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INTELIGÊNCIA COLETIVA. Por Fabi Meneses. 

 

A inteligência coletiva, a organização efetiva de uma comunidade  baseada no saber, 

tornando-se a base para a construção da Árvore do Conhecimento - uma 

representação gráfica que possibilita a valorização do saber dos indivíduos; ou seja, 

tornar-se aparente as identidades de cada indivíduo em uma comunidade, mostrando 

o saber coletivo dessa comunidade. Lévy (1995)1 

De acordo com os estudos de Lévy (2003)3, inteligência coletiva, significa: o saber está 

na humanidade, por isso deve ser valorizada, pois não está restrita a poucos 

privilegiados, mas chega a todos os indivíduos. Ela não é uma proposta ligada à 

cognição, mas a um projeto global com ações práticas, destinada à mobilização das 

competências dos indivíduos que busquem o reconhecimento e o enriquecimento 

mútuo do saber, daqueles que se envolvam na proposta. Para Lévy a inteligência 

coletiva é a construção, o núcleo da engenharia do laço social baseado no saber, a 

economia das qualidades humanas. O que reuniria os seres humanos, não seria mais 

o fato de pertencer a um lugar ou uma ideologia, mas as capacidades de 

compartilhamento dos saberes individuais, a identidade do saber. O saber não 

direcionado ao científico, mas coextensivo à vida, saber viver | viver saber.  

A inteligência coletiva torna o saber a base principal, a infraestrutura das relações 

humanas e esta determina um espaço virtual, um espaço do saber, onde as relações 

humanas são baseadas na valorização dos sujeitos e das suas habilidades (Lévy, 

2003)3. Estes intelectuais coletivos, só poderão se reunir em um mesmo ambiente a 

partir da mediação das tecnologias da informação e comunicação (Lévy, 2002)2. As 

tecnologias disponíveis vieram para colocar os sujeitos em sinergia neste espaço do 

saber, porém este espaço está sempre em construção pois requer mudanças nas 

esferas política, social e principalmente no plano educacional (Lévy, 2003)3. 

A inteligência coletiva só se desenvolve em três dimensões de significações: a 

inteligência técnica, o pensamento conceitual e o pólo relacional. Com tais 

tecnologias, os saberes dos indivíduos poderão estar em sinergia, onde a coordenação 

dos saberes pode ocorrer no ciberespaço, o qual não é apenas composto por 

tecnologias e instrumentos de infraestrutura, mas também é habitado pelos saberes 

e pelos indivíduos que os possuem, e permite que os indivíduos mantenham-se 

interligados independentemente do local geográfico em que se situam. Ele 

desterritorializa os saberes e funciona como suporte ao desenvolvimento da 

inteligência coletiva. (Lévy, 2002)2 

Para Lévy (2002)2 a Internet é vista como uma das primeiras praticantes da inteligência 

coletiva, já que seu surgimento teve origem nas movimentações em prol da 

cooperação no mundo científico; entretanto não é apenas a comunidade científica 

que a prática, há também áreas: negócios, política, cultura, entre outros; afinal ela é 

vista de forma simplificada como partilha da cognição humana,  potencializada pela 

tecnologia, onde só ocorre com o equilíbrio entre a competição e a cooperação. Para 

Lévy navegar na internet seria mergulhar na inteligência coletiva da humanidade, 

capaz de se aperfeiçoar constantemente por meio da linguagem, uma vez que esta 

permite à humanidade fazer questionamentos, contar histórias e dialogar; afinal o 

questionamento declara a limitação humana, o diálogo dá a oportunidade de interagir 

ao interior do outro indivíduo; e o contar histórias permite a formação de vínculos 

entre indivíduos.  
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A emergência do ciberespaço, prevê que a humanidade venha aprender a cultivar e 

criar ideias, para que ocorra cada vez mais engajamento e envolvimento entre as 

pessoas, afinal o aperfeiçoamento os órgãos de comunicação implica na evolução e 

no desenvolvimento da inteligência coletiva.(Lévy, 2002)2 

Com as novas tecnologias, o fluxo de informação, o acesso aos dados, o conhecimento, 

tem sido cada vez maior e intenso. A necessidade de formar especialistas em 

determinados assuntos tem aumentado cada dia mais, pois é visto que estamos 

imersos em um oceano de informação, tornando impossível saber bem sobre todas as 

áreas e termos as habilidades necessárias para tal. Por isso a importância de uma 

inteligência coletiva, onde cada um com sua identidade, com a sua habilidade e 

capacidade, possa ir além do dividir conhecimento, mas principalmente 

complementar o conhecimento do outro, e juntos tornar-se uma comunidade única e 

forte. 

Por isso neste momento é imprescindível para a saúde de uma organização a 

inteligência coletiva: Co-laborar, Co-participar, Co-criar; o conhecimento 

compartilhado de um humano para humano, expressar e dividir skills, know-how, 

fortifica um projeto, impulsiona soluções e ideias sustentadoras e até mesmo 

disruptivas. A inteligência coletiva é a Informação compartilhada, somada às 

ferramentas tecnológicas incorporadas à comunicação, porém ao trazer o humano 

para o centro, gera credibilidade e confiabilidade, entusiasmo e engajamento para o 

desenvolvimento do projeto. Este elo sempre será o mais valioso para qualquer 

estrutura, pois transmite que ninguém é privilegiado e todos são importantes, 

imprescindíveis e preciosos para solidificar a comunidade, o grupo, a organização, a 

marca, a comunicação e o projeto em que estão inseridos. 

Esta inteligência coletiva, transformou ideias antigas em tendências, como é o caso da 

gestão circular, do organograma e dos sistemas horizontais, e do pacto social da 

confiança gerado pelo win-win. Claro que o reflexo fortalece vínculos entre os 

indivíduos pertencentes às equipes|comunidades, por meio do entusiasmo de ser 

valorizado como parte “pensante” em prol do meio em que está inserido. 

Isto é comunicação inteligente, e um passo para a humanização digital. 

__________ 

 

Gostou deste artigo, compartilha e comenta aqui: qual a sua experiência no processo 

de comunicação?  

Até a próxima 

Fabiane Meneses - https://www.linkedin.com/in/fmenesesbrander/  

 

__________ 
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