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Introdução

FASCINANTE! Escolas, igrejas, partidos, Estados, empresas hierárquicas:
construímos tais instituições – que continuam reproduzindo o velho
mundo; sim, são elas que fazem isso – como artifícios para escapar da
interação, para ficar do “lado de fora” do abismo, para nos proteger do
caos...
As escolas (e o ensino) tentam nos proteger da experiência da livre
aprendizagem. As igrejas (e as religiões) tentam nos proteger da
experiência de deus. Os partidos (e as corporações) tentam nos proteger
das experiências da política (pública) feitas pelas pessoas no seu cotidiano.
Os Estados tentam nos proteger das experiências glocais (de localismo
cosmopolita). E as empresas (hierárquicas) tentam nos proteger da
experiência de empreender.
Por isso que escolas são igrejas, igrejas são partidos, partidos são
corporações que geram Estados, que também são corporações, que viram
religiões, que reproduzem igrejas, que se comportam como partidos...
Porque, no fundo, é tudo a mesma coisa: artifícios para proteger as
pessoas da experiência de fluzz (*). (Não é a toa que todas essas
instituições hierárquicas exigem “monogamia” dos que querem manter
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capturados, como se dissessem: “- Você é meu! Nada de transar com
estranhos”).
Uma vez desconstituídos tais arranjos feitos para conter, contorcer e
aprisionar fluxos, disciplinando a interação, uma vez corrompidos os
scripts dos programas verticalizadores que rodam nessas máquinas (e que,
na verdade, as constituem), o velho mundo único se esboroa.
Isso está acontecendo. Não-escolas, não-igrejas, não-partidos, nãoEstados-nações e não-empresas-hierárquicas começam a florescer. Com
tal florescimento, a estrutura e a dinâmica das sociosferas estão sendo
radicalmente alteradas neste momento, mas não por formidáveis
revoluções épicas e grandes reformas conduzidas por extraordinários
líderes heroicos, senão por pequenas experiências, singelas, líricas, vividas
por pessoas comuns! Aquelas mesmas experiências de interação das quais
fomos poupados. É como se tudo tivesse sido feito para que não
experimentássemos padrões de interação diferentes dos que deveriam ser
replicados. Mas nós começamos a experimentar. E “aqui estamos – como
escreveu Hakim Bey (1984) em Caos – engatinhando pelas frestas entre as
paredes da Igreja, do Estado, da Escola e da Empresa, todos os monólitos
paranoicos”.
Neste texto vamos examinar as religiões e igrejas para contemplar as
possibilidades de reflorescimento da espiritualidade nos novos mundos
altamente conectados do terceiro milênio (**).
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Espiritualidade, não religião
Formas pós-religiosas de espiritualidade, livres das ordenações das
burocracias sacerdotais

NOS NOVOS MUNDOS ALTAMENTE CONECTADOS que estão emergindo,
formas pós-religiosas de espiritualidade vão florescer. Elas serão maisfluzz, quer dizer, mais expressões do curso que flui nas relações entre os
humanos e dos humanos com o seu habitat do que tentativas de sintonia
com um todo cósmico extra-humano. Elas serão espiritualidades
consumáveis na interatividade ("terrestres" no sentido de serem
realizáveis sem produzir anisotropias no espaço-tempo dos fluxos).
Por isso se diz: quando fluzz soprar, prá que religião, prá que igreja?
Humberto Maturana (1993) reinterpretou a origem das crenças místicas
que estão na base das experiências que dão significado à vida humana a
partir da hipótese de que havia (ou poderia e, então, poderá novamente
haver) uma "espiritualidade" inerentemente terrestre (como a que
apresentavam

