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FICHA TÉCNICA

Belo Horizonte, 11 de março de 2022

Título: CENÁRIOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NO BRASIL [1]

E-mail: “REITORIA-IEAT-Divulga” <divulga@ieat.ufmg.br>

Apresentação do projeto: 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio de seu Instituto de Estudos Avançados 
Transdisciplinares (IEAT-UFMG), em conjunto com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) 
e com a Chie Integrates, está desenvolvendo o projeto CENÁRIOS DAS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NO 
BRASIL, que objetiva coconstruir com a sociedade quatro cenários plausíveis para as ciências e tecnologias 
em 2040. Este link (https://cenariosdasciencias.fundep.ufmg.br/) dá acesso às etapas e à metodologia de 
trabalho para conhecimento prévio ao encontro, com a devolutiva dos organizadores e participantes à 
sociedade a partir dos resultados do projeto.

Realização – 3 organizações envolvidas: A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio de 
seu Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT-UFMG), em conjunto com a Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e com a Chie Integrates. 

Organização – 13 participantes: Estevam Barbosa de Las Casas (IEAT-UFMG); Patricia Franca-Huchet 
(IEAT-UFMG); Maria Fernanda Salcedo Repolês (IEAT-UFMG); Martin Gomez Ravetti (Fundep-UFMG); 
Gisele Christiane da Silva – Gisele Milagres (Fundep); Jacques Fux (Fundep); Dilian Caiafa Moreira Lopes 
de Faria (Fundep); Julia Silva Fernandes (Fundep); Thais de Figueiredo Teixeira Simões (Fundep); Alfredo 
Gontijo de Oliveira (UFMG); Ricardo Ferrer (Chie); Marcelo Cardoso (Chie); Marco Balthazar (Chie).

Participantes do Evento de Lançamento: Alfredo Gontijo de Oliveira (UFMG); Estevam Barbosa de Las 
Casas (IEAT-UFMG); Jacques Fux (Fundep); Jaime Ramirez (Fundep); Marcelle Xavier; Marcelo Cardoso (Chie); 
Maria Fernanda Salcedo Repolês (IEAT-UFMG); Martin Gomez Ravetti (Fundep-UFMG); Odilon Esteves; 
Patricia Franca-Huchet (IEAT-UFMG); Sandra Regina Goulart Almeida (UFMG); Thais Simões (Fundep).

Convidados para o workshop – 24 participantes: Ado Jório de Vasconcelos; Alessandra Araujo; André 
Chaves; André Saito; Denise Eler Cattaneo Rebuschini; Maria Ilmacir Siqueira Machado; Janayna Bhering 
Cardoso; Luis Alberto Brandão; Patrícia Helena Araújo da Silva Nogueira; Pedro Martini; Rodrigo Corrêa-
Oliveira; Sarug Dagir Ribeiro; Thayani Costa; Wenderson Veloso da Silva Santos; Eduardo Giacomazzi; 
Karolyne Antonieta Onyekachuwu Silva Utomi; Anna Carolina Rocha Silva; Mariana Rodrigues de Lima; 
Renata da Encarnação Onety; Henrique Cançado Pereira; Mariana Castro Anselmo; Rayza Teixeira 
Resende; Nathália Domingues O. Barbosa; Tatiana Pereira Queiroz.

[1] Este relatório NÃO deve ser usado como modelo para relatório final de estudos clínicos unicêntricos 
e multicêntricos, os quais têm modelo próprio regulamentado pela CONEP.

Conteúdo do Relatório: Alfredo Gontijo de Oliveira, Jacques Fux, Martin Gomez Ravetti, Gisele Milagres, 
Thais Simões, Patricia Franca-Huchet e Ricardo Ferrer.

Ficções dos Cenários: Jacques Fux. 

Revisão: Carolina Padilha Fedatto.

Design: Ricardo Ferrer.

Ilustrações: imagens manipuladas de arquivos de uso aberto da www.pexels.com e www.vecteezy.com. 

mailto:divulga%40ieat.ufmg.br?subject=
https://cenariosdasciencias.fundep.ufmg.br/)
http://www.pexels.com
http://www.vecteezy.com
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APRESENTAÇÃO

Amigos e amigas, a única certe-
za que temos quanto ao futuro 
é que ele será contraditório, com-
plexo e incerto!

Aqui exploramos as perspecti-
vas que diferentes atores fazem 
da mesma realidade ou fenô-
meno – tudo o que emergiu nos 
workshops com participantes 
dos mais diversos perfis, expe-
riências e atuações representou 
um microcosmo de testemunhos 
de futuros hipotéticos. Tentamos 
abandonar o pensamento binário 
a fim de encontrar um novo tipo 
de coerência que leve em consi-
deração a contradição, a comple-
xidade e as incertezas.  

Assim, os cenários que apresen-
tamos buscam conectar aqueles 
que se importam com o futuro 
em geral, e com Ciências e Tecno-
logias de forma específica. 

Este material é um resumo da es-
sência do que foi o processo de 
criação de cenários de futuro, 

bem como os resultados obtidos 
e analisados nesta jornada, na for-
ma de quatro diferentes cenários 
possíveis* sucintos e descritivos, 
complementados por quatro nar-
rativas ficcionais redigidas pelo es-
critor Jacques Fux. Estas histórias 
aprofundam, divertem, ampliam, 
provocam reflexões e dão vida às 
descrições de cenário mais “frias”.

Você pode escolher a ordem de 
sua leitura: ler linearmente o do-
cumento, partindo da razão para 
a emoção, ou no sentido inverso, 
partindo da emoção para a razão.

Ao final, lançamos um convite para 
a sociedade se apropriar deste 
documento, criando adaptações, 
desdobramentos, remixes e apro-
fundamentos; iniciando novos 
projetos e diálogos; explorando 
possibilidades de evolução e de co-
criação, no melhor espírito da ino-
vação aberta.

Boa viagem além do tempo, espe-
ramos que você goste!

“Devemos fazer um esforço consciente para viver a 
contradição e a incerteza se quisermos sobreviver em um 

mundo que se tornou excessivamente complexo!”
Michael Finkenthal, PhD, Repensando a Lógica: Lupasco, Nishida e Matte Blanco (2001)

*Segundo a definição proposta por pesquisadores em estudos de futuros, os cenários encontram-
-se propriamente na categoria dos cenários plausíveis, mas como este material está ancorado em 
narrativas de livre-associação, optamos por usar genericamente a expressão futuros possíveis. Veja 
mais detalhes na seção de Metodologia.
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O PROJETO

O projeto “Cenários das Ciências 
e Tecnologias no Brasil – Futuros 
Possíveis em 2040” nasceu de 
uma iniciativa da Fundep, em 
2021, que buscava na metodologia 
de cenários uma base abrangente 
o suficiente e que permitisse 
ao corpo diretivo da Fundação 
“navegar pela incerteza e 
complexidade” de nossos tempos, 
fazendo escolhas estratégicas 
relevantes e sustentáveis para a 
sua atuação nos anos seguintes.

O que inicialmente seria um 
estudo interno de Cenários das 
ICT’s — Instituições Científicas, 
Tecnológicas e de Inovação — no 
Brasil, logo se transformou em um 
projeto, aberto para a sociedade, 
sobre Cenários das Ciências e 
Tecnologias no Brasil em 2040, um 
estudo mais abrangente, com o 
envolvimento da UFMG, por meio 
do IEAT — Instituto de Estudos 
Avançados Transdisciplinares e da 
Chie Integrates.

A partir deste momento, o projeto 
ganhou nova direção, com a 
intenção de fornecer um panorama 
da pesquisa, aplicação e uso das 
Ciências e Tecnologias em toda a 
sociedade, visando principalmente:

OBJETIVOS DO PROJETO:
1. Reconhecer e divulgar as incerte-
zas inerentes aos sistemas complexos 
(como a própria sociedade), prepa-
rando pessoas e organizações para 
alcançar melhores resultados no en-
frentamento de condições diversas;

2. Fornecer elementos para um 
entendimento comum entre as 
diversas partes que compõem o 
campo da Ciência e Tecnologia; 

3. Criar um ambiente favorável para 
a colaboração e tomada conjunta 
de decisões; 

4. Colher perspectivas plurais e 
dialogar sobre os futuros que 
queremos construir.

“Para aqueles que apostam sua identidade no papel 
de conquistador onisciente, a incerteza exposta pelo 

pensamento de sistemas é difícil de aceitar. Se você não 
pode entender, prever e controlar, o que se pode fazer?
(...) Não podemos controlar sistemas ou descobri-los.

Mas podemos dançar com eles!
”Donella Meadows, Dançando com sistemas (2001)
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ESTRUTURA DO PROJETO
O projeto foi desenhado como 
uma jornada composta de etapas 
que alternaram a coleta aberta 
e ampla de novos fatores e 
elementos da realidade com etapas 
de interpretação, coordenação 

de ideias e sínteses inspiradas 
no método do duplo diamante 
– oriundo do Design Thinking 
(DOUBLE DIAMOND, 2021) e no 
processo do “U” – da Teoria U 
(PRESENCING INSTITUTE, 2022).

Este relatório descritivo é um re-
sumo preliminar dos achados e da 
criação conjunta de cenários reali-
zada com a participação da socie-
dade por meio da coleta de narra-
tivas de convidados nos workshops 
de cocriação dos cenários.

Esperamos que este material pos-
sa inspirar reflexões e diálogos 
construtivos e coerentes na busca 
pelo futuro que desejamos como 
sociedade.

Estrutura do projeto pela visão do processo “U”.
Chie Integrates (2021)
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As etapas do Projeto foram:

1.Webinar Oficial de Lançamento:

Compreendeu a apresentação do 
projeto e a metodologia, contando 
com a participação de convidados 
que trouxeram reflexões e inspi-
rações para o decorrer da etapa. 
Neste momento, a sociedade foi 
convidada a participar por meio do 
envio de narrativas sobre o futuro.

2. Coleta de Narrativas:

Nesta etapa, a sociedade foi 
estimulada a participar envian-
do histórias sobre o futuro por 
meio da ferramenta Sense-
Maker™, que permitiu a captura 
de padrões nas interpretações 
dos próprios participantes.

3. Workshops com convidados:

Foi realizado um workshop em dois 
encontros de 4 horas com cerca 
de 40 participantes convidados, 
com perfis os mais diversos 
possíveis — étnico, de gênero, 

etário, profissional, de formação 
etc. — com o objetivo de dialogar e 
criar um senso geral a respeito dos 
padrões emergentes das narrativas, 
identificando os principais eixos de 
incertezas para orientar os cenários 
a serem construídos.

Posteriormente, os grupos cocria-
ram os elementos de cada um dos 
cenários, incluindo os persona-
gens fictícios que representassem 
sua natureza.

4. Consolidação dos Cenários:

O grupo técnico do projeto 
consolidou o material previamente 
criado, encontrando uma expressão 
coerente que melhor respondesse 
aos elementos-chave propostos 
e oferecendo uma descrição, um 
nome e histórias fictícias para os 
quatro cenários.

Estrutura do projeto pela visão do duplo diamante.
Chie Integrates (2021).
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METODOLOGIA
No campo de Estudos de Futuros, 
classificam-se quatro diferentes 
tipos de “futuros”:

Futuros Possíveis: são aqueles 
que muito pouco provavelmente 
acontecerão. Nesta categoria 
estão as ficções científicas e 
elementos do imaginário que 
transgridem leis ou princípios de 
conhecimento até então aceitos;

Futuros Plausíveis: são aqueles 
que até poderiam acontecer de 
acordo com os princípios acei-
tos atualmente pelo conheci-
mento humano; 

Futuros Prováveis: são aqueles 
que muito provavelmente ocor-
rerão como extensão simples e 
linear do presente. São as ten-
dências perceptíveis em contex-
tos delimitados. 

Futuros Desejáveis ou Preferíveis: 
ao contrário dos três primeiros, 
os futuros desejáveis são mais 
emocionais do que cognitivos e 
estão baseados nos desejos e 
juízos de valores do indivíduo. 
Esses futuros são extremamente 
variados e podem se encaixar nas 
três categorias anteriores. 

Cone de previsibilidade do futuro - adaptado de Hancock e Bezold (1994). 
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em um contexto bastante específico 
e com horizonte de tempo delimi-
tado, as metodologias que utilizam 
base estatística são de grande valia 
para identificar padrões quantitati-
vos e tendências, como no caso dos 
futuros prováveis.

Em contextos mais abrangentes, 
ambientes de grande complexida-
de e maior horizonte de tempo, 
como no caso de um estudo como 
os futuros das Ciências e Tecno-
logias em 2040, lidamos com um 
grau de incerteza tal que as bases 
quantitativas perdem preponde-
rância para predições assertivas e, 
por isso, métodos de cenários uti-
lizados para identificar os futuros 
plausíveis são mais pertinentes.

Este estudo utiliza amplamente a 
metodologia de cenários desenvol-
vida por Peter Schwartz e Arie de 
Geus (1996) descrita no livro The Art 
of the Long View e resumida no do-
cumento Plotting Your Scenarios, de 
Jay Ogilvy e Peter Schwartz (1998).

Pela metodologia tradicional de 
construção de cenários, o pro-
cesso é realizado em workshops 
com a participação de 30 a 40 
participantes que componham 
um grupo com alta diversidade 
cognitiva, ofereçam perspectivas 
diversificadas e complementa-
res, acrescentando riqueza nas 
reflexões e nuances que muito 
provavelmente seriam atenua-
das num grupo homogêneo.

Neste projeto em particular, adi-
cionamos um elemento prelimi-
nar na metodologia, com a coleta 
de narrativas de futuros (futuros 
possíveis) de forma abrangente na 
sociedade, a fim de capturar ma-
téria-prima que refletisse a inteli-
gência coletiva de uma diversidade 
mais ampliada. Até o momento do 
workshop, consolidamos 127 narra-
tivas coletadas anonimamente vin-
das de todas as regiões do país e 
algumas do exterior [os dados de-
mográficos da captura podem ser 
vistos na sessão seguinte]. Essas 
narrativas foram selecionadas pela 
equipe de coordenação do projeto 
e os trechos mais pertinentes es-
tão transcritos na esquinência des-
te relatório.

Para realizar a coleta e a interpre-
tação das narrativas, utilizamos a 
ferramenta digital SenseMaker™, 
da Cognitive Edge™.

O SenseMaker™

A inclusão desta etapa preliminar 
no processo de construção de cená-
rios se alinha à perspectiva de que 
as pessoas dão sentido e significa-
do à vida pela construção de narra-
tivas compartilhadas no cotidiano.

A coleta e interpretação de narrativas 
são úteis para explorar os padrões 
de pensamento de um determina-
do grupo social: medos, princípios, 
interesses e desejos presentes na 
linguagem e que dão pistas sobre 
atitudes e tomadas de decisão.
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Desta forma, a coleta de narrati-
vas sobre o futuro pode ser forte 
aliada na identificação de padrões 
sociais que indicam certezas e in-
certezas a respeito da direção a ser 
potencialmente adota pela socie-
dade, considerando que o futuro 
é, em grande medida, influenciado 
pela somatória de escolhas feitas 
no presente por agentes que com-
põem o tecido social.

Há uma grande gama de métodos e 
recursos para a coleta e interpreta-
ção de narrativas, em nossa meto-
dologia adotamos o SenseMaker™, 
que é um recurso constituído por 
um software e por uma metodolo-
gia baseada em achados de siste-
mas adaptativos complexos e das 
ciências cognitivas aplicadas à aná-
lise de sistemas sociais.

O vantagem do SenseMaker™ é 
que as narrativas são deposita-
das diretamente no formulário do 

software e, então, interpretadas 
pelos próprios participantes sem 
a intermediação de um pesquisa-
dor. A ferramenta remove, assim, 
a codificação etnográfica e a rein-
terpretação dos experts, uma vez 
que os próprios participantes ava-
liam suas histórias, reduzindo o 
viés do estudo, ao mesmo tempo 
que permite uma coleta em gran-
de escala. Há, pois, uma combina-
tória de benefícios dos métodos 
qualitativos e quantitativos na uti-
lização do instrumento.

O Workshop de Cenários

O workshop foi realizado em duas 
sessões com a participação de cer-
ca de 40 convidados de diferentes 
perfis e experiências profissionais 
e de vida e que tiveram, durante 
os encontros, que (1) identificar 
os principais eixos de incertezas 
a respeito do futuro das Ciências 
e Tecnologias no Brasil em 2040, 
tendo como base os diálogos, re-
flexões e padrões das narrativas 
do SenseMaker™ além de um re-
corte de referências, vídeos, pes-
quisas e conteúdos provocativos a 
respeito dos grandes temas da so-
ciedade; e (2) cocriar os elemen-
tos característicos e personagens 
dos 4 cenários que emergiram du-
rante o processo.

Exemplo de uma tríade de conceitos do sense-
maker e o padrão de interpretações das nar-
rativas feitas pelos próprios respondentes.
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0 PARTICIPANTES DO WORKSHOP

Ado Jório de Vasconcelos – Professor 
Titular no Departamento de Física da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
desde 2002, fundou o Laboratório de 
Nanoespectroscopia (LabNS) em 2006, 
onde trabalha com pesquisa e desen-
volvimento de instrumentação científica 
em óptica para o estudo de nanoestru-
turas com aplicações em novos mate-
riais e biomedicina. 

Alessandra Araujo – Designer de ino-
vação, bióloga com experiência pro-
fissional em vários segmentos corpo-
rativos. Facilita times a atingirem seu 
maior potencial criativo de inovação a 
partir da biomimética. Profissional de 
Biomimética desde 2012, pelo Biomi-
micry 3.8 e em 2015 pela Arizona State 
University (ASU), com experiência inter-
nacional de aplicação desta tecnologia. 
Fundadora do bio-inspirations. Integra-
dora na Chie Integrates.

André Chaves – Publicitário com mais 
de 25 anos de experiência em comunica-
ção, marketing e Growth. Investidor, coa-
ch, advisor de startups, sócio do podcast 
“Future hacker” presente em 92 países. É 
colunista do Círculo Meio e Mensagem e 
coautor do livro “(Re)start me up: dê uma 
nova chance para sua carreira”.

André Saito – PhD em Ciências do Co-
nhecimento por JAIST (Japão), mestre em 
Administração de Empresas pela FGV e 
Engenheiro Eletricista pela UNICAMP. 
Especialista em gestão do conhecimen-
to, aprendizagem e inovação, atua como 
professor e consultor há mais de 20 anos 
na FGV e FIA.

Anna Carolina Rocha Silva - Brasileira, 
negra e comunicóloga. Graduada em Co-
municação Social pelo Centro Universi-
tário Uni-BH, antes de se mudar para o 
Reino Unido, foi Assessora de Imprensa 
e Relações Públicas na área de educa-
ção. No Reino Unido, atua como Trans-
national Education (TNE) Officer pela De 
Montfort University localizada em Lei-
cester. Com foco na Educação Superior, 
é especialista em Internacionalização do 
Currículo, Controle de Qualidade e Edu-
cação Transnacional. 

Denise Eler – Trabalha na intercessão 
de áreas do negócio. Participa de mo-
mentos estratégicos em que a ambição 
de clientes é alta e o caminho para mu-
dar a realidade é ambíguo. Seu papel é 
facilitar a transformação organizacional 
para um modelo que aproveite a com-
plexidade. Sua causa: mais empresas 
brasileiras como benchmark para o fu-
turo que queremos.

Eduardo Giacomazzi – Representa no 
Brasil a Tekcapital plc, grupo de investi-
mento IP do Reino Unido focado em criar 
valor de mercado a partir de transferência 
tecnológica de universidades e centros de 
pesquisas. Diretor Adjunto do ComSau-
de/FIESP – Comitê de Saúde e Biotecno-
logia – divisão de nano, biotecnológica e 
tecnologias convergentes. Foi membro 
observador do Grupo de trabalho em Bio-
tecnologia BNTC na OCDE (2009-2012), 
coordenador do Comitê Gestor em Bioe-
conomia na FIESP (2014-2018) e membro 
da Comissão de Inovação do HC-FMUSP. 
É consultor em Bioeconomia para o Mi-
nistério Alemão de Agricultura no Diálogo 
Agropolítico Brasil Alemanha – APD, con-
sultor da força-tarefa em Bioeconomia 
para a construção do posicionamento da 
Coalizão Brasil pelo Clima e Florestas e In-
tegrador na Chie.
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Henrique Cançado Pereira – Engenhei-
ro de produção pela UFMG e mestrando 
na área de Otimização e Pesquisa Opera-
cional. Além da busca e vivência no meio 
acadêmico, sempre se interessou pela 
ciência empreendedora. Ingressou na 
Fundep em 2019 com o intuito de aplicar 
metodologias de previsão de demanda 
e análise de capacidade produtiva, além 
da estruturação de indicares produtivos 
para a área. Atuou nos programas Outlab 
e Lemonade como agente de aceleração, 
além de diversas outras iniciativas na 
área de Inovação e Universidade.

Janayna Bhering – Designer de Inovação 
e Profissional de Relações Governamen-
tais. Nos últimos 10 anos, atuou como 
consultora em projetos inovadores des-
de a estruturação, padronização de pro-
cessos, área comercial, qualificação de 
equipes até a captação de recursos para 
sua viabilidade, especialmente para os 
setores de Saúde, Agronegócio e Auto-
mobilístico. Além de assessorar projetos 
no setor privado, também participou de 
projetos estruturantes para o governo 
do estado de Minas Gerais para criação 
de políticas de inovação e transferência 
de tecnologia, ajudando a reduzir as la-
cunas entre a academia e o mercado. 
Cofundou três empresas, desenvolven-
do competências em todo o processo 
de empreendimento e transformando 
ideias em negócios. 

Karolyne Utomi – Empresária e advoga-
da especialista atuante desde 2014 em 
Direito e Cidadania Digital, Privacidade, 
Proteção de Dados Pessoais, Compliance 
e Contratos. Sócia-fundadora da KR Ad-
vogados, escritório especialista em Pri-
vacidade e Proteção de Dados Pessoais. 
Sócia-fundadora da Consultoria Kaosu 
(com foco em Conscientização Digital). 
Sócia-fundadora do Instituto Kaosu. Co-

ordenadora do Comitê de Governança 
para o Desenvolvimento Social e Huma-
no (RGB). Líder do Grupo de Pesquisa 
Racismo, Dados e Tecnologia (Mulheres 
na Privacidade) e do Grupo de Pesquisa 
Dados Pessoais, Crianças e Adolescentes 
(Mulheres na Privacidade). Parecerista, 
palestrante e ativista em diversas ações 
relacionadas à Privacidade, Proteção de 
Dados Pessoais, Cidadania Digital e De-
senvolvimento Social e Humano.

Luis Alberto Brandão – professor ti-
tular da Faculdade de Letras da UFMG, 
pesquisador do CNPq e da Fapemig e es-
critor premiado. Entre suas publicações, 
estão os livros Teorias do espaço literário 
(Perspectiva), Canção de amor para João 
Gilberto Noll (Relicário), Chuva de letras 
e Manhã do Brasil (ambos pela Scipione).

Maria Ilmacir Siqueira Machado – filha 
da dona Consuelo e do seu Moacir, um 
casal de nordestinos de muita persona-
lidade, tia da Bárbara. Administradora 
Pública, filósofa, facilitadora integral. Fez 
MBA em Coaching & Gestão por Compe-
tências pela Unifor. Tem graduação em 
Administração de Empresas também 
pela Unifor. Atua em uma autarquia fe-
deral e é voluntária na Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos/Seccional 
Ceará. Cursa Certificação em Consulto-
ria e Facilitação Meta Integral, turma 4 
e Diretoria de Diversidade na ABRH/Ce. 
Faz palestras, mediação de conversas 
em escolas, empresas e outros espaços 
sociais. Muito provavelmente é uma das 
poucas mulheres do Brasil com deficiên-
cia física em posição de liderança. Sen-
te-se uma andarilha, gosta de viagens e 
tem aprendido também a apreciar luga-
res internos.
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0 Mariana Castro Anselmo – É formada 
em Comunicação Social, especialista em 
Neurociências e Comportamento, Inte-
ligência Emocional e Marketing Digital. 
Estudou Gestão da Criatividade na HÉC 
MONTREAL e Universitat de Barcelona e 
Gestão da Inovação na Brighton Universi-
ty. Tem uma vivência de mais de 10 anos 
trabalhando com projetos e processos 
centrados em pessoas, aliando conhe-
cimentos de Design Thinking, psicologia 
sistêmica organizacional e metodologias 
ágeis de gestão. 

Mariana Lima – Trabalha há 18 anos na 
Sociedade Brasileira de Gestão do Co-
nhecimento, atualmente como assesso-
ra da Diretora Executiva. Formada em 
Administração e Marketing, com espe-
cialização em Gestão de Pessoas e Lide-
rança. Atuou em projetos de consultoria 
em Gestão do Conhecimento em empre-
sas como o Instituto SENAI de Inovação, 
Sebrae Nacional e Sabesp. Responsável 
pela coordenação e gestão da 16ª Edição 
do KM Brasil. 

Nathália Domingues – Advogada de 
Inovação. Mestre em Gestão da Inova-
ção e Empreendedorismo pelo Programa 
de Mestrado Profissional em Inovação 
Tecnológica e Propriedade Intelectual da 
UFMG. Atualmente ocupa o cargo de As-
sessora da Coordenação Executiva na Co-
ordenadoria de Transferência e Inovação 
Tecnológica (CTIT), Núcleo de Inovação 
Tecnológica da UFMG. Tem experiência 
nas áreas de propriedade intelectual, ges-
tão de inovação, instrumentos jurídicos 
do Marco Legal de CT&I, governança, po-
lítica de inovação e captação de recursos 
para investimento em atividades de CT&I.

Patricia Nogueira – Idealizadora do 
Labinventa, um Laboratório Híbrido de 
Inovação e Criatividade focado no uso 
da tecnologia apoiado na Aprendizagem 

Criativa, na Cultura Maker, na Gamifica-
ção Criativa e no Design Thinking como 
ferramentas transformadoras da Educa-
ção formal e informal. Doutora em Mate-
mática pelo IMPA, atua como professora 
da área nos cursos de Engenharia da Fa-
culdade de Tecnologia da UERJ onde co-
ordena projetos com foco em Inovação 
no Ensino de Engenharia e Educação Em-
preendedora. É membro da Rede Brasi-
leira de Aprendizