
SEGUNDO FÓRUM NACIONAL 

TRILHAS DE APRENDIZAGEM:
Gestão por competências em organizações públicas e privadas

Palestra:

A competência comunicativa nos 

tempos das tribos digitais

Artur Roman

CARBONE
Treinamento e consultoria



“História do Doutor Johann Faust o célebre mago e nigromante, como ele

se vendeu ao Diabo, as estranhas aventuras que viveu, alguns atos de

magia que praticou, até o momento em que finalmente recebeu a merecida

paga.

Relato extraído de seus escritos e publicado para servir como horrível

precedente, abominável exemplo e sincera advertência a todas as pessoas

presunçosas, curiosas e ímpias.”

Alemanha - Frankfurt 1587



“Comprometo-me a servir a Johann 

Faust e a dar-lhe tudo o que ele desejar.

Ass. Mefistófeles”

“Se todos os meus desejos forem 

satisfeitos, o Diabo poderá apossar-se 

do meu corpo, alma, carne e sangue.

Ass. Johann Faust”



“Fausto, por que você 

quer fazer o pacto?”

“Quero o conhecimento, do 

contrário prefiro não continuar 

vivo”.

Fausto - 1587 



Rito de Passagem 

Idade Média Idade Moderna

O sacrifício fáustico 

Noção de individualidade e  excitação pelo conhecimento



Idade Antiga

Idade Média

Idade Moderna

Idade Primitiva

Século 
VI a XV

Século 
XV a XX



“Os anjos chegam junto ao corpo de Fausto e o Diabo deixa que

lhe levem a alma. O céu perdoa: a alma de Fausto, regenerada, é

acolhida pelos espíritos bem-aventurados...”

Fausto de Goethe
1806 (Alemanha)

Sai Mefistófeles
Entra Lúcifer

Fausto
vai para o céu.

(Goethe)



Modernidade

Racionalismo

Individualismo

Trabalhismo

S a t u r a ç ã o



Idade Antiga

Idade Média

Idade ModernaSéculo XV a XX

Idade Pós-ModernaSéculo XX e XXI

Idade Primitiva



Pós-Modernidade

Século XX e 

XXI

ReleiturasContinuidadeAvanços

Disruptura



• Confronto do ser humano com as contradições geradas

com as conquistas da Modernidade

Pós-Modernidade

Consciência de nossa

fragilidade e de nossa

insignificância



“O homem é apenas uma entre muitas espécies, e não é uma espécie 
merecedora de ser preservada.” 
(John Gray)

Pós-Modernidade

Reconhecimento de nossa
ação predadora



Evolução humana (!!??)

Do Australophitecus ao Homo McDonaldiens



• Confronto do ser humano com as contradições geradas com 

as conquistas da Modernidade

• Desestabilização das certezas

Pós-Modernidade

Certeza volúvel

Fim das convicções

Fim da unanimidade



Feminilização do mundo

A realidade é:

• Ambígua

• Contraditória

• Paradoxal

• Imprevisível

• Surpreendente

Pós-Modernidade



Singularidade Tecnológica - Vernon Vinge - 1993

Essa máquina terá consciência própria e 
capacidade de criar outras máquinas ainda 

mais inteligentes e criativas (cyborgs, 
andróides, etc.)

“Acredito que logo vamos conseguir criar um 
supercomputador muito mais inteligente do 

que nós humanos. 

Ficarei surpreso se este evento de 
singularidade tecnológica ocorrer antes de 

2005 ou após 2030."





• Confronto do ser humano com as contradições geradas com as 

conquistas da Modernidade

• Desestabilização das certezas

Pós-Modernidade

• Tribalização



É nóis!



• Confronto do ser humano com as contradições geradas com as 
conquistas da Modernidade. 

• Desestabilização das certezas.

• Tribalização

Pós-Modernidade

Retribalização
digital



• Confronto do ser humano com as contradições geradas com as 
conquistas da Modernidade

• Desestabilização das certezas

• Tribalização

Pós-Modernidade

• Borboleteamento



Borboleteamento

Pós-Modernidade

Efemeridade e 
superficialidade

Volubilidade

Infidelidade

Laços fracos e 
desenraizamento



• Confronto do ser humano com as contradições geradas com as 

conquistas da Modernidade. 

• Desestabilização das certezas.

• Retribalização

• Borboleteamento

Pós-Modernidade

• Presenteísmo



Passado Futuro

Modernidade: teleologia, linearidade, perspectivismo

Depressã
o

Ansiedade

Presente



FuturoPassado

Presente

Pós-ModernidadePresenteísmo



“Temos que pensar no futuro.”

“A longo prazo estaremos todos mortos...”

Pós-Modernidade

Presenteísmo

Sotereologia
Adiamento do 

prazer

Carpe diem

Modernidade

Hic et nunc



• As parcerias se ampliam 

• As interações se intensificam

• Ambientes de trabalho mais limpos 

• Ambientes de trabalho mais silenciosos 

• Ambientes de trabalho mais licenciosos 

• Ambientes de trabalho mais conflituosos

Empresa em rede

Babelização dos ambientes de trabalho

As organizações na Pós-Modernidade

Robotização



Babelização dos 

ambientes de trabalho



Conflitos
Harmônica convivência 

conflituosa

Conflito: constitutivo das relações de trabalho



É conversando que a gente se entende. 
E é conversando que a gente se desentende!