supostamente

as

sociedades

agricultoras-coletoras

incidentes na Europa pré-patriarcal) (1).
O relevante nesse esforço de modificação do passado (quer dizer, de
modificação do passado que só não-passou porque continua dentro da
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nossa mente, ou melhor, continua se propagando através da cultura, dos
programas que "rodam" na rede social e por isso se replicam) é que essa
"espiritualidade" ou experiência mística não gerou propriamente religiões.
A visão de Maturana sobre o que chamamos de religião é precisa: "uma
religião é um sistema fechado de crenças místicas, definido pelos crentes
como o único correto e plenamente verdadeiro" (2).
Com efeito, para ele,
"No processo de defender o seu viver místico, os patriarcas indoeuropeus criaram uma fronteira de negação de todas as
conversações místicas diferentes das suas. E estabeleceram, de fato,
uma distinção entre o que passou a ser legítimo e ilegítimo, crenças
verdadeiras e falsas. No âmbito espiritual, realizaram a praxis de
exclusão e negação que, operacionalmente, constitui as religiões
como domínios culturais de apropriação das mentes e almas dos
membros de uma comunidade pelos defensores da verdade ou das
"crenças" verdadeiras... [Quando se forma uma comunidade de
crentes] o corpo de crenças adotadas pelos novos crentes - qualquer
que seja sua complexidade e riqueza - não constitui uma religião.
Isso só ocorre se os membros dessa comunidade afirmarem que suas
crenças revelam ou envolvem alguma verdade universal, da qual
eles se apropriaram por meio da negação de outras crenças... A
apropriação de uma verdade mística ou espiritual que se sustenta
como verdade universal constitui o ponto de partida ou de
nascimento de uma religião" (3).
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Se Maturana pode imaginar uma matriz assim, projetando-a no passado,
também podemos fazer o mesmo, projetando-a no futuro. No mundo que
criou, Maturana está absolutamente certo do ponto de vista dos novos
mundos que quisermos cocriar.
A dimensão mística (ou espiritual) faz parte de qualquer cultura que se
possa chamar propriamente de humana. Como bem define Maturana, "a
experiência mística - repito: a experiência na qual uma pessoa vive a si
mesma como componente integral de um domínio mais amplo de relações
de existência... depende da rede de conversações em que ela está imersa,
e na qual vive a pessoa que tem essa experiência" (4).
Não há, portanto, qualquer problema com a espiritualidade. O problema é
com a religião. Não precisamos para nada de uma pós-espiritualidade e
sim de novas formas (pós-religiosas) de espiritualidade.
Podemos erigir igrejas, em um sentido amplo do termo (tão amplo que
abarque até mesmo as escolas), sem ter religião (e podemos, ainda,
codificar religiões laicas). Mas igreja, stricto sensu, só surge realmente
quando erigimos um corpo separado de intérpretes, ou seja, uma
burocracia sacerdotal que, por algum motivo, seja ordenada para fazer
alguma intermediação entre o leigo (o não ordenado) e a revelação ou a
fonte prístina da doutrina codificada (como nas religiões baseadas em
escrituras).
Todas as chamadas tradições espirituais que surgiram na civilização
patriarcal são míticas-sacerdotais-hierárquicas-autocráticas. E não é a toa
que se possa falar de uma tradição: há um fundo comum a todas elas.
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Todas - não apenas as templárias - replicam anisotropias no espaço-tempo
dos fluxos (privilegiando, de alguma forma, a direção vertical).
As doutrinas da tradição verticalizaram o mundo "povoando” todo o
universo simbólico - ou aquilo que foi chamado de "mundo da psique" com formas que não concorrem para o estabelecimento de um cosmos
social que mantenha as mesmas propriedades em todas as direções, mas,
pelo contrário, que privilegiam a direção vertical. Não é por outro motivo
que achamos que deus está em cima e que o céu está em cima; o caminho
evolutivo é sempre pensado como uma subida e o regressivo como uma
descida. São camadas e camadas de interpretações simbólicas,
depositadas uma sobre a outra, milênio após milênio.
Basta entrar em um templo de qualquer ordem espiritual tradicional para
se perceber com que profundidade o universo simbólico está marcado
pela direção vertical. Nessas construções – sobretudo da tradição
ocidental, herdeira do simbolismo templário babilônico, i. e., sumério – o
caminho que nos conduz para deus, representado em geral por um
triângulo, passa entre as duas colunas que se elevam do piso plano. E
então encontramos o triângulo com o vértice para cima, sobre o
quadrado, o pentagrama verticalmente orientado e muitas outras
"orientações" que "norteiam" o desenvolvimento dos rituais e das práticas
mágicas. O conteúdo ideológico que esses símbolos encarnam está
inegavelmente associado à idéia de um poder vertical, do qual a pirâmide
é o mais expressivo exemplo. E há ainda as escadas, muitas escadas,
introduzidas por primeiro pelos templos sumérios - os zigurates: pirâmides
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feitas de escadas, com degraus representando graus de subida; ou de
descida.
Se houver uma mística (ou espiritualidade) não-patriarcal (nem matriarcal,
é óbvio) ela será terrestre (horizontal, ou melhor, multidirecional). Tomase aqui "terrestre" como isotrópico (nada de privilegiar a direção vertical:
as fluições devem manter as mesmas propriedades em todas as direções).
Ora, isso casa perfeitamente com a idéia de “formas pós-religiosas de
espiritualidade” (uma feliz expressão de William Irwin Thompson) (5).
Essas formas também não podem ser codificadas como doutrinas e nem
servir de base para a ereção de igrejas (de qualquer tipo, stricto ou lato
sensu). É a espiritualidade da vida cotidiana, da pessoa comum, do
conectado a uma rede de conversações, do livre-interagente (não
exatamente do participante) com o outro-imprevisível (e, portanto, aberta
ao compartilhamento fortuito e não fechada no cluster dos que professam
a mesma fé).
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Os deuses não existem?
Os deuses das religiões foram problemáticos porque foram hierárquicos
e autocráticos como as religiões que os construíram

