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5 – A CONECTIVIDADE

A  idéia  que  sustenta  a  argumentação  deste  livro  é  a 
ideologia da conectividade humana. Ela tenderá a criar um quarto 
poder constitucional proveniente do povo. Neste caso a população 
estará  habitando  uma  conexão  eletrônica  virtual  e  a  sua  voz 
poderá ser ouvida rapidamente. No final das contas tudo isto seria 
apenas mais um direito para a sociedade. Poderá ser visto como o 
poder  para  decidir  por  votos  múltiplos  e  velozes  os  assuntos 
referentes aos interesses e recursos públicos. Vista assim por um 
ângulo político, a melhor definição para esta idéia seria “a ficção 
humana”. 

Mas quando se percebe que existe uma força tecnológica 
sendo disseminada gradativamente,  resultante de uma vigorosa 
revolução dos materiais, e que ela é a estrutura principal de uma 
grande evolução  da  humanidade,  sem precedentes  na  história, 
começamos  a  acreditar  que  talvez,  as  correlações  feitas  neste 
texto  possam  estar  indicando  uma  tendência  correta  sobre  a 
chegada de uma nova “era da conectividade”. Assim, faz sentido 
especular sobre a possibilidade de a tecnologia ainda vir a nos 
agraciar com um novo poder. Ela vai culminar com a criação de 
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uma  voz  única,  isto  é,  a  conectividade,  para  repensar  e 
representar a força da sociedade. E se deste modo for, a partir 
deste  feliz  momento,  poderemos  começar  a  nos  considerar 
realmente como uma sociedade evoluída. 

Esta ideologia nasceu pela observação dos fatos históricos 
recentes, no que se refere aos avanços tecnológicos relacionados 
com  os  fenômenos  comportamentais  da  sociedade  que  vêm 
redefinindo nosso estilo de vida nas últimas décadas. A análise 
feita  para  se  chegar  à  idéia  do  quarto  poder  constitucional  da 
sociedade segue uma linha pela semelhança de causas e efeitos 
com  mudanças  que  ocorreram  na  humanidade,  ao  longo  do 
tempo,  e  desencadearam grandes  conquistas  por  mais  direitos 
para as sociedades. De certo modo, pode-se perceber que existe 
uma seqüência lógica ao se correlacionarem as forças que estão 
atuando  no  desenvolvimento  humano,  e  parece  que  elas  vão 
sempre conspirando a nosso favor.  

Esta seqüência lógica é tipificada na figura 3 e resumida do 
seguinte  modo:  o  domínio  microscópico  desvendou  a  relação 
microestrutura-propriedades. Esta relação criou a revolução dos 
materiais que, por sua vez, deflagrou uma cadeia de evolução de 
tecnologia em todos os segmentos da nossa cultura moderna, o 
que  se  traduz  como  inovações  tecnológicas.  Entre  todos  os 
segmentos  a  comunicação  foi  um dos  mais  agraciados  com o 
aparecimento da Internet, que aproximou as pessoas do mundo 
todo em linha, em tempo real, criando a conectividade. 

42



A Conectividade – Sergio Pietro Lacroix

FIGURA  3:  Seqüência  lógica  dos  fatos  históricos  que  relaciona  a 
revolução tecnológica com os avanços das comunicações, o que resulta numa 
conectividade humana inédita nas sociedades.

Até aqui tudo isto são fatos, e a história se encarregará de 
documentá-los. A partir deste ponto, dependendo da velocidade e 
da quantidade de pessoas que conseguirem se conectar a Internet 
e do conteúdo que será manipulado por ela, vamos conquistar, ou 
não, a capacidade de havermos uma conectividade representativa 
para  se  decidir  rapidamente  sobre  os  assuntos  dos  nossos 
governos,  referentes  aos  desejos  e  prioridades  da  nossa 
sociedade.
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Podemos observar que os fatos mostrados na seqüência da 
figura 3 estão inter-relacionados com o fenômeno de causas e 
conseqüências do desenvolvimento humano. Uma conquista cria 
as condições para que outra possa ocorrer. Assim sendo, pode-se 
dizer que está em curso um movimento espontâneo de evolução, 
por meio da disseminação de tecnologias, conspirando a favor da 
humanidade. Entre elas, a conectividade apresenta-se como uma 
das  mais  importantes,  pois  possui  a  capacidade  de  unir  as 
pessoas em torno de um ideal comum para nos conduzir ao futuro. 

Do mesmo modo que em algum tempo no passado, dentro 
do século XX, a situação era das descobertas microscópicas dos 
materiais,  assim  sucessivamente,  o  momento  agora,  é  o  da 
conectividade  humana.  A  linha  lógica  da  idéia  sobre  a 
conectividade  impõe  as  perguntas:  Qual  seria  o  próximo 
momento? Afinal, aonde chegaremos neste processo evolutivo?

Bem, não existe uma resposta precisa para esta pergunta. 
Ela está no futuro. Só nos resta especular sobre quaisquer sinais 
que  apareçam,  semelhantes  àqueles  que  já  ocorreram  no 
passado,  emitidos  por  fenômenos  que  resultaram  em  avanços 
significativos para a qualidade de vida das sociedades. Podemos 
fazer previsões. A longo prazo os cientistas estimam que no ano 
2500 estaremos colonizando nosso sistema solar, e por volta do 
ano 3000 vamos explorar fora dele. Cabe então outra pergunta: 
Este é um futuro muito distante para nossa geração?

A surpresa que vou dar para você, leitor, é que a resposta é 
“não”.  As  pesquisas  genéticas  já  completaram  até  2002  a 
decodificação do genoma humano. Alguns cientistas já fazem uma 
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previsão  para  em  dez  anos  estar  concluído  o  domínio  da 
juventude celular em ratos, e outros dez anos para a consolidação 
desta técnica em humanos. Isto significa dizer que no máximo em 
vinte  anos  vamos  saber  se  esta  revolução  genética  será  uma 
realidade. 

Mas  o  melhor  vem agora.  A  perspectiva  de  duração  das 
nossas células é de mil anos. É isto mesmo que está escrito aí 
atrás.  “Mil  anos”.  Bem,  vou  deixar  você  respirar...  Tudo  isto 
significa  dizer  que  poderemos  viver  mil  aninhos.  Precisamos 
cuidar  do  nosso  corpo  enquanto  isto,  para  não  sofrermos 
acidentes  violentos,  atropelamentos  etc.  Portanto,  prepare-se! 
Caso você não cometa nenhuma barbaridade que seja fatal para 
seu invólucro, ou seja, seu corpo, você poderá viver pelo menos 
até o ano 3000. Isto se até lá não for aumentada ainda mais esta 
perspectiva.  Então,  temos  que  pensar  logo  em arrumar  nosso 
meio  ambiente,  físico  e  socialmente,  por  que  tudo  indica  que 
talvez vamos ficar muito tempo por aqui. E vivendo muito melhor, 
pois ainda teremos os avanços genéticos na área dental, capilar, 
prevenção de doenças diversas, implante de seios com células-
tronco etc (2).