A competência comunicativa nos tempos das tribos digitais



Aristóteles (IV a.C)

Lógica binária, excludente.

• Certo ou errado
• Isto ou aquilo
• Zero ou um
• Sim ou não
• Aceso ou apagado
• Preto ou branco
• Homem ou mulher

Modernidade



Lotfali Askar-Zadeh (Azerbaijão)  
Matemático - 95 anos - EUA

Entre o aceso e o apagado, 
existe a penumbra!  

Entre o frio e o quente, 
existe o morno!  

Entre o certo e o errado, 
existe o meio certo e o 

meio errado!

Lógica fuzzy, includente.

Pós-Modernidade

Entre o sim e o não, 
existe o talvez!



1. Bi-gênero
2. Cross-Dresser
3. Drag-King
4. Drag-Queen
5. Femme Queen
6. FTM
7. Gênero fronteiriço
8. Genderqueer
9. Fêmea-para-macho
10. Pessoa em experiência transgênera

11. MTF
12. Non-Op
13. Hijra
14. Pangênero
15. Transsexual
16. Pessoa trans
17. Mulher
18. Homem
19. Butch
20. Espirito duplo

21. Trans
22. Sem gênero
23. Terceiro sexo
24. Gênero fluido
25. Andrógina
26. Andrógino
27. Gender-Gifted
28. Gender Bender
29. Femme
30. Macho-para-fêmea
31. Transgênero não binário

A Comissão de Direitos Humanos de Nova York reconhece a 
existência de 31 designações de gêneros. (junho/2016)



Lógica bináriaLógica fuzzy, Lógica difusa, Lógica nebulosa



Você está errado! Eu estou certo!

Lógica binária



Você está meio
certo

Lógica fuzzy

A competência comunicativa nos tempos das tribos digitais

Eu estou meio
errado



Marshall Rosenberg
(EUA - 1934/2015)
Psicólogo 

Desenvolvedor do método da 
Comunicação Não-Violenta

33



Observe e descreva o fato. Não avalie! Não julgue!

Lógica fuzzy

1. Comunicação Não-Violenta: não julgue. Relate o fato! 

Lógica binária



Foi necessário refazer o seu
relatório para que ele

ficasse correto.

O relatório que você fez 
estava péssimo! 

Avaliação e julgamento Descrição de fatos

1. Comunicação Não-Violenta: não julgue. Relate o fato! 



Avaliação e julgamento Descrição de fatos

Expliquei direitinho, 
mas você fez errado! 

Estas duas colunas da 
planilha apresentam
dados incompatíveis.

1. Comunicação Não-Violenta: não julgue. Relate o fato! 



Você nunca entrega no 

prazo os trabalhos!

Avaliação e julgamento Descrição de fatos

No último mês, tudo o 

que lhe foi solicitado, foi

entregue depois do prazo.

1. Comunicação Não-Violenta: não julgue. Relate o fato! 



2. Comunicação Não-Violenta: 

Expresse seus sentimentos diante do fato ocorrido.

1. Comunicação Não-Violenta: 

Não julgue. Relate o fato! 



Não expresse julgamento travestido de sentimento!

43

Eu sinto que você é uma
pessoa muito chata!

Eu sinto que você não
é uma pessoa
colaborativa.

Julgamento Julgamento



Eu sinto que você é um cara muito exigente!

Eu sinto que estou sendo muito cobrado!

Eu me sinto muito cobrado!

Eu me sinto mal, pois acho que não tenho condições
de fazer o que se espera de mim.
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Julgamento

Sentimento

2. CNV: expresse seus sentimentos diante do fato ocorrido.
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Julgamento Você não sabe orientar os funcionários!

Você não me orienta direito.

Eu me sinto desorientado!

Não tenho certeza do que devo fazer. Não sei que 
caminho seguir. Estou com dificuldades para 
entender suas orientações. 

Sentimento

2. CNV: expresse seus sentimentos diante do fato ocorrido.



2. Comunicação Não-Violenta: 

Expresse seus sentimentos diante do fato ocorrido.

1. Comunicação Não-Violenta:
Não julgue. Relate o fato! 

3. Comunicação Não-Violenta: 

Não trate o seu colega como você gostaria de ser tratado.                                  

Trate-o como ele demonstra que gosta de ser tratado! 

Empatia



“Ser empático é nos colocarmos no lugar do outro”

“Ser empático é nos colocarmos em 
nosso devido lugar e respeitar o 

outro no lugar dele.”

x

Einfühlung



“ A modelo mexicana Mercedes Segovia
processa o cirurgião plástico Dr. José Medina
por ter deixado seus seios assimétricos
quando implantou silicone.”

O Dr. Medina afirma que não tem nada de
errado com os seios da modelo, reforçando
enfaticamente: “ para mi, ellos parecen
perfectamente normales...”



“Quem não se comunica
se trumbica!”



“Quem não se comunica
se trumbica!”

“Quem se comunica
também!”



É nos processos de comunicação que nós nos trumbicamos, nos 

apaixonamos, nos odiamos, nos amamos e construímos as 

possibilidades de sermos felizes...

A competência comunicativa nos tempos das tribos digitais
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