OS PROBLEMAS COM AS IGREJAS (e religiões) erigidas no contra-fluzz não
têm nada a ver com os deuses. Têm a ver, isto sim, com os deuses das
igrejas (e das religiões). Deuses existem desde que existe sociedade
humana, muito antes de erigirmos igrejas e constituirmos religiões. E
igrejas e religiões seriam – e foram, e são, e serão – sempre problemas
(para a rede-mãe), mesmo sem quaisquer deuses.
“Quem mandou dizer ao povo que os deuses não existem?” A pergunta
teria sido feita – em tom de reprimenda – por Robespierre aos seus
correligionários. Mas se isso não for uma lenda, se ele fez realmente tal
pergunta, foi movido por maus motivos: não lançar desesperança sobre as
massas... Faz parte da mentalidade de comando-e-controle. Agora, porém,
podemos refazer a pergunta de outra forma: quem disse que os deuses
não existem?
Quanto mais investigamos as redes, mais evidências surgem de que os
deuses existem. Se não existissem, como explicar que tantas pessoas, ao
longo da história (e inclusive na pré-história), tenham pautado seus
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comportamentos em sintonia ou obediência ao que acreditavam ser a
natureza, a essência ou os ditames divinos? Eles existem, sim, como
modelos mentais, quer dizer, sociais (6).
Os deuses, se já não se pode acreditar que sejam criadores do cosmos
natural, sem dúvida são criadores de cosmos sociais. Eles são matrizes de
programas que rodam na rede social. Congregam modelos do que será
constelado no espaço-tempo dos fluxos e do que virará fenômeno social e,
até, do que se codificará como norma, do que se congelará como
instituição e do que se materializará como cidade, rua, praça. Sim, Zeus
Agoraios estava de fato presente naquela praça do mercado da velha
Atenas chamada Ágora. Mas o que significa dizer isso?
Até a democracia nascente – laica por essência – tinha lá os seus deuses:
por exemplo, o Zeus Agoraios e a deusa Peitho. Mas quando os gregos do
século de Péricles invocam Zeus Agoraios eles conferem às conversações
entre os homens livres na praça do mercado (o espaço público nascente) o
caráter de algo digno de ser abençoado e protegido por um deus, abrindo
uma brecha na tradição centralizadora (hierarquizante) segundo a qual os
deuses tratavam desigualmente os humanos, ungindo os hierarcas e seus
representantes (reis e sacerdotes) para conferir-lhes a autorização (divina)
de exercer o poder sobre os demais e guiá-los por algum caminho.
Quando os gregos invocam Peitho, a persuasão deificada, eles confrontam
a idéia autocrática de que a política era uma continuação da guerra por
outros meios. Como escreveu Hannah Arendt (c. 1950) (7):
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“No que dizia respeito à guerra, a polis grega trilhou um outro
caminho na determinação da coisa política. Ela formou a polis em
torno da ágora homérica, o local de reunião e conversa dos homens
livres, e com isso centrou a verdadeira coisa política’ — ou seja,
aquilo que só é próprio da polis e que, por conseguinte, os gregos
negavam a todos os bárbaros e a todos os homens não-livres — em
torno do conversar-um-com-o-outro, o conversar-com-o-outro e o
conversar-sobre-alguma-coisa, e viu toda essa esfera como símbolo
de um peitho divino, uma força convincente e persuasiva que, sem
violência e sem coação, reinava entre iguais e tudo decidia. Em
contrapartida, a guerra e a força a ela ligada foram eliminadas por
completo da verdadeira coisa política, que surgia e [era] válida entre
os membros de uma polis; a polis se comportava, como um todo,
com violência em relação a outros Estados ou cidades-Estados, mas,
com isso, segundo sua própria opinião, comportava-se de maneira ‘a
política’. Por conseguinte, nesse agir guerreiro, também era abolida
necessariamente a igualdade de princípio dos cidadãos, entre os
quais não devia haver nenhum reinante e nenhum vassalo.
Justamente porque o agir guerreiro não pode dar-se sem ordem e
obediência e ser impossível deixar-se as decisões por conta da
persuasão, um âmbito não-político fazia parte do pensamento
grego”.
Os deuses da democracia grega eram deuses da conversação, quer dizer,
deuses-fluzz, deuses da interação. É claro que havia um âmbito a-político
e não democrático na Grécia e, assim, havia também outros deuses
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hierárquicos e autocráticos (por exemplo, todos os deuses associados à
guerra e à jornada do herói, aos vaticínios e ao destino).
Mas como? Se a democracia é laica, por que teria ela seus deuses? Pois é.
Laico não quer dizer propriamente ateu (sem deus) e sim sem religião
(institucionalizada); ou seja, ser laico significa não fazer parte da
burocracia sacerdotal instituída para intermediar a relação do homem
com a divindade, isto é: para separar o ser humano da divindade; ou,
como disse Jung, para proteger o homem da experiência de deus, abrindo
sulcos para fazer escorrer por eles as coisas que ainda virão; ou ainda – o
que é a mesma coisa – pavimentando com a crença um caminho para o
futuro (e consequentemente, eliminando outros caminhos, reduzindo
nosso estoque de futuros possíveis, exterminando mundos).
Não, não há nenhum problema com os deuses. Os deuses das religiões
foram problemáticos porque foram hierárquicos e autocráticos como as
religiões que os adotaram (na verdade, que os construíram para seus
propósitos). A questão relevante agora não é a de saber se existem ou não
existem deuses (uma controvérsia tola), mas a de saber em que medida
algum deus (um programa capaz de rodar na rede-mãe e de ensejar algum
tipo de experiência mística ou espiritual, permitindo que uma pessoa viva
a si mesmo como componente integral de um domínio mais amplo de
relações de existência) favorece a reprodução de uma sociedade
hierárquica ou a emersão de uma sociedade-em-rede.
Os deuses pré-patriarcais foram naturais e não geraram religiões. Os
deuses patriarcais foram sobrenaturais e geraram, estes sim, instituições
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hierárquicas: escolas (e ensino), igrejas (e religiões) e, sobretudo, Estados.
(Quem sabe os deuses pós-patriarcais serão sociais e não gerarão nenhum
desses tipos de deformações na rede-mãe – o que não significa, como
veremos adiante, que não possam inspirar novas formas mais interativas
de espiritualidade).
Não é por acaso que as primeiras formas de Estado erigidas nas cidades
antigas – as cidades-Estados da velha Mesopotâmia – tinham seus deuses.
Cada uma tinha lá o seu deus ou a sua deusa. Um eco empalidecido dessa
tradição são os nossos santos e santas padroeiros de cidades. Na
Antiguidade, porém, as cidades não eram apenas consagradas ou
dedicadas ao um deus ou deusa, senão que pertenciam aos deuses. Uruk e
Ur eram de Innana, Nippur e Lagash de Ninurta
A cidade-Estado-Templo sumeriana era uma habitação para um deus. Os
seres humanos viviam nelas de favor. E para trabalhar para os deuses,
para ser seus escravos (os feitores, é claro, eram os sacerdotes). Adorar
(ter uma devoção) era a mesma coisa – inclusive etimologicamente – que
trabalhar (a palavra hebraica ‘avod’, que pode ser traduzida por devoção,
adoração e também por trabalho, ecoa esse perverso sentido ancestral).
Os deuses em questão não eram os seres espiritualizados que foram
idealizados depois. Eram apenas os superiores. Sobre-humanos sim,
porém belicosos, intrigantes, genocidas, carnívoros... Está claro que eram
– ou se manifestavam como – programas verticalizadores do cosmos
social. Não eram sobre-humanos no sentido de serem mais perfeitos do
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que os humanos e sim no sentido de que não eram humanos, sua
“presença” não era humanizante.
Depois, por algum motivo, eles se hospedaram no subsolo de nossa
consciência social (?), naquela região misteriosa que foi chamada de
inconsciente coletivo (!). Eles eram mais ou menos assim como os vírus
que hoje tentam invadir nossos websites. É curioso que alguns sistemas de
segurança anti-spam, lançando mão de um Teste de Turing reverso –
Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans
Apart (CAPTCHA) – sugestivamente perguntam: “Você é humano?” e
então mandam a gente copiar algumas letras com formatação desfigurada
(coisa que, por enquanto, os robôs virtuais ainda não conseguem fazer, só
os humanos). Nenhuma organização hierárquica passaria nesse teste!
Deuses sobre-humanos (ou não humanizados) levam necessariamente a
sistemas de dominação. Todo relacionamento vertical recorrente
(estrutura centralizada) materializa um sistema de dominação. Osho
acertou em cheio o coração do problema quando disse: “não tenho
nenhum Deus; desse modo, não tenho nenhum programa para você no
qual você possa ser transformado em um escravo”. Ele decifrou o enigma
quando identificou os deuses das religiões com um programa, um
programa verticalizador.
Portanto, o problema não são os deuses e sim esses deuses criados à
imagem e semelhança dos hierarcas, que talvez os tenham criado assim ao
não aceitarem o fluxo transformador da vida, para tentar evitar a morte; e
ao não aceitarem fluzz – o fluxo transformador da convivência social –,
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para tentar perenizar os mundos que construíram em detrimento de
outros mundos possíveis.
Sim, o problema são os deuses autocráticos, feitos à imagem e
semelhança dos sistemas de dominação. Esses deuses serão hierárquicos,
por certo, mas, do ponto de vista das redes distribuídas, não haveria
nenhum problema com deuses humanizados que não exigissem culto,
obediência ou subordinação (como Jesus de Nazareh, por exemplo, aquele
judeu marginal que humanizou IHVH, desde que não se tivesse tentado
instrumentalizar suas experiências de vida e convivência social para
codificar doutrinas, constituir religiões e erigir igrejas). Mas, como?
Atribuir a uma pessoa, com exclusividade, um caráter divino, como
fizeram, por alguma razão, seus primeiros discípulos, não seria um
contrassenso nos mundos altamente conectados em que cada pessoa é
uma singularidade em um mesmo tecido (social), possuidora, portanto, do
mesmo status (humano) de todas as outras? Ora, William Blake, um poeta
– porque os poetas são pessoas-fluzz – já resolveu essa questão para nós
quando escreveu: “Jesus é o único Deus. Assim como eu, assim como
você”.
Desse mesmo ponto de vista, não haveria nenhum problema com deuses
pós-patriarcais que fossem sociais (como o que foi chamado de Espírito
Santo e que a comunidade dos amantes celebra dizendo: “Ele está no
meio de nós”) – para seguirmos a numinosa compreensão, manifestada
algures por Leo Jozef (Cardeal) Suenens, quando escreveu: “É precisam
que sejam muitos para ser Deus”.
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Deuses divididos? Osíris foi – em uma de suas “não-vidas” – um deus
dividido, acorde às necessidades de descentralização da teocracia
faraônica.

Deuses

pós-religiosos

serão

fractalizados,

acorde

às

contingências de distribuição dos Highly Connected Worlds. Sim, os deuses
se modificam quando modificamos o hardware. E consequentemente
muda também o que chamamos de espiritualidade.
Em um mundo

distribuído não

pode haver culto organizado

centralizadamente (por igrejas). Libertada do culto (e das suas ordenações
religiosas), a espiritualidade também se distribui por todas as pessoas,
cada qual podendo livremente vivê-la de acordo com suas conexões. Cada
pessoa (que quiser) pode experimentá-la nas contingências do seu fluir,
em sintonia com as redes sociais em que está imersa; i. e., convivendo-a.
No mundo único as pessoas viveram oprimidas por ideias totalizantes e
uniformizantes, fossem, por um lado, provenientes da crença religiosa em
um deus único (e incognoscível), fossem – pelo lado oposto –
provenientes da crença tola de que deus não existe, ditada por uma
ciência promovida a pansofia. Isso gerou um sem número de problemas,
sobretudo psicológicos, quando as pessoas passaram a reprimir sua
espiritualidade por medo do vexame e da reprovação dos bem-pensantes.
Tal “verdade” supostamente libertadora, revelada por uma ciência
deslizada do seu escopo, baseada em uma espécie de religião laica
iluminista, era, na verdade, opressiva. Libertadas desse bom-senso ateísta
as pessoas podem ter sua própria experiência de deus (ou de qualquer
ente ou processo que queiram escolher para representar ou simbolizar um

23

domínio mais amplo de relações de existência no qual se sintam inseridas
e possam viver tal inserção), interagindo.
Tal inserção, é claro, também pode ser vivida sem conotação mística.
Como disse Ilya Prigogine (1986) em entrevista a Renée Weber, em
Diálogos com cientistas e sábios: “Pessoalmente, sinto que chegamos hoje
à percepção de estarmos entranhados no mundo como um todo. Estamos
descobrindo um vínculo sem recorrer a nenhum misticismo externo,
estranho” (8). O que diminuirá, nos Highly Connected Worlds, são as
chances de vivermos esse vínculo permanecendo do “lado de fora” do
abismo, precavidos contra o caos ou protegidos da interação.
Deuses interativos, porém, não estarão no futuro, como aquele da
tradição hebraica que não podia ser nomeado a não ser pela expressão
Ehie Asher Ehie – traduzível por “Eu serei o que serei” (o hebraico aceita)
posto que estava no futuro. Esse deus da utopia (e da profecia), do nãolugar (porque o lugar do seu tempo nunca chega) – e refletindo sobre o
qual o marxista heterodoxo, materialista e ateu, Ernst Bloch (1968) em O
ateísmo no cristianismo, usinou a pérola: “Deus não existe, porém existirá”
(9) – não pode interagir com as pessoas e, assim, não pode ser um deusfluzz; ou, o que é a mesma coisa, não pode ensejar uma experiência
mística ou espiritual fluzz.
Formas pós-religiosas de espiritualidade serão predominantemente ibased e, portanto, tenderão a ser vividas no presente (o que significa que
não nos jogarão naquela corrente alucinante da utopia e da profecia que
tudo arrasta para o futuro, alienando-nos do presente).
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Tudo indica, porém, que as religiões (e as igrejas ou as ordens sacerdotais)
remanescerão por muito tempo ainda. Mas a despeito de continuarem
rodando na rede social, esses programas podem agora ser hackeados
pelos novos hereges que já estão no meio de nós. Sim, como disse Bloch,
“o melhor da religião é que ela produz hereges” (10).
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Ecclesias, não ordens sacerdotais
Seus irmãos e irmãs estão espalhados em múltiplos mundos. Para achálos você tem que remover o firewall e expor-se à interação

MAS O QUE COLOCAREMOS NO LUGAR das igrejas (e das religiões)? Ora,
nada. O velho mundo único já colocou muitas instituições para fazer as
vezes de igrejas: as escolas (e o ensino), os partidos (e as corporações), o
Estado-nação (e seus aparatos). Mutatis mutandis, todas essas funcionam
mais ou menos da mesma maneira, como ordens sacerdotais. E todas elas
vão continuar existindo, com uma estrutura e uma dinâmica parecidas
com as que têm hoje, para quem não entrar nos Highly Connected Worlds.
Mas quem assumir a condição de nômade, viajante dos interworlds, pode
– se quiser – fundar sua própria igreja-não-igreja. Nos mundos altamente
conectados ninguém pode impedir, nem conseguirá dissuadir, que as
pessoas fundem suas próprias não-igrejas. Elas não serão ordens
sacerdotais, por certo, mas poderão ser ecclesias, no sentido de
aglomerados dos que querem conviver sua espiritualidade, ou seja, dos
que querem compartilhar as formas semelhantes como vivem um domínio
mais amplo de relações de existência celebrando suas afinidades e
amorosidades mutuas. O número dessas novas igrejas-não-igrejas tende a
aumentar. Simplesmente porque – nos mundos em que se constituírem –
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também não haverá tantas restrições de ordem moral e cultural para sua
existência.
Ecclesias como assembleias de amantes, como redes (abertas) de
buscadores que se dispõem a polinizar mutuamente os modos pelos quais
vivem sua mística ou sua espiritualidade, vão proliferar no lugar de igrejas
como ordens sacerdotais (fechadas) que se proclamam o único caminho, a
única porta, a única esperança de salvação e que disputam entre si o
tempo todo oferecendo-nos um formidável (e deplorável) contraexemplo
de fraternidade. As velhas igrejas – essas armadilhas construídas para
arrebanhar ovelhas e apascentá-las – continuarão existindo, é claro, mas
perderão relevância.
Na medida em que um superorganismo humano começa a se manifestar
nos mundos altamente conectados e que novos fenômenos – como o
clustering, o swarming, o cloning, o crunching e tantos outros que estão
implicados no que chamamos de inteligência coletiva (e, quem sabe, no
que ainda vamos chamar de emoção coletiva) – começam a irromper,
haverá um motivo adicional para compartilhar. Você pode preferir o olhar
do investigador que analisa tais fenômenos tentando manter os
protocolos científicos de isenção e objetividade. Mas você também pode
simplesmente viver e celebrar seu vínculo com essas novas ‘Entidades’
sociais – a palavra, assim com maiúscula, foi usada por Jane Jacobs em
1961 (11) – que se formam em uma dimensão mística. Se você buscava
um domínio mais amplo de relações de existência para dar sentido à sua
vida e vivê-la em sintonia com essa realidade (avaliada por você, não
importa, como transcendente ou imanente), ei-lo: o simbionte social!
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O fundamental aqui é que não haja fechamento. Nos múltiplos mundos
interconectados estão outras pessoas que se sentem (e sentem a
transcendência ou a imanência) como você e podem se sintonizar com
você. Seus irmãos e irmãs estão espalhados em múltiplos mundos. Para
achá-los você tem que remover o firewall e expor-se à interação. Bem, ao
fazer isso é possível que mais cedo ou mais tarde você perceba que tudo
foi apenas um não-caminho. E descubra que seus irmãos e irmãs são todas
as pessoas que estão em todos os mundos.
Se você quiser fazer isso agora, possivelmente será encarado como
herege. Aos olhos do mundo único será um herege, assim como são
hereges os que abandonaram a escola, rejeitaram o ensino, rasgaram seus
diplomas e títulos e se transformaram em catalisadores de processos de
aprendizagem em comunidades livres de buscadores e polinizadores,
estruturadas em rede. Assim como são hereges os que, desistindo dos
partidos, não desistiram de fazer política (pública) nas suas localidades, na
base da sociedade e no cotidiano dos cidadãos. Assim como são hereges
os que renunciaram ao Estado-nação (e às suas pompas, e às suas glórias),
refugando também as noções regressivas de patriotismo e nacionalismo, e
viraram cidadãos transnacionais de suas glocalidades...
Os anunciadores de uma nova ordem não são hereges no sentido em que
a palavra está sendo usada aqui (quase aquele sentido em que Ernst Bloch
empregou-a ao dizer que “o melhor da religião é que ela produz hereges”).
São replicadores ou trancadores. No último meio século tivemos ondas e
ondas de supostos hereges vaticinando um mundo novo. No fundo, o
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porvir radiante que anunciavam não era mais do que a revivescência de
uma ordem ancestral hierárquica.
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Não há uma ordem preexistente
A ordem está sempre sendo criada no presente da interação

O REFLORESCIMENTO DAS IDÉIAS ESPIRITUALISTAS que ocorreu na New
Age provocou uma bateria de ondas que continuam até hoje quebrando
nas praias dos buscadores de todos os matizes, mais de quarenta anos
depois (se bem que, agora, já com intensidade bastante reduzida). As
pessoas que, nas mais diversas situações, procuravam um sentido para
suas vidas, tanto em experiências meditativas de recolhimento individual,
quanto em ensaios coletivos de novos padrões de convivência social,
queriam, no fundo, viver sua espiritualidade em uma época ainda préfluzz, mas que já anunciava tempos vertiginosos, de alta interatividade. E
saíam então para todo lado em busca de novos caminhos, guias e mestres.
Grande parte desses exploradores, porém, não empreendia livremente ou
sem pré-conceitos suas buscas. Estavam impregnados das ideias –
assopradas e reforçadas pelos gurus que se apresentavam em profusão –
de “um novo reino de velhos magos”. Na base das mais diversas
doutrinas, seitas, sociedades e ordens espiritualistas e ocultistas que
ofereciam naquele mercado seus produtos e serviços, havia, entretanto,
uma mesma visão básica, a qual aderiam tanto físicos e biólogos de
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vanguarda interessados no diálogo entre ciência e religião quanto
roqueiros, quase todos sem prestar muita atenção aos seus pressupostos:
a idéia de que havia uma ordem implícita (ou implicada) pré-existente em
alguma esfera da realidade, oculta ou não acessível imediatamente.
Eles queriam então ter acesso a essa ordem pura, queriam estabelecer
uma sintonia com esse modelo não-manifestado, queriam atingir estados
superiores de consciência para contemplar essa espécie de Unimatrix One
e, para tanto, lançavam mão dos mais variados exercícios reflexivos,
técnicas meditativas, rituais teúrgicos, práticas mágicas e processos de
iniciação.
Ainda vivemos nas bordas dessas vagas, embora a New Age não tenha
acontecido segundo o que foi previsto. O mundo único não se reencantou
com o reflorescimento de espiritualidades ancestrais. Ainda bem. Porque
o que está acontecendo nos múltiplos mundos altamente conectados é
muito, muito mais profundo, mais abrangente e mais surpreendente do
que tudo que anunciaram os gurus da nova era.
Depois dos gurus, vieram alguns hereges dizendo: não há uma ordem; se
há, foi inventada por alguém e não quero me subordinar a ela. Os
pioneiros da Internet e os visionários do ciberespaço dos anos 90 foram
impelidos por esse vento libertário, em parte sob a influência de obras
disruptivas como TAZ – Zona Autônoma Temporária (12) e CAOS – Os
panfletos do Anarquismo Ontológico (13), dois escritos seminais de Hakim
Bey (1984-85) e dos romances de ficção científica Neuromancer (14) de
William Gibson (1984) e Ilhas na Rede (15) de Bruce Sterling (1988) que,
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entre outros, deram origem aos cyberpunks. Talvez pouca gente suspeite
disso, mas essa influência foi decisiva para a criação das ferramentas
interativas que existem hoje (inclusive para a Internet e a World Wide
Web), conquanto não se possa dizer que ela tenha durado muito. Tais
pioneiros e visionários, em boa parte, logo entraram no contra-fluzz ao
fecharem suas descobertas (construindo programas proprietários e
escondendo seus algoritmos) para acumular suas fabulosas fortunas ou ao
se deixarem contaminar pelas ideias contraliberais que impulsionaram os
movimentos antiglobalização no dealbar dos anos 2000 sob a bandeira de
que “um outro mundo é possível”. Se um herege inventa a sua própria
ordem e quer que as pessoas passem a segui-la – quer transformando-as
em usuários cativos de seus produtos, quer arrebanhando-as em seus
movimentos supostamente transformadores – aí já deixa de ser herege e
passa a ser um sacerdote, um burocrata a serviço da reprodução do
sistema que criou.
No entanto, a despeito dessas ondas regressivas que apenas revelavam a
resiliência do velho mundo único, de suas estruturas e de suas dinâmicas,
o vento continuou a soprar.
É claro que a maioria dos replicadores dos padrões ancestrais de
espiritualidade hierárquica não ouviu Jiddu Krishnamurti que, a pedido de
sua biógrafa Mary Lutyens, comentou, em 1980, a sua famosa declaração
de 1929: “A verdade é uma terra sem caminhos”:
"A Verdade é uma terra sem caminho. O homem não chegará a ela
através de organização alguma, de qualquer crença, de nenhum
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dogma, de nenhum sacerdote ou mesmo um ritual, e nem através
do conhecimento filosófico ou da técnica psicológica. Ele tem que
descobri-la através do espelho das relações, por meio de
compreensão do conteúdo da sua própria mente, mediante a
observação, e não pela análise ou dissecação introspectiva” (16).
Talvez àquela altura Krishnamurti ainda não pudesse conceber a mente
como uma nuvem social, nem perceber que o fundamental não é o
conteúdo e sim o processo interativo, distinguindo os programas que
rodam na rede da topologia dos emaranhados onde estamos (e somos).
Ainda assim, começaram a aparecer os que, rejeitando os títulos de
mestre ou guru, recomendavam simplesmente não-fazer nada. Já eram
estes os precursores dos novos mundos-fluzz. Porque quando se espia “do
outro lado”, não se vê ordem alguma – somente o nada, o abismo, fluzz.
Fluzz significa que não há uma ordem preexistente em algum mundo
invisível (da emanação, da criação ou da formação). A ordem está sempre
sendo criada no presente da interação. É mais ou menos assim como
imaginou Ilya Prigogine (1984), destoando inclusive de outros cientistas
envolvidos com tais especulações (de David Bohn a Paul Davies, passando
por Fritjof Capra): o universo é criativo e “se cria à medida que avança”
(17).
Novamente é o caso de dizer: bem, isso muda tudo.
Jack Kerouac e seus beatniks dos anos 50-60, Swami Satchidananda em
Woodstock, os hippies dos anos 70 e os “hippies” tardios dos 80, talvez
tenham pressentido isso, mas não podiam ter um entendimento do que
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estava vindo. O próprio Peter Lamborn Wilson (Hakim Bey) e os
cyberpunks talvez tenham apenas sentido o sopro, sem chegarem a ver de
onde (e para onde) ele soprava. Pierre Levy (2000), em uma corajosa
jornada introspectiva, cujas notas estão no diário de bordo O fogo
liberador (18) (uma obra de inspiração heraclítica), empreendeu
explorações em antigas tradições espirituais (como o budismo e a cabala)
para tentar captar-lhe o sentido. Mas não havia sentido: “o vento sopra
onde quer; você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para
onde vai” (Jo 3: 8).
Pessoas como Paul Baran (On distributed communications), Vinton Cerf
(TCP/IP), Tim Berners-Lee (WWW), Linus Torvalds (Linux) e Rob McColl
(Apache), embora aparentemente nunca tenham feito tais explorações,
contribuíram objetivamente para que hoje pudéssemos reconfigurar a
busca (e talvez tenham causado um impacto mais profundo do que
aqueles provocados pelos empreendimentos proprietários fechados dos
Gates, dos Jobs, dos Pages, dos Stones e dos Zuckerbergs e de muitos
outros trancadores de códigos que vieram ou ainda virão).
Sim, reconfigurar a busca. Em mundos altamente conectados a busca não
existe sem a polinização. Não há um mainframe (como se fosse um
diretório de registros akashikos) onde você possa buscar respostas para
suas perguntas. Se houver, tais respostas não lhe servirão. Serão respostas
do

passado

que

foi

arquivado.

Revelarão

ordens

pregressas.

Conhecimento morto. A busca, qualquer busca, inclusive a busca
espiritual, é sempre uma interação. Nos Highly Connected Worlds toda
busca é P2P: no seu mundo e nos interworlds pelos quais você está
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navegando. A mesma busca, quando repetida, fornece respostas
necessariamente diferentes. E deixa o rastro da pergunta. De sorte que as
respostas são, no limite, combinações das perguntas que estão sendo
feitas. Perguntas interagindo e se polinizando mutuamente para criar
ordens inéditas.
O buscador é um polinizador. É um criador de mundos. O buscadorpolinizador é uma pessoa-fluzz. Uma pessoa-fluzz é mais ou menos o que
deveria ser uma pessoa-zen nas condições de um mundo de alta
interatividade. Mas enquanto víamos a pessoa-zen como um indivíduo-nocaminho (conquanto ela não fosse isso realmente, posto que a
descoberta-zen é a descoberta do ‘não-caminho’), a pessoa-fluzz não pode
ser vista assim: ela é enxame. O enxame muda continuamente sua
configuração, o que significa que os caminhos também mudam
continuamente com a interação: o que era caminho em um momento já
não é mais no momento seguinte. A pessoa, como disse Protágoras (c. 430
a. E. C.) – ou a ele se atribui – “é a medida de todas as coisas, das coisas
que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são”. Assim
seja (ou não-seja). Let it be (ou not to be – o que é a mesma coisa).
Os hereges nômades que já experimentam esses novos padrões de
interação viajando pelos interworlds e “audaciosamente indo onde
ninguém jamais esteve” começam a gritar para os que teimam em juntar e
colar os cacos de céu velho que estão despregando para prorrogar a
vigência do mundo único: “– Parem com isso! Não existem mestres. Não
existem guias. Não existe caminho”.
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Não existe mais caminho
O objetivo é ser pessoa, nada além disso

FLUZZ TAMBÉM É: TUDO ESTÁ CONECTADO. E se tudo está conectado por
que os seres humanos não estariam?
É como se todo o mundo percebido e sentido fosse internalizado por essa
interface (individual) com a mente (social) que chamamos de cérebro.
Assim também a rede social. A máxima de Novalis (1798) “cada ser
humano é uma pequena sociedade” (19) pode significar, por um lado, que
os humanos importam a estrutura da rede social a que estão conectados.
Algo se passa como se a rede fosse espelhada dentro da pessoa em
interação. As personalidades das pessoas conectadas são como que
simuladas internamente por um sujeito que, não raro, conversa com elas.
Essa imagem espelhada é atualizada toda vez que há interação. E há
espelhamento, é claro, porque há separação.
Eis, talvez, o motivo pelo qual nunca estamos realmente sozinhos. Há um
burburinho de fundo, permanentemente presente. Como borgs ouvimos,
o tempo todo, as “vozes da Coletividade”. Mas, diferentemente de um
Borg, como “ghola social”, cada pessoa internaliza de um modo diferente,
unique. Sem essa imagem peculiar dos outros dentro de nós não podemos
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ser pessoas, quer dizer, não podemos ser humanos. As imagens da
“mesma” rede são tantas quanto os seus nodos. Imagens de imagens,
redes dentro de redes. E o que se chama de ‘eu’ ou ‘você’ também são
vários. Chegar a um só (aquela individuação junguiana) é final de percurso,
não condição de partida.
Todavia nos novos mundos altamente conectados, o caminho da
individuação (não só aquele sobre o qual escreveu Jung, mas o caminho
da iluminação de todas as tradições espirituais hierárquicas) não pode
mais ser percorrido como uma jornada interior (no sentido psicológicoespiritual individual). ‘Pessoa já é rede’ significa que eu e você
compartilhamos o mesmo indivíduo-social. Eu e você são variações de um
mesmo substrato: singularidades em um tecido. Mas significa também,
paradoxalmente, que ‘eu sou um outro’, qualquer-outro, não apenas
como complexo psicológico (como representação interiorizada), mas na
rede, como realidade social.
Nos mundos pouco conectados dos milênios pretéritos, trabalhava-se com
os materiais alquímicos das representações introjetadas, percorrendo-se
interiormente nebulosas estações arquetípicas em direção à totalidade. A
vida humana (do buscador) era, de certo modo, apartada da sua vida
social (do polinizador). O caminho era “pessoal” no sentido de individual e
exigia consciência, confirmação intermitente de que eu vi o que vi, senti o
que senti, pensei o que pensei, sei o que sei, passei o que passei, vivi o
que vivi... até me iluminar (ou não)! Mas isso só ocorre enquanto
prevalece a separação entre eu e o outro.
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Entretanto, quando vida humana e convivência social se aproximam,
novos

caminhos

se

abrem,

continuamente.

Aquele

pelo

qual

procurávamos no meio de nós (no sentido de no nosso interior) passa a
estar entre nós. Uma nova topologia distribuída dos caminhos espirituais
elimina os caminhos únicos (mesmo quando únicos para cada pessoa). Os
caminhos são múltiplos, inclusive para a mesma pessoa. O que significa
dizer que não existe mais caminho. Como captou o poeta: "Todos os
caminhos, nenhum caminho. Muitos caminhos, nenhum caminho. Nenhum
caminho, a maldição dos poetas" (20).
E não só os poetas percebem, mas também outras inquiring minds, de
exploradores heterodoxos, como a do físico David Bohm (1970-1992),
dedicado, nos últimos anos de sua vida, a compreender e promover a
interação que chamava de diálogo: ele chegou à conclusão de que “não
existe um ‘caminho’... no dialogo compartilhamos todas as trilhas e, por
fim, percebemos que nenhuma delas é fundamental. Percebemos o
significado de todos os caminhos e, portanto, chegamos ao ‘não-caminho’.
No fundo, todos os caminhos são os mesmos...” (21).
Se o objetivo é ser pessoa, nada além disso, qualquer relação humana é
caminho. A espiritualidade-fluzz não é percorrer uma trilha, completar um
percurso, mas deixar-se-ir ao encontro dos demais, abrindo as próprias
fronteiras ao outro-imprevisível. Ora, isso significa que você não precisa
mais de uma igreja – como cluster fechado dos que professam a mesma fé
(a fé de que estão no mesmo caminho) – quer dizer, de um partido.
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Notas e referências

(*) A palavra ‘fluzz’ nasceu de uma conversa informal do autor, no início
de 2010, com Marcelo Estraviz, sobre o Buzz do Google. O autor
observava que Buzz não captava adequadamente o fluxo da conversação,
argumentando que era necessário criar outro tipo de plataforma (ibased e não p-based, quer dizer, baseada em interação, não em
participação). Marcelo Estraviz respondeu com a interjeição ‘fluzz’, na
ocasião mais como uma brincadeira, para tentar traduzir a idéia de
Buzz+fluxo. Ulteriormente a idéia foi desenvolvida no livro-mãe Fluzz: vida
humana e convivência social nos novos mundos altamente conectados do
terceiro milênio (2011) e passou a não ter muito a ver com o programa
malsucedido do Google. Fluzz (o fluxo interativo) é um conceito complexo,
sintético, que talvez possa ser captado pela seguinte passagem: “Tudo que
flui é fluzz. Tudo que fluzz flui. Fluzz é o fluxo, que não pode ser
aprisionado por qualquer mainframe. Porque fluzz é do metabolismo da
rede. Ah!, sim, redes são fluições. Fluzz evoca o curso constante que não se
expressa e que não pode ser sondado, nem sequer pronunciado do “lado
de fora” do abismo: onde habitamos. No “lado de dentro” do abismo não
há espaço nem tempo, ou melhor, há apenas o espaço-tempo dos fluxos. É
de lá que aquilo (aquele) que flui sem cessar faz brotar todos os mundos...
Em outras palavras, não existe uma mesma realidade para todos: são
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muitos os mundos. Tudo depende das fluições em que cada um se move,
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se constelam e se desfazem, intermitentemente”.
(**) Este texto foi originalmente escrito em 2010 e publicado em 2011
como capítulo 7 do livro Fluzz: vida humana e convivência social nos novos
mundos altamente conectados do terceiro milênio. São Paulo: Escola de
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