio). Quaisquer vantagens em relação ao que havia antes são 
meramente quantitativas, e não qualitativas. Mesmo a internet não adianta muito quando 
é usada somente para conversar e ler conteúdo publicado em alguns sites favoritos – um 
telefone e algumas assinaturas de revistas e jornais têm o mesmo resultado.

Não, a verdadeira aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação 
consiste  em  coordenar  a  produção  coletiva  de  conhecimento,  gerando  uma  ultra-
inteligência  capaz  de  aumentar  a  si  mesma  (seja  desenvolvendo  processos  de 



cooperação  cada  vez  mais  eficientes,  seja  simplesmente  aumentando  o  número  de 
participantes), o que é plenamente capaz de concretizar a “profecia” da Singularidade. 
Aliás, o principal problema com a observação de que a ciência e tecnologia progridem 
cada vez mais rápido consiste nas limitações humanas, que tendem a estabelecer um 
“teto”  de  velocidade  com que  as  pessoas  conseguem tocar  a  inovação –  mas,  se  o 
progresso não depende de mentes humanas limitadas, mas sim de uma “mente coletiva” 
superior  e  (teoricamente)  sem limites  máximos  de  capacidade,  este  “teto”  deixa  de 
existir. Aliás, eu suspeito que nós já ultrapassamos este limite humano de velocidade, 
ou no mínimo, estamos perto disso.

Quem torce o nariz para a ideia de que nós já atingimos esta inteligência coletiva 
sobre-humana deve simplesmente olhar para os principais projetos tecnológicos, e para 
a força de trabalho intelectual  necessária para levá-los em frente.  Hoje,  uma pessoa 
estuda um mesmo assunto por anos e anos, atingindo um grau de especialização cada 
vez  maior,  não  para  se  tornar  uma  autoridade  suprema  em  seu  campo,  mas 
simplesmente  para  ser  capaz  de  participar  de  um  projeto  (por  exemplo,  de 
desenvolvimento de um software complexo,  como um sistema operacional).  Há 300 
anos, era perfeitamente possível que uma única pessoa detivesse todo o conhecimento 
envolvido na produção e operação da tecnologia mais avançada e complexa da época 
(digamos, um navio), desde os recursos naturais brutos; hoje, até para produzir o mais 
simples dos relógios digitais, é necessária uma cadeia de produção cujo conhecimento 
total  é  muitas  vezes  superior  ao  que o mais  brilhante  dos  seres  humanos  consegue 
aprender sozinho.

E agora?

Quais são as consequências disso tudo? Simplesmente, como eu disse acima, que 
a humanidade está se transformando em um novo “bicho”, tal como ocorreu no final da 
Pré-História.  A  característica  principal  desta  nova  humanidade,  até  onde  consigo 
vislumbrar,  é ser uma entidade coletiva.  Um todo muito maior  que a soma de suas 
partes.  De  certa  forma,  esta  “mente  coletiva”  sempre  existiu,  na  forma  de  uma 
abstração, desde que as pessoas aprenderam a se comunicar entre si – entretanto, pela 
lentidão e dificuldade na difusão das ideias, ela sempre foi extremamente lenta, além de 
desprovida de capacidade de deliberação. É como se a mente da humanidade estivesse 
dormindo (ou melhor ainda, em coma) até o momento, e só agora estivesse começando 
a despertar.

As  evidências  da  coletivização  da  humanidade,  como  tudo  o  que  venho 
discutindo,  já  podem  ser  vislumbradas  hoje.  Como  já  foi  mencionado,  a  transição 
demográfica para grupos humanos de milhões e bilhões requer regras cada vez mais 
rígidas  e  amplas  para  ordenar  a  sociedade.  Ocorre  que  isto  desemboca  em  uma 
ingerência cada vez maior de instâncias coletivas (governo, outras organizações, mídia, 
sociedade como um todo) nas instâncias mais privadas – família e indivíduo. Foram-se 
os dias em que a criação dos filhos, questões conjugais, e outras relações familiares 
eram território soberano e indevassável da própria família – tanto pelo medo gerado 
pelos  escândalos  cada  vez  mais  públicos  de  violência  familiar,  abuso  infantil,  e 
similares,  quanto  pela  dependência  cada  vez  maior  em livros,  televisão,  internet,  e 
outras fontes públicas para aconselhamento.



Da  mesma  forma,  como  indivíduos,  não  apenas  nós  somos  cada  vez  mais 
“criados” pelo coletivo (escola, mídia,  redes cada vez mais amplas de amigos,  entre 
outros), como nossos relacionamentos interpessoais são muitas vezes substituídos pelo 
“relacionamento”, às vezes bastante apaixonado, que temos com figuras públicas, como 
políticos  e  celebridades  do  entretenimento  –  o  qual,  claro,  é  compartilhado  por  (às 
vezes)  milhões  de  pessoas.  Acompanhamos  suas  vidas  da  mesma  maneira  que 
acompanhamos as vidas de parentes e vizinhos, e frequentemente temos em relação a 
eles os mesmos sentimentos. Em sociedades nas quais o relacionamento com as pessoas 
fisicamente próximas é cada vez mais difícil (não apenas por desconfiança, mas também 
pelas  dificuldades  práticas,  pois  estamos  falando  de  milhões),  tais  relacionamentos 
“públicos” passam a ser vitais.

Bem, mas como a humanidade passará a ser, enquanto entidade coletiva? Assim 
como todo grande salto qualitativo no progresso humano, é quase impossível discernir o 
que  deverá  ocorrer.  Afinal,  estamos  presos  ao  nosso  “mundo”,  e  a  conceitos  que 
pertencem a ele, mas este mundo deverá deixar de existir e ser substituído por outro, 
completamente alienígena para nós. Mas podemos tentar especular. Em primeiro lugar, 
creio que as pessoas em si não deverão mudar muito – afinal,  elas não mudaram no 
Paleolítico, e atravessaram todos os milhares de anos da humanidade sem deixarem de 
ser o que são.  Continuarão  sendo motivadas  por impulsos  primitivos,  mesquinhos  e 
muitas  vezes  imaturos.  No entanto,  deverão  ter  cada  vez  menos  importância,  e  sua 
mesquinhez deverá ser cada vez menos prejudicial, à medida que a sabedoria (ou, ao 
menos,  o  pragmatismo)  de  nossa  mente  coletiva  nos  leve  para  decisões  mais 
equilibradas.

Quanto às formas de trabalho,  relações políticas, economia, e outras questões 
práticas, a especulação começa a ficar mais difícil e sem bases concretas. O trabalho 
intelectual provavelmente será pautado pela produção coletiva e baseado em interface 
homem-máquina  cada  vez  mais  direta,  necessitando  cada  vez  menos  de  indivíduos 
diretamente  detentores  de  conhecimento  técnico,  e  cada  vez  mais  de  pessoas  com 
criatividade e talento para enxergar o que ninguém mais enxerga. Talvez este paradigma 
coletivo se estenda à própria política (quem sabe com ferramentas mais ágeis e práticas 
para o cidadão comum participar do processo político, por exemplo, com referendos e 
eleições  populares  de  cargos  mais  baixos),  a  qual  seja  cada  vez  mais  voltada  à 
construção de novas diretrizes baseadas na discussão, e menos na disputa entre posições 
rígidas. As celebridades devem continuar existindo, mas a produção cultural e artística 
deverá  ser  cada  vez  mais  descentralizada  e  democratizada  (o  que,  aliás,  já  vem 
ocorrendo hoje).

E  isso  tudo  é  bom  ou  ruim?  Como  toda  mudança  radical,  é  simplesmente 
diferente. Para nós, o cenário pode parecer horripilante – e eu aposto que mesmo os 
trans-humanistas mais entusiasmados provavelmente vão se decepcionar muito com o 
mundo pós-singularidade. Por outro lado, para quem nascer neste novo contexto, nosso 
mundo primitivo de hoje deverá parecer um pesadelo. Qualquer transformação traz esta 
mesma  sensação  de  estranhamento.  Mas  uma  coisa  é  verdade:  tudo  o  que  existe 
atualmente vai ser varrido pela História. Nossas práticas e mentalidades, cedo ou tarde, 
se  tornarão  insignificantes,  tanto  quanto  a  ideia  de  espadas  e  cavalos  é  hoje.  Se  a 
humanidade como um todo estará melhor, é difícil dizer; mas quem com certeza estará 
pior, muito pior, são aqueles que tentarem se agarrar ao passado.

Leia mais em:  http://linhademundo.wordpress.com