   Voltando para o curto prazo, dentro do nosso imediatismo 
vibrante, um sinal de qual seria o próximo momento poderá ser 
percebido se: 1) houver um crescimento rápido da quantidade de 
pessoas  conectadas;  2)  o  conteúdo  das  comunicações  for 
canalizado  para  o  real  desenvolvimento;  e  3)  as  inovações 
tecnológicas  criarem  um  ambiente  seguro,  para  que  se  possa 
realizar  plebiscitos  e  referendos  rápidos  sobre  os  desejos  da 
sociedade. 
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Por  este  ponto  de  vista  uma  nova  seqüência  lógica  se 
apresenta.  Porém  não  está  apoiada  em  fatos  ocorridos.  Para 
seguir  adiante precisamos de uma pequena dose de ficção. Na 
verdade, não é uma nova seqüência. É a continuação hipotética 
da mesma apresentada anteriormente, que indica nossa evolução 
tecnológica  até  os  dias  atuais.  Retomando  pela  conectividade 
vamos atingir o próximo estágio que possui as três necessidades 
citadas  no  parágrafo  anterior:  deve  ocorrer  o  crescimento  da 
conectividade, a definição de um conteúdo e o aparecimento de 
mais  inovações  tecnológicas.  A  convergência  destes  três 
movimentos  vai  nos  conduzir  à  rapidez  de  mobilização  para 
expressarmos os desejos e decisões da maioria da sociedade por 
votos múltiplos e velozes. 

No  contexto  esta  mobilização  significa  dizer  que  vamos 
aprimorar o poder democrático eletivo na sua essência, acrescido 
de  uma  nova  propriedade,  que  é  a  velocidade.  Isto  seria,  na 
prática,  como um voto  instantâneo e  a  qualquer  tempo.  Então, 
conectividade  vai  representar  alta  velocidade  em  unificar  a 
vontade das pessoas, criando assim o poder da sociedade para 
decidir  rapidamente tudo que envolve nossos interesses.  Deste 
modo  está  caracterizado  o  quarto  poder  constitucional  da 
sociedade, que já se apresenta contendo o mais puro e legítimo 
conceito democrático. 

A seqüência hipotética mostrada na figura 4 pode ajudar a 
esclarecer a origem da idéia de um novo poder, que em tese é um 
direito democrático de votar que já possuímos, mas que não o 
exercemos com a quantidade, velocidade e eficiência necessárias 
para se começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. 
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Quando a sociedade perceber que a sua maioria já se encontra 
conectada, emitindo uma voz uníssona, vai querer constituir este 
poder como mais um direito para os cidadãos, pois a satisfação 
social  que  pode  ser  obtida  por  um  processo  como  este,  é  o 
desenvolvimento humano auto-sustentado pela vontade do povo. 

 

FIGURA 4 – Seqüência hipotética que mostra a origem da idéia de um 
novo poder da sociedade. Tudo indica que a expansão total da conectividade 
humana pode impulsionar uma ideologia por votos múltiplos e velozes. Isto 
poderá ser a ferramenta principal para se criar mais um direito, na forma de 
mais um poder constitucional. Este poder seria exclusivo para se repensar e 
proteger a sociedade, o que deve resultar em grande satisfação social para o 
desenvolvimento humano em todos os aspectos.
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A  partir  deste  momento  será  tudo  uma  questão  de 
reorganizar a estrutura dos três poderes para incluir o novo poder 
da  sociedade.  Afinal  já  está  na  hora  de  começarmos  a  dividir 
melhor a riqueza do nosso país, e o mais rápido possível devemos 
criar instituições com o objetivo de proteger a sociedade contra os 
abusos cometidos pelos governos, seja por meio da moeda ou por 
orçamentos  que  não  são  decididos  e  nem  fiscalizados  pela 
sociedade.
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VIABILIDADE

Se  projetarmos  a  evolução  tecnológica  atual  num 
exponencial  de tempo relativamente próximo,  algo em torno de 
algumas décadas futuras, podemos imaginar que a qualidade de 
vida  do  ser  humano  vai  ser  constituída,  cada  vez  mais,  pela 
quantidade de direitos que conseguirmos agregar à sociedade ao 
longo do tempo. Sob a ótica de uma tecnologia avançada este 
conceito  parece  razoável  ao  se  considerar  o  desenvolvimento 
sustentável priorizando satisfação social.

Vamos perceber que tudo relacionado à qualidade de vida e 
auto-estima da população será mais evidenciado, pois de algum 
modo  sua  ressonância  agrada  aos  nossos  ouvidos  e  vai  ao 
encontro  do  subconsciente,  onde  processamos  uma  idéia  de 
autopreservação da espécie. Agora que já provamos o sabor do 
conforto proporcionado por uma cultura tecnológica avançada, e 
possuímos  a  capacidade  de  nos  conectarmos  com  pessoas 
localizadas no mundo todo, por meio dos nossos computadores 
pessoais,  naturalmente  só  fará  sentido  aquilo  que  for  feito  no 
intuito de acarretar uma grande melhoria na qualidade de vida das 
sociedades.       

Os bons leitores serão a interface de uma seleção natural 
das boas idéias que forem surgindo, e acabarão indicando o que 
teremos de manter focado na busca por  razoabilidade na vida. 
Tudo aponta no sentido de que, cada vez mais, eles irão funcionar 
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como um filtro, e talvez serão eles mesmos que irão questionar e 
moldar o conteúdo de uma grandiosa conectividade humana, que 
está apenas se iniciando neste novo século. 

A transformação que ocorreu na vida de todos nós, com a 
conectividade  já  existente  da  Internet,  é  um  primeiro  sinal  de 
viabilidade para se conseguir lançar novas ideologias. Elas devem 
conter pelo menos alguma ferramenta capaz de criar uma unidade 
sobre os desejos das pessoas, para poder impulsionar algum tipo 
de desenvolvimento para a sociedade.

FIGURA 5 – A Internet é o ícone de uma conectividade inédita na 
história da humanidade.

50



A Conectividade – Sergio Pietro Lacroix

Não  existe  nenhuma  ideologia  desejada  e  criada  pela 
nossa população, ultimamente, que identifique uma característica 
específica  da  sociedade  brasileira  em  buscar  o  nosso 
desenvolvimento  auto-sustentado.  Também  não  possuímos 
mecanismos que reúnam as vozes das pessoas da nossa terra, 
para  realizar  planos  nacionais  decididos  por  nós.  Nossa 
democracia  é  caracterizada  pelo  direito  já  conquistado  de 
votarmos  de  quatro  em  quatro  anos  para  presidente, 
governadores, prefeitos, deputados e vereadores. Não podemos 
interferir em mais nada. É pequena nossa democracia. Na prática, 
temos o dever de eleger os indivíduos que serão legitimados junto 
com seus partidos políticos.

Somos  multados  e  penalizados  no  caso  de  não 
comparecermos às urnas para usar nosso direito de votar. Mas 
que tipo de direito é este? No fim das contas temos o dever de 
habilitar  juridicamente  o  candidato  eleito,  para  depois  ele 
estabelecer  as  prioridades  que  quiser  após  ser  empossado  no 
cargo público. Nossa democracia necessita de ajustes para evoluir 
junto com a sociedade e somente com novas ideologias vamos 
poder avançar no campo dos direitos individuais. 

Precisamos  urgentemente  de  um  projeto  abrangente, 
significativo,  auto-sustentável  e  criado  pela  sociedade,  tipo  um 
“ideal brasileiro”, que traga satisfação social pelo desenvolvimento 
humano e perdure ao longo do tempo. Isto sim seria motivo de 
orgulho para cada cidadão, pois de algum modo começaríamos a 
ter a sensação de que o Brasil estaria dando certo. 
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Nosso  país  é  reconhecido  pelos  seus  recursos  naturais, 
paisagens  de  beleza  tropical  e  pela  Amazônia.  Os  aspectos 
humanos são evidenciados por uma miscigenação de raças, que 
conseguem conviver em paz. Temos ainda o futebol, que exporta 
milhões de dólares em jogadores por  ano,  o  carnaval,  e  muito 
mais.  Entretanto,  ao observarmos o  índice  de  desenvolvimento 
humano (IDH), que compara dados das sociedades em todas as 
nações, verificamos, sem precisar ser muito exato, que ocupamos 
uma posição que oscila  entre seis  e  sete  dezenas,  o  que nos 
coloca  bem  no  final  desta  lista.  Podemos  notar  que  faltam 
ideologias  genuinamente  brasileiras  em  que  todos  possam  se 
engajar,  e  venham  mostrar  os  caminhos  para  um  avanço 
significativo da nossa sociedade. 

Por isto, precisamos das novas idéias para que floresçam 
as ideologias. Atualmente, dentro dos valores que estão em jogo, 
somente  os  projetos  que  venham efetivamente  a  melhorar  em 
muito  as  condições  de  vida  dos  brasileiros  devem  ser 
considerados, e temos que começar a procurar logo por eles. Se 
conseguirmos encontrar  as idéias cujas soluções resultem num 
modelo  de  progresso  auto-sustentado,  com  união  partidária, 
poderemos iniciar  uma escalada  no  índice  de  desenvolvimento 
humano. 

Note  que,  se  investirmos  na  qualidade  de  vida  da 
população,  de  algum  modo  isto  vai  gerar  um  ciclo  de 
desenvolvimento, onde cada cidadão poderá se sentir inserido no 
contexto de um movimento pela evolução, e tudo isto elevará a 
auto-estima de todos. Falta exatamente um ideal brasileiro para 
começar  a  mover  a  engrenagem  de  um  modelo  de 
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desenvolvimento  com  as  nossas  características.  Um  dia,  se 
fizermos algo semelhante, o cenário que vai surgir é de um povo 
que  alcançou  sua  própria  identidade  pelas  idéias,  amadureceu 
com elas,  e  encontrou  seu  caminho andando  com as  próprias 
pernas.

Esta é uma boa visão, pois precisamos parar de reclamar e 
perceber que temos problemas internos no país, e eles devem ser 
solucionados por nós, que vivemos intensamente esta existência 
nos trópicos. Em algum momento da nossa história, uma geração 
de brasileiros deverá começar a realizar as coisas de um modo 
correto,  pois,  até  agora,  vemos um desfile  de  belas  desculpas 
conjecturais a justificar erros e dívidas dos governantes passados, 
tudo permanecendo mais ou menos como sempre foi. Na verdade, 
só dependemos da vontade dos homens e mulheres desta terra 
para  que  possamos  arrumar  a  casa  e  começar  a  resolver  os 
problemas internos da nação.   

Quando se fala em vontade das pessoas, pensamos logo 
num meio de canalizar  esta força.  Justo neste ponto retorna o 
conceito de conectividade, que agora se apresenta claramente no 
contexto  como  tendo  uma  importância  muito  mais  relevante. 
Então, vemos que tudo vai desaguar novamente na hipótese da 
seqüência lógica. É só relembrar que vamos necessitar de uma 
nova ideologia para formar o conteúdo da conectividade, aguardar 
seu  crescimento  e  as  inovações  tecnológicas  que  ainda  virão, 
para nos surpreender no modo de tornar o ambiente eletrônico 
mais seguro para se realizarem plebiscitos e referendos semanais 
sobre temas de importância para a sociedade.
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Repare  que  a  continuação  do  raciocínio  reconduz  ao 
assunto sobre a tendência de termos um voto rápido para gerar 
um  novo  poder.  Ele  volta  espontaneamente.  O  importante  é 
observar, agora, como existe uma viabilidade natural em todas as 
etapas  indicadas  na  seqüência  lógica.  Vemos  como  ela  é 
impessoal  e  está  apoiada  na  força  espontânea  do 
desenvolvimento tecnológico. Entretanto, só precisamos encontrar 
algumas  idéias  que  consigam  direcionar  o  conteúdo  da 
conectividade, para podermos entrar na engrenagem da evolução 
humana, que afinal ainda conspira a nosso favor. Feito isso, todo 
o  processo  restante  pode  adquirir  vida  própria  e  ninguém 
conseguirá mais impedir nossos avanços. 
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OBJETIVO

O objetivo  preliminar  desta  ideologia  da  conectividade  é 
revestir na forma de um poder constitucional a força de decisão da 
sociedade,  que  poderá  ser  gerada  através  de  plebiscitos  e 
referendos múltiplos, feitos rapidamente pelos votos provenientes 
da população residente na grande conectividade humana.

Lembre-se de que a conectividade está apenas iniciando a 
sua formação, e é um fenômeno irreversível. A idéia primordial do 
texto  sobre  a  conectividade  humana  termina  aqui  com  este 
objetivo preliminar.  Ela partiu  do presente,  propondo uma ação 
possível  para  se  chegar  a  um  determinado  ponto  no  futuro 
próximo, e conseguir criar um bem valioso para a sociedade na 
forma de mais um direito individual. Foi pensada, portanto, para o 
nosso  futuro  imediato,  dentro  da  seqüência  histórica  do 
desenvolvimento tecnológico humano que vem acontecendo até 
os dias atuais. 

As especulações mais consolidadas, apoiadas num critério 
de espontaneidade, conduziram a ideologia da conectividade até o 
ambiente de um novo poder constitucional, que é o cenário mais 
favorável para a sociedade. As considerações seguem desde a 
pequena conectividade que já possuímos, no presente, até o que 
pôde ser razoável  numa análise ficcional,  onde um voto rápido 
semanal é proposto para se decidir o futuro da sociedade, o que 
acabou sugerindo o ideal de um novo poder. 

55



A Conectividade – Sergio Pietro Lacroix

Estamos atravessando o tempo sobre uma onda crescente 
do desenvolvimento  tecnológico,  e  o  fato  de a  sociedade vir  a 
adquirir um novo poder, por meio de uma possível conectividade 
majoritária, vai permitir que ela faça correções no rumo da nação 
para que possamos realmente entrar nesta onda, que contém a 
evolução pelos avanços tecnológicos e sociais da humanidade. 

Portanto, chegando ao conceito do poder da sociedade, o 
texto conclui seu objetivo de sugerir uma nova ideologia brasileira. 
Se você já achou as idéias impressas muito absurdas, então deve 
parar por aqui mesmo. O final virtual do livro é aqui. As análises 
feitas adiante devem ser vistas como hipóteses conseqüenciais, 
tentando  caracterizar  uma  imagem  ficcional.  O  texto  passa  a 
supor  como seria  o  cotidiano  da  sociedade,  se  por  acaso,  no 
futuro, tivermos conseguido canalizar a conectividade como poder 
para decidir nossos interesses. 

Pareceu-me uma idéia interessante fazer esta análise de 
um primeiro fim do texto, concluindo com a caracterização de um 
novo poder. Mas, se decidir continuar, deve estar preparado para 
um pequeno exercício de ficção. Pois só resta especularmos com 
audácia sobre como seria usufruir mais um poder da sociedade, e, 
pensando assim, tentar descrever um cenário em que podemos 
muito  bem  estar  vivendo  num  futuro  próximo,  o  qual  nos 
caracterizaria  como  uma  sociedade  evoluída.  Enfim,  tudo  isto 
seria a nossa “ficção humana”. 

Toda argumentação do objetivo principal  da ideologia da 
conectividade  estará  incluída  no  plano  especulativo.  Vamos 
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considerar  que  estaremos num momento futuro  e  supor  que o 
objetivo  preliminar  já  tenha  sido  implantado.  Isto  é,  devemos 
imaginar  que  já  tenha  havido  o  processamento  da  seqüência 
lógica, e um sistema de votação feito por plebiscitos e referendos 
semanais  velozes  tenha  sido  estabelecido.  É  uma  realidade 
hipotética, mas que permite transportar nossas mentes para um 
cenário possível, contendo a imagem da conquista de um grande 
poder. Sendo assim, no próximo capítulo será feita uma tentativa 
de  aproximação  com  uma  nova  realidade,  que  poderá  vir  a 
acontecer  se  usarmos  a  conectividade  para  dividir  o  poder 
constitucional em quatro partes.   
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6 – O PODER DA SOCIEDADE

Considerando-se  a  narrativa  no  plano  das  hipóteses,  o 
objetivo principal da ideologia da conectividade humana é o seu 
uso,  propriamente,  como  uma  ferramenta  da  sociedade  para 
decidir  rapidamente  tudo  que  estiver  relacionado  aos  seus 
interesses  e  ao  desenvolvimento  auto-sustentado  da  nação. 
Assim seria o simples hábito de se usar a conectividade, o que vai 
fazer existir espontaneamente um novo direito para as pessoas.    

Quando  se  pensa  no  que  tudo  isto  representa,  nosso 
horizonte  é  elevado  ao  infinito.  Após  superarmos  todos  os 
entraves burocráticos referentes à sua implantação, o poder da 
sociedade  poderá  ser  considerado  historicamente  como  uma 
evolução significativa, pelo fato de que vamos conseguir mais um 
direito para a sociedade pela interferência direta do voto rápido, 
na agenda das prioridades governamentais que nos envolvem a 
todos.  Esta  ideologia  só  funcionará  vindo  da  sociedade  para 
prover  a  sociedade.  Torna-se  necessário  tentar  dar-lhe  uma 
forma, ao que pode vir a representar em nosso dia-a-dia a posse 
de um novo poder da sociedade.
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Inicialmente  devemos  pensar  numa  constituição  dividida 
em quatro poderes: Legislativo, Executivo, Judiciário e Sociedade. 
Seria  experimentarmos  uma  idade  quaternária  na  forma  de 
governo. Em seguida, estabelecer a estrutura física deste novo 
poder.  Isto  não  será  um  grande  problema,  pois  os  detalhes 
envolverão  remanejar  os  tantos  imóveis  e  recursos  humanos 
atualmente  ociosos  dos  governos  nas  três  esferas.  Uma  nova 
arrumação das instituições será necessária para agrupar aquelas 
que forem suprir os dados pertencentes ao poder da sociedade. 
Esta é uma tarefa dos legisladores para encontrar  soluções de 
remanejamento  dos  Tribunais  de  Contas,  Ministério  Público, 
Planejamento etc.

Sem  querer  entrar  muito  em  detalhes,  tudo  indica  que 
deveremos  ter  um  diretor  nacional,  um  gerente  estadual  e 
coordenadores municipais para implantar e operar um novo poder 
da sociedade. A estrutura física do novo poder e da conectividade 
deve suportar uma interatividade semanal da sociedade com os 
órgãos  governamentais  dos  três  níveis.  Feito  isto,  o  poder  da 
sociedade  vai  ganhar  vida  própria,  e  a  partir  deste  momento 
certamente  as decisões  no país  passarão a  conter  muito  mais 
acertos, pois o sistema montado vai amplificar a voz da sociedade 
e criar a velocidade necessária para que possamos influir muito 
mais, em tempo real, nos assuntos governamentais.

A política é a arte de se realizar o máximo entre o ideal e o 
possível,  e  conforme  o  texto  vem mostrando  não  há  nada  de 
impossível nos argumentos citados, que propõem um simples e 
novo  direito  para  os  cidadãos.  Portanto,  não  parece  ser  difícil 
remanejar funcionários dos governos federal, estadual e municipal 
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para  trabalharem numa nova  estrutura  e  realizarem um direito 
novo em folha para toda a sociedade. 

  Muita coisa pode ser imaginada se houver o poder da 
sociedade.  Com plebiscitos e referendos semanais não haveria 
mais  tédio,  nem monotonia  em nossas  vidas,  e  teríamos  uma 
grande  redução  no  nível  de  futilidade  da  população,  pois 
estaríamos  sempre  envolvidos  em  discussões  sobre  assuntos 
importantes  para  nós.  Poderíamos  ter,  também,  placares 
eletrônicos nas ruas e na Internet, indicando os saldos bancários 
dos  governos  federal,  estaduais  e  municipais,  e  deste  modo 
controlaríamos  melhor  nossos  recursos  que  são  depositados 
fielmente nos cofres públicos.

A fiscalização seria outro ponto alto do poder da sociedade. 
As decisões saindo pelas escolhas da sociedade vão fazer toda a 
diferença  em  relação  ao  sistema  usado  atualmente.  Todas  as 
instituições  e  organismos  voltados  para  a  fiscalização  devem 
passar para o controle do poder da sociedade. Vamos minimizar 
as  perdas  dos  recursos  pelos  caminhos  com  um  novo  poder 
constitucional  para  fiscalizá-los.  Aliás,  o  Presidente,  os 
Governadores  e  os  Prefeitos  deveriam  uma  vez  por  ano,  no 
mínimo, ir à televisão apresentar diretamente as suas contas, e o 
planejamento do tempo restante do seu mandato. Isto já deveria 
estar sendo feito espontaneamente.

A banda larga foi  um avanço da Internet que já permitiu 
sentirmos a dimensão da grande rede. Agora, com os celulares 
acessando a Internet com alta velocidade, não precisamos nem 
mesmo de um computador  pessoal  para estarmos inseridos na 
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conectividade. Este é mais um sinal de que a conectividade tende 
a se expandir para a maioria da população, e deverá ser ela quem 
vai  dar  as  cartas  dentro  de  algum  tempo.  Em  1995,  havia 
trezentas mil pessoas conectadas. Em 2004, já anunciaram algo 
em torno de dezesseis milhões. Em dez anos, pode-se dizer que 
houve um crescimento estrondoso. Imagine o que pode haver de 
pessoas conectadas nos próximos dez ou vinte anos. 

Certamente,  num  futuro  próximo,  até  os  celulares  vão 
conter um identificador pessoal, seja por meio de um digitalizador 
do  polegar  ou  por  um foco  na  íris  do  cidadão,  tornando  mais 
seguro o ambiente da rede. Quando isto acontecer ficará muito 
mais fácil,  ainda, fazer plebiscitos eletrônicos via conectividade. 
Votaríamos  rapidamente  nas  idéias,  prioridades  e  decisões 
orçamentárias,  para  depois  votarmos  nos  administradores,  e 
desse modo estaríamos exercendo a democracia no seu conceito 
mais puro, onde o poder realmente emanaria da sociedade. 

61



A Conectividade – Sergio Pietro Lacroix

7 – CAUSAS E CONSEQÜÊNCIAS 

Entre causas e conseqüências,  as inovações tecnológicas 
vêm  imprimindo  muita  velocidade  na  disseminação  de 
informações.  O  efeito  deste  fenômeno  na  sociedade  pode  ser, 
brevemente,  uma nova discussão do  seu  papel  para  encontrar 
soluções apoiadas na responsabilidade social, que resultem num 
consenso sobre mais um direito para as pessoas, na forma de um 
novo poder da sociedade usando a conectividade humana. 

O  processo  democrático  do  país  vem  apresentando 
avanços, e de qualquer modo devemos chegar a algum lugar com 
ele. A transição de poder que houve nas eleições presidenciais em 
2002  foi  uma  demonstração  disto.  Já  sabemos  de  muitas 
corrupções, e vemos várias personalidades de expressão serem 
denunciadas.  Mas  nada  se  compararia  ao  salto  qualitativo  na 
democracia,  que  aconteceria  se  fosse  implantado  o  poder  da 
sociedade emanado diretamente da conectividade humana para 
se repensar o país. 
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Muita coisa pode ser criada e revista. Um dos golpes mais 
violentos  contra  a  democracia  e  os  direitos  individuais  foi  o 
imposto  sobre  o  cheque.  Inicialmente  foi  uma  contribuição 
provisória.  Como  a  sociedade  não  tinha  uma  voz  unida  para 
defendê-la, o governo transformou este imposto em permanente. 
Com isso, a qualquer momento, podem vasculhar a movimentação 
financeira de todos, e isto agrega poder contra nós. Em tese, este 
é um bom assunto para ser exposto a um plebiscito rápido da 
sociedade. 

O argumento da CPMF de cobrir custos não pode prosperar, 
pois o tamanho do estado é a variável que deve ser alterada para 
não se onerar a população com mais taxas. Isto é o tipo de coisa 
semelhante ao que ocorria na Idade Média com os reis exigindo 
sempre  mais  impostos  do  povo.  Portanto,  a  imagem  de  uma 
sociedade evoluída virá  com a nossa capacidade crescente de 
assumirmos o poder de decisão sobre qual deve ser o tamanho do 
estado,  e  como devemos repartir  o  bolo  da riqueza.  Caso não 
façamos nada, devemos estar preparados para o fato de que pode 
vir  a  aparecer  outro  tipo  de  CPMF,  a  “CPMF  2”,  a  qualquer 
momento, e desse modo vamos ter que engolir calados mais uma 
vez, vendo nossas contas bancárias serem subtraídas por mais 
um sistema eletrônico de impostos, ou então continuaremos vendo 
a  escalada  do  percentual  debitado,  que  já  está  em  0,38%, 
atualmente.    

As conseqüências que podem ocorrer,  causadas por uma 
possível  implantação  de  um  novo  poder  da  sociedade,  são 
infinitamente  positivas.  No mínimo,  não perderemos a  força  do 
desenvolvimento  social  e  tecnológico  da  humanidade,  que 
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espontaneamente vai conspirando a favor de cada indivíduo. Um 
quarto  poder  constitucional  resultaria  num  imediatismo 
contemporâneo ao expoente máximo, dissipando ansiedades por 
incertezas quanto ao futuro,  ao se eliminar imposições de toda 
ordem, como as do tipo financeiras nas nossas contas bancárias. 

No caso de conseguirmos materializar mais um direito, por 
meio do poder da sociedade, será uma conquista tão grande que 
não  podemos,  agora,  quantificar  as  inúmeras  conseqüências 
benéficas para os cidadãos. Cabe apenas imaginar um cenário de 
maturidade da sociedade inédito na história. A classe mais pobre 
da população começou a ser conectada em massa pelo telefone 
celular, e quando a nova geração de jovens e crianças conectados 
crescer mais um pouco, a conectividade vai adquirir  a força da 
grande maioria das pessoas, e assim, talvez, poderemos ver uma 
transformação na relação de poder entre o governo e a sociedade. 

A idéia do poder da sociedade cabe na tradução de uma 
ideologia primordial, que seria usarmos a força da conectividade 
humana a nosso favor. Em algum momento no tempo o sistema 
democrático  vai  ter  que  inserir  um  conceito  semelhante  numa 
agenda de prioridades brasileiras. No mínimo, devemos estudar 
mais  a  fundo  os  argumentos  de  novas  idéias  como  esta.  Um 
estudo deste tipo seria estimulante a partir do momento em que se 
percebe  que,  as  principais  ferramentas  para  se  criar  um novo 
poder para a sociedade já existem, na forma de informações e 
avanços tecnológicos capazes de garantir a estrutura física de um 
possível novo direito de voto rápido. 
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Podemos  notar  que  já  possuímos  um  vigoroso  potencial 
técnico  capaz  de  realizar  uma  profunda  transformação  na 
sociedade, por meio de uma ideologia social possível, desde que 
seja consensual e agregadora ao país. E devemos fazer tudo isto 
muito  rápido,  pois  não  podemos  perder  a  onda  do 
desenvolvimento  social  e  tecnológico  que  impõe uma evolução 
nas  relações  pessoais  a  todos  aqueles  responsáveis  pelo 
crescimento do país. Somente assim vamos caracterizar o novo 
comportamento de uma sociedade avançada. 

As  ações  para  se  criar  um  ideal  brasileiro  devem  ser 
pensadas logo. Qualquer que seja a ideologia a ser adotada, ela 
precisa adquirir  vida própria e ser independente dos momentos 
políticos,  para  que  se  possa  planejar,  executar  e  fiscalizar  um 
movimento  constitucional  que  perdure  ao  longo  do  tempo,  na 
busca por uma razoabilidade do nosso estado de desenvolvimento 
social e tecnológico,  ainda mais evoluído,  que deveremos estar 
vivendo num futuro bem próximo.

Um  primeiro  sinal  muito  importante  de  que  a  idéia  dos 
plebiscitos rápidos é viável, dentro da conectividade, foi observado 
com o lançamento da Campanha de Defesa da República e da 
Democracia, pela Ordem dos Advogados do Brasil, no dia quinze 
de novembro de 2004. Este movimento apresentou um projeto de 
lei que tem por objetivo regulamentar o art. 14 da Constituição da 
República  Federativa  do  Brasil,  em  matéria  de  plebiscitos, 
referendos  e  iniciativas  populares(3).  Parece  uma  agradável 
coincidência  surgir  uma  campanha  como  esta,  chamando  a 
atenção  para  o  efeito  democrático  dos  plebiscitos.  Podemos 
observar  como tudo  isto  se  encaixa  perfeitamente  na  idéia  do 
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poder  da sociedade,  pensada neste texto,  e  serão movimentos 
como  este  que  irão  iluminando  nossos  próximos  passos,  até 
configurarmos um novo poder democrático para a sociedade.  

Este  projeto  de  lei  de  regulamentação  dos  plebiscitos  e 
referendos  apresentado  pela  OAB  é  bem  abrangente,  e  vem 
indicar  o  quanto  poderemos  decidir  sobre  nossos  interesses 
individuais  e  coletivos.  Devemos  esperar  que  os  direitos 
individuais sejam desejados sempre mais, na medida em que a 
sociedade  estiver  mais  intensamente  conectada  entre  si.  Será 
como água descendo a ladeira. Ninguém vai segurar o desejo do 
povo. A conectividade vai permitir amplificar a voz da sociedade, e 
possibilitará  também  uma  expansão  dos  nossos  direitos 
individuais nunca vista na história. Enfim, muitas coisas boas para 
o povo e para a nação poderão ser feitas por ela, desde que haja 
uma intenção para isto.     

Sem  querer  ser  pessimista,  mas  realista,  devemos  estar 
preparados,  infelizmente,  para ver  o fim da floresta amazônica, 
ainda na nossa geração ou na próxima, pois vem sendo noticiado 
o  aumento do número de queimadas na região.  Dezesseis  por 
cento da floresta já foram destruídos, e continuando neste ritmo, 
chegaremos  com  certeza  à  exaustão  deste  valioso  recurso 
natural. 

As últimas notícias informam que existem mais de vinte e 
cinco  mil  pessoas  vivendo  e  trabalhando,  em  regime  de 
escravidão, no desmatamento diário da Amazônia. Isto é algo que 
vai  afetar  fisicamente o  futuro  de todos.  Para reagirmos diante 
desta  realidade,  por  exemplo,  caberia  a  realização  de  um 
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plebiscito  para  decidir  como  integrar  e  preservar  a  Amazônia. 
Feito isto, o controle sobre a obtenção dos resultados seria mais 
eficaz, visto que todos estarão engajados por soluções.  

Toda a  idéia  do  quarto  poder  da  sociedade pode  acabar 
convergindo  para  um  ambiente  de  positividade,  e  vir  a  criar 
inovações  sociais.  Outra  idéia  de  ficção  social  pode  ser 
inventarmos uma nova instituição, projetada a partir dos conceitos 
do desenvolvimento social e tecnológico moderno, com o objetivo 
de acolher, orientar e posicionar no país todas as pessoas que 
ainda  vivem nos  bolsões  de  miséria.  Poderíamos  chamar  esta 
nova instituição de “humanital”, ou seja lá qual for o nome ideal, 
mas funcionaria com poderes de um super ministério para suprir 
os aspectos básicos, os quais já sabemos que todo brasileiro sem 
oportunidades necessita.

Penso que seria pela mão-de-obra dos profissionais recém-
formados  pelas  Universidades,  o  modo  como  poderíamos 
começar  alguma coisa,  pois  teremos também seus  ideais  para 
ajudarem a classificar  e  distribuir  os indivíduos declaradamente 
necessitados,  pelos  caminhos  do  governo,  conduzindo-os  aos 
recursos  e  às  instituições,  para  prepará-los  para  um  novo 
posicionamento no país.  

Esta  nova  instituição  poderia  iniciar  o  trabalho  por  uma 
tentativa de projetar treze novas cidades, uma para cada um dos 
treze bolsões de miséria extrema no Brasil, indicados pela ONU, 
que englobam seiscentos municípios.  A ONU sugere como meta 
até 2015,  que seja  feita  uma assistência  a  estas  regiões,  sem 
esquecermos as metrópoles. Se quisermos começar a acertar o 
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desenvolvimento  deste  país,  deve  ser  idealizado  um  projeto 
tipicamente brasileiro e unânime, com alcance a curto, médio e 
longo prazo.

Cada  bolsão  de  miséria  teria  um  projeto  de  cidade  do 
tamanho  correspondente  à  sua  população.  O  custo  de  cada 
cidade pode ser calculado, os locais poderiam ser escolhidos sob 
medida, para se criar uma cidade nova em folha, e todo tipo de 
desenvolvimento  seqüencial  seria  exponencialmente  o  sinônimo 
de  um  crescimento  irreversível.  Esta  idéia  seria  uma  solução 
também para o esvaziamento das favelas nas grandes cidades, 
pois se apresentarão todas as formas de oportunidades com um 
projeto desta característica e importância.

O  Brasil  arrecadou  centenas  de  bilhões  de  Reais  em 
impostos  no  ano  de  2004.  Como  ponto  de  partida,  seria 
interessante fazer o cálculo de quanto conseguiríamos construir 
em  infra-estrutura,  com  um  bilhão  para  cada  nova  cidade 
idealizada. Talvez incluindo mais algumas cidades próximas aos 
grandes  centros,  para  focar  o  esvaziamento  das  favelas  mais 
densas, podemos imaginar um investimento inicial para o projeto 
em torno de vinte  bilhões.  Temos uma reserva anunciada pela 
área  econômica  muito  superior  a  cinqüenta  bilhões  de  Reais. 
Projetando as arrecadações nos próximos dez anos, o custo inicial 
de um projeto como este se tornaria irrisório diante do benefício 
que se obteria para os brasileiros e para o país.
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Não conseguimos imaginar  rapidamente quanta coisa boa 
pode vir a acontecer com os tantos brasileiros que nunca tiveram 
oportunidades para se desenvolver. Pelos próximos vinte anos, no 
mínimo,  todos  os  profissionais  que  saírem  das  Universidades 
seriam altamente valiosos para o desenvolvimento destas regiões, 
e seriam absorvidos pelos novos mercados de trabalho. Haveria 
uma  nova  integração  do  país  com  novos  fluxos  migratórios. 
Naturalmente, os empresários saberão o que fazer diante de uma 
grande  perspectiva  de  crescimento  de  toda  ordem.  As 
possibilidades seriam infinitas.   

Não deixa de ser uma bela ficção social esta idéia de uma 
instituição para reposicionar as populações pobres, por meio da 
construção de novas cidades, ou estudar a viabilidade de alguns 
municípios  se  tornarem  os  novos  pólos  de  desenvolvimento 
regional. Enfim, alguma coisa deverá ser feita por estas regiões de 
miséria.  Esta  idéia  de  se  construírem  novas  cidades,  lançada 
agora no texto, apresenta um primeiro sinal de viabilidade, que é o 
fato  de  ela  conter  também  uma  solução  para  as  favelas  das 
grandes cidades.  Seriam dois problemas resolvidos com um só 
projeto.         

Somente a história poderá julgar o grau de importância de 
certos movimentos da sociedade, sejam eles espontâneos ou não, 
e ela faz isto medindo o nível de satisfação social proporcionado 
por  eles  para  a humanidade.  A nossa humanidade é esta  que 
possui vinte e seis milhões de miseráveis brasileiros contidos nos 
bolsões de miséria, citados pela ONU. Uma reportagem do jornal 
O Globo, do dia 19 de Janeiro de 2005, indica estes bolsões de 
miséria no mapa do Brasil.
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Esta  é  apenas  uma  idéia.  Claro  que  os  estudos  de 
viabilidade  envolvem  uma  alta  complexidade  que  não  foi 
considerada no texto. Mas ao pensarmos na possibilidade de se 
criar  novas  cidades,  construindo  novas  infra-estruturas,  casas, 
escolas, fábricas e mercados, e forçar um novo fluxo migratório 
para remoção da miséria regional, e das favelas das cidades, tudo 
isto parece ser um resultado razoável de um super projeto para os 
brasileiros.        

Felizmente, temos a escolha de não fazermos nada para 
mudar o que está acontecendo, agora, ou podemos procurar um 
novo ideal brasileiro para tentar unir as pessoas, e repensarmos 
juntos as ações para fazer evoluir a existência da nossa geração e 
de  todas  as  próximas.  Somente  com  um  poder  da  sociedade 
lúcido  vamos  poder  realizar  algo  semelhante  a  um  projeto 
grandioso  para  o  nosso  desenvolvimento,  como  este  de 
construirmos novas cidades,  para  poder  oferecer  lar  e  trabalho 
digno para os miseráveis do Brasil.

Como queremos o Brasil do futuro?  

Bem, o texto está chegando ao fim. Penso que ele cumpriu 
a  proposta  de  abordar  uma  ficção  humana  brasileira.  Mas,  se 
quiser mais alguma coisa, ainda tem o epílogo. A parábola do livro 
envolveu o presente e o futuro de todos nós,  e o controle das 
forças citadas nela, de um modo ou de outro, vai  determinar o 
nível da nossa qualidade de vida, hoje, e no futuro.                 
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8 - EPÍLOGO

Entre  tantos  acontecimentos  significativos  que  têm 
transformado nosso mundo, o cenário em que vivemos é de uma 
grande revolução de tecnologia em todos os segmentos do nosso 
dia-a-dia. Todos nós somos testemunhas desta era de inovações 
tecnológicas  que  aceleram  nossas  vidas.  Neste  livro,  foram 
introduzidos  alguns  pontos  de  vista  sobre  o  comportamento 
humano, deste início do século XXI, no mínimo tentando criar um 
espaço para se discutir o nosso futuro sob uma ótica de ficção 
humana tecnológica.

A história mostra que, ao longo dos séculos, vivemos em 
busca de direitos que nos permitam ter uma existência cada vez 
mais digna. Pode ser assinalado o período do rei John I, em 1215, 
na Inglaterra, que redigiu a Carta Magna, instituindo os primeiros 
direitos e liberdades para os cidadãos. Daquele tempo até os dias 
atuais, de um modo ou de outro, vamos conseguindo acumular 
mais direitos, para nos proteger dos vários sistemas de domínio e 
poder,  de  todos  os  tipos  e  tamanhos,  ditados  por  ideologias 
opressoras.  Todas  buscam  sempre  manter  o  povo  quieto  e 
pagando  impostos  crescentes.  Qualquer  semelhança  da  Idade 
Média com os dias atuais não será uma simples coincidência.
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Quando  olhamos  para  o  Brasil  de  hoje,  tentando 
caracterizar  o  modelo  de governo em nosso país,  percebemos 
que  precisamos  avançar  muito  no  conhecimento  básico  do 
conceito de democracia. A nossa ainda é um bebê de colo, mas 
não temos a sensação de tê-la em nossos braços. Portanto, este 
livro  propõe  uma  forma  de  forçar  o  crescimento  da  nossa 
democracia, lançando uma idéia viável, sobre um novo poder da 
sociedade, que por meio de uma grande conectividade humana, 
em expansão irreversível, poderá realizar plebiscitos e referendos 
semanais  velozes,  para  influir  em  tempo  real  nas  decisões 
governamentais relacionadas à nossa sociedade.           

Somos  os  seres  vivos  que  possuem  uma  riqueza 
incomensurável em sua herança genética. Da mesma forma que 
gostamos de caminhar  nas florestas  e participar  de churrascos 
com  os  amigos,  ao  ar  livre,  resquícios  genéticos  dos  nossos 
antepassados coletores e caçadores,  devemos deixar  um traço 
genético para nossos filhos, contendo ações codificadas, para que 
as  novas  gerações  possam  se  desvencilhar  de  governos 
antiquados que não buscam com eficácia os resultados para a 
evolução da nossa sociedade.

Pelos avanços tecnológicos que já alcançamos, podemos 
ser  considerados  pela  história  como  uma  sociedade  evoluída. 
Porém, isto somente quando somos vistos pelo ponto de vista da 
globalização dos povos. Quando ajustamos o foco em nosso país, 
vemos que precisamos arregaçar as mangas e avançar muito no 
tipo de sistema democrático implantado aqui. A estrutura de poder 
vigente deve ser repensada, de modo que possam ocorrer ajustes 
para  não  haver  a  dispersão  dos  recursos  necessários  para 
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acompanharmos  os  avanços  sociais  e  tecnológicos  da 
humanidade, dentro deste século XXI que se inicia. 

De  algum  modo,  tudo  ainda  se  parece  demais  com  os 
reinados da Idade Média,  onde até  a opressão pelos  impostos 
crescentes é semelhante. Se formos ver mais detalhes, estamos 
andando  para  trás  em  alguns  pontos,  como  é  exemplo  a 
implantação  da  contribuição  permanente  sobre  movimentação 
financeira, a CPMF, onde a letra “P”, que inicialmente significava 
imposto provisório, foi transformado em “P” de permanente, pois 
não houve uma resistência unida da sociedade para evitá-la. 

Deste  modo,  estamos  expostos  a  ferramentas  bancárias 
eletrônicas que subtraem nossos recursos,  e ainda são usados 
argumentos de cobrir despesas governamentais de saúde. Sem 
dúvida a CPMF é um retrocesso democrático. Temos que reagir 
de  alguma  forma  para  eliminá-la,  antes  que  venha  um  novo 
imposto  eletrônico  legitimado  por  conjecturas  políticas,  ou 
aumentem  ainda  mais  o  percentual  debitado  na  nossa  conta, 
como vem ocorrendo nos últimos tempos. Estamos atrelados a 
uma  ferramenta  eletrônica  cruel  de  arrecadação  de  impostos. 
Como pensar em crescimento democrático e econômico com este 
abuso  que  é  a  CPMF?  Como  podemos  acelerar  o 
desenvolvimento  com uma carga  tributária  próxima de  40% do 
produto interno bruto brasileiro?  
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As tecnologias de informação são frutos da revolução dos 
materiais e vêm impulsionando muito o desenvolvimento humano. 
Não podemos por isso deixar que elas sejam usadas para nos 
alienar.  A  nós  cabe,  na  verdade,  enquadrar  o  governo  nestas 
novas tecnologias, pois em tese ele é estabelecido por nós.

A  tecnologia  deve  ser  empregada  pela  sociedade  para 
proporcionar  satisfação  social,  na  forma  de  aprimoramento  da 
qualidade  de  vida  das  populações.  Não  como  meio  para  se 
criarem impostos eletrônicos automáticos diretos na nossa conta-
corrente.  Repare  que  não  temos  notícia  de  que  um  sistema 
semelhante a nossa “CPMF” tenha sido implantado em qualquer 
outro  país  do  mundo.  Somente  aqui,  no  Brasil,  temos  uma 
aberração  como  esta  agredindo  a  democracia  e  os  direitos 
individuais. 

 Da mesma forma que a tecnologia possibilitou avanços em 
todos os segmentos do nosso dia-a-dia, ninguém está lembrando 
que  ela  também  permitirá  novos  avanços  sociais,  até  então 
impensados,  para  que  possamos,  um dia,  talvez,  interferir  nas 
decisões de governo da nossa própria  sociedade,  por  meio  de 
plebiscitos  e  referendos  eletrônicos  semanais  rapidíssimos  via 
conectividade. 
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Falta  apenas  o  crescimento  vigoroso  da  conectividade 
humana,  já  iniciada  pela  Internet,  e  que  agora  se  expande 
velozmente por meio dos telefones celulares que já acessam a 
Internet. Reduziram o computador pessoal para dentro do celular, 
e  isto  se  apresenta  como  um  novo  impulso  tecnológico 
significativo, que traz para o presente um objeto já pertencente ao 
futuro das pessoas. A expansão da conectividade felizmente é um 
fenômeno  espontâneo e  irreversível  nas  sociedades  de  todo  o 
mundo.  

Em  breve  a  conectividade  humana  será  a  ferramenta 
fundamental para equilibrar o sistema de forças nas estruturas de 
governo,  envolvendo  comunidades  sempre  mais  complexas. 
Desde o tempo em que o homem sobreviveu ao fim da última era 
glacial,  como  caçador  e  coletor,  há  quinze  mil  anos, 
aproximadamente, e tornou-se agricultor, quando o gelo recuou, a 
necessidade de se comunicar criou várias línguas pelo mundo, o 
que conduziu à formação das cidades. 

Hoje,  o  cenário  que  se  apresenta  com  uma  possível  e 
ampla conectividade, local e mundial, possui alguma semelhança 
histórica  com  esta  lingüística  poderosa,  nas  profundas 
transformações  que  poderão  ocorrer  no  comportamento  do 
homem.  Pode  vir  a  acontecer  o  aparecimento  de  uma  nova 
estrutura  social  de  poder,  com  a  presença  cada  vez  mais 
crescente  da  sociedade,  usando  uma  nova  forma  de 
comunicação, isto é, a conectividade humana total por meio das 
tecnologias de informação. 
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Nunca houve na história uma sociedade como a nossa, em 
que  uma  parte  da  população  já  se  conecta  com  pessoas  do 
mundo  todo,  por  meio  de  uma  caixa  de  chips  e  dispositivos 
digitalizados, comuns em lares e escritórios de todas as cidades, 
ou  por  telefones  celulares  poderosos  com  acesso  a  Internet, 
satélites, vídeo etc. O computador já está do tamanho do telefone 
celular.  Logo,  tudo  isto  vai  resultar  em  mais  inteligência  e 
consciência, quando a sociedade estiver totalmente conectada. É 
o que vemos, atualmente, em pequena escala com a comunidade 
já residente na Internet.

Deve permanecer conosco uma idéia de que temos que 
usar muito mais o poder que emana da sociedade, se quisermos 
continuar a evoluir nossa qualidade de vida significativamente. É 
disto que trata este texto, que adquiriu vida própria, narrando uma 
história tecnológica evolutiva recente da sociedade para sugerir 
um novo direito para todos, proveniente do poder da conectividade 
humana  que  cresce  cada  vez  mais.  Tudo  isto  será  muito 
importante para as pessoas de hoje e para as gerações de nossos 
filhos, netos, bisnetos etc...
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Finalmente, quando pensamos na perspectiva de vivermos 
mil  anos,  tudo o que foi  escrito  neste livro passa a fazer mais 
sentido. Pois, como tudo indica, pode ser que venhamos a ficar 
por aqui por muito mais tempo do que imaginamos, e a idéia de 
que  precisamos  começar  a  tornar  este  mundo  muito  melhor 
assume a prioridade número um. Mas, mesmo que não vivamos 
os  1000 anos,  devemos de  qualquer  modo adquirir  algo  muito 
além  dos  simples  direitos  humanos  que  possuímos  hoje. 
Necessitamos  de  um tipo  de  “poder  do  ser  humano  total”.  No 
momento temos somente a conectividade como nova ferramenta 
para  começarmos  qualquer  mudança,  para  um  possível  novo 
plano, mesmo que ele seja de dez, vinte ou de mil anos. Neste 
caso seria preciso um outro livro, só para dar um primeiro suspiro 
de comemoração pela inteligência da espécie humana, se viermos 
realmente a viver mil  anos.  Termina aqui,  esta história de uma 
ideologia  da  conectividade,  ou  quem  sabe  ela  esteja  apenas 
começando...
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NOTAS DO AUTOR

1. Condições de Contorno - a equação diferencial de La Place 
usada em cálculos numéricos, utiliza condições que definem 
um contorno da área a ser calculada.   

2. Engenharia  Genética  -  Estudos  genéticos  realizados  na 
Universidade  de  Cambridge,  liderados  pelo  cientista 
geneticista  Aubrey de Grey, do  projeto SENS, criado para 
prevenir  e  curar  o  envelhecimento,  indicam uma vida  útil 
possível para nossas células de 1000 anos. Estes estudos 
têm permitido vislumbrar a expansão de nossa existência de 
modo exponencial para 1000 anos.  

3. Proposta de lei dos plebiscitos e referendos da OAB - Rio de 
Janeiro  (RJ),  15/11/2004  –  Foi  lançado  no  auditório  da 
Seccional  da  Ordem dos Advogados do Brasil  no  Rio  de 
Janeiro, a despeito do feriado da Proclamação da República, 
a  Campanha  de  Defesa  da  República  e  da  Democracia, 
conduzido  pelo  presidente  nacional  da  OAB,  Roberto 
Busato. A Campanha, que contou com apoio entusiástico de 
diversas  personalidades,  entidades  e  parlamentares,  é 
coordenada  pelo  jurista  e  professor  Fábio  Konder 
Comparato,  presidente  da  Comissão  de  Defesa  da 
República e Democracia da OAB, que detalhou a proposta 
de lei dos plebiscitos e referendos.
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