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• Contínua monitorização; 

• Padronização de comportamentos; 

• Perfilagem; 

• Vulnerabilidade das infraestruturas; 

• Custo da tecnologia / valor dos dados; 

• Impossibilidade de se desconectar; 

• Opções de governança. 



Apenas alguns impactes sociais 

 

 

 

 

 

 

Governança:  

sociedades padronizadas 
pela decisão algorítmica 

(ex. Zhima Credit) 

Educação:  
Perfilagem e fim da 
educação aberta e em 

rede (estigmérgica) por 
formação de silos 

informacionais 
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O transhumanismo é “[...] um tipo de filosofia futurista destinada a transformar a 
espécie humana por meio de biotecnologias.” (Pigliucci, 2009) 

In https://trends.directindustry.es 

In https://universoracionalista.org 

In https://www.elconfidencial.com 



Crenças futuristas 
 

• Ray Kurzweil: o nosso pensamento será híbrido (entre pensamento 
biológico e não biológico) levando a uma expansão do neócortex, mas 
agora de forma diferente (tal como a que na evolução permitiu a 
passagem do Homo (Sapiens) Neandertal ao Homo Sapiens Sapiens) 
porque a arquitetura não é nem fechada nem fixa, mas possibilitará, 
novamente, um salto qualitativo em cultura e tecnologia (2014). 

 

• Kevin Kelly: de um p.v. biológico a Inteligência Artificial é um grande 
cérebro que tudo conecta . 

 

• Yuval Harari: esse cérebro que tudo conecta permite, por exemplo, ao 
Google saber mais de cada pessoa do que ela sabe de si própria. Desse 
modo poderá recomendar (manipular) as suas escolhas e decisões 
porque é isso que o algoritmo faz.  

 



In http://www.indiecolors.com 

In https://www.presbiteros.org.br 



Utopia 

• Tempo livre;  

• Tempo de e com valor;  

• Tempo para a reinvenção; 

• Rendimento básico 
universal; 

• 15 horas semanais de 
trabalho; 

• Eliminação de doenças; 

• Instrução de qualidade. 

 

 

Criatividade 

Humanidades 

Soft skills 

 
Dialética da 

• Cooperação 

• partilha 

Um mundo 
mais justo e 
equitativo 



Distopia 

• Destruição cada vez mais 
acentuada de uma classe 
média; 

• Destruição do 
trabalho intermédio; 

• Destruição do 
trabalho intelectual; 

• Especialistas sem uma 
visão generalista do 
mundo.  

• Singularidade 

• Eugenismo 

• Capitalismo de 
vigilância 

Um mundo 
profundamente 

desigual e 
injusto 
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In https://www.cidademarketing.com.br 



 

• John von Neumann: "A aceleração do progresso 
tecnológico e as mudanças no modo de vida 
humana, dão uma aparência de singularidade 
essencial na história da raça, para além da qual os 
assuntos humanos, como os conhecemos, não 
podem continuar.“ Stanislaw (1958) 

   

• Vernor Vinge: relaciona o fim da era humana com o 
avanço tecnológico da super inteligência a taxas 
incompreensíveis. ("The Coming Technological Singularity: How to 
Survive in the Post-Human Era", 1993)   



Singularidade 

Crença fundamentada 

•Ciência - Nanotecnologia 

• Tecnologia – Inteligência Artificial 

 

Fusão entre o ser humano e a máquina e o 
aparecimento de sistemas supra-inteligentes  

(Kurzweil) 



Utopia ou Distopia? 

 

• Fim das doenças 

• Fim da morte 

• Fim do nascimento 

 

 

Recusa da condição 
humana  

Rejeição do que a 
natureza impõe 



Com o Transhumanismo e a Singularidade, 

teremos: 



Em suma… 

Este trabalho is licensed under a Creative Commons Atribuição-
NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional License.  

 



Capitalismo de Vigilância 

Singularidade 

Transhumanismo 



Das distopias de ficção científica 
às distopias históricas… a 

distância é pouca. 

In http://newronio.espm.br 
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• Ray Kurzweil: The Coming Singularity In 
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