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Velocidade de divulgação das informações.



Na Infoera,
Infoera atingiu-se velocidade tal que a
propagação dos conhecimentos tecnológicos
tende a ser instantânea em nível mundial,
limitada apenas pela capacidade humana de
absorvê-los.

Duração de cada estágio:


Caça-captura: entre 20 mil e 40 mil anos.



Agro-pastoril: entre 2 mil e 4 mil anos.



Industrial: entre 200 e 400 anos.



Pós-Industrial: entre 20 e 40 anos.



Infoera:
Infoera: entre 2 e 4 anos.



Pode resultar numa
idade de ouro para
todas as artes e
ciências.

Positiva



Pode resultar numa
divisão da humanidade
em rígidas castas
sociais e numa nova
Idade das Trevas.
Trevas

Negativa

ERAS SUCESSIVAS CORRELACIONADAS COM A VELOCIDADE TECNOLÓGICA
Período

Era

Duração em
anos

Razão de
interação
Km/h

Tipo

Circulação em
torno da terra

Pré-histórico

CaçaCaça-Capitura

20 – 40 mil

0,4 – 0,8

Humano

-

AgroAgro-Pastoril

2 – 4 mil

4–8

Humano /
Cavalos

4 – 8 anos

Industrial

200 – 400

40 – 80

Cavalos /
Trens / Carros

4 - 8 meses

PósPós-Industrial

20 – 40

400 – 800

Aviões

4 - 8 dias

Infoera

2- 4

4000 – 6000

Malha e Redes

4–8
segundos

Histórico

CARACTERÍSTICAS DAS ERAS
TEMA

CAÇA / CAPTURA

Poder nacional e soberania.

Rixas diretas entre grupos e tribos.

Símbolo do poder dentro da
estrutura social.

Agilidade, força física agressividade.

Estrutura e valores sociais.

Clã, força física e esperteza; pequenos grupos
tribais.

Forma de governo

Chefe de clã escolhido pela força ou
habilidade nas lutas.

Valores sociais básicos.

Habilidade física / instinto.

Sistema legal.

Força individual, agressividade, algumas
tradições, superstições.

CARACTERÍSTICAS DAS ERAS
TEMA

AGROAGRO-PASTORIL

Poder nacional e soberania.

Guerras entre cidades e grandes
conquistadores.

Símbolo do poder dentro da
estrutura social.

Hereditariedade, propriedade da terra, força
física, esperteza.

Estrutura e valores sociais.

Clã e família estendida; tribos e cidades
pequenas; nobreza e plebeus; regime feudal;
primeiros centros urbanos.

Forma de governo

Chefia local ditatorial; autoritarismo;
sociedade patriarcal; sistema feudal.

Valores sociais básicos.

Terra; trabalho braçal;

Sistema legal.

Poder e direitos hereditários; tradições; início
do Direito Greco-Romano; direito guiado por
superstições.

CARACTERÍSTICAS DAS ERAS
TEMA

INDUSTRIAL

Poder nacional e soberania.

Guerras por mercados e posse de colônias.

Símbolo do poder dentro da
estrutura social.

Possessão de bens materiais e meios; direitos
de exploração de recursos naturais.

Estrutura e valores sociais.

Urbana; família nuclear patriarcal; costumes
rígidos; burguesia dominante; crescente
urbanização.

Forma de governo

Centralizado; representativo; república
industrial tendente a socialismo.

Valores sociais básicos.

Porte, peso, energia, mercados, poder
financeiro.

Sistema legal.

Contratos de trabalho; patentes e direitos
autorais; Direito Greco-Romano dominante.

CARACTERÍSTICAS DAS ERAS
TEMA

PÓSPÓS-INDUSTRIAL

Poder nacional e soberania.

Guerra fria de natureza econômica; disputas
de mercado; disputas ideológicas.

Símbolo do poder dentro da
estrutura social.

Experiência organizacional; base tecnológica;
poder político / econômico.

Estrutura e valores sociais.

Família não nuclear desintegrada; autoridade
familiar difusa; velocidade de urbanização
decrescente.

Forma de governo

Descentralizado; representativo; tendente a
liberalismo econômico e redução do Estado.

Valores sociais básicos.

Eficiência; velocidade; conhecimentos
tecnológicos e gerenciais.

Sistema legal.

Litígios permanentes; segredos industriais;
acervo tecnológico; Direito Greco-Romano;
direitos alternativos.

CARACTERÍSTICAS DAS ERAS
TEMA

INFOERA

Poder nacional e soberania.

Abertura de mercados; globalização; disputas
econômicas; grandes corporações
internacionais.

Símbolo do poder dentro da
estrutura social.

Dinheiro; popularidade; modas; controle das
comunicações; acervo de conhecimentos.

Estrutura e valores sociais.

Famílias transitórias; comunidade virtual;
grupos de interesse especial em nível
mundial; desurbanização.

Forma de governo

Democracia direta tendente a Anarquia;
internacionalização de decisões econômicofinanceira e de mercado.

Valores sociais básicos.

Informações; pesquisa tecnológica-científica;
novos conhecimentos.

Sistema legal.

Informações sigilosas; controle das
informações; obsolescência controlada pela
empresa proprietária.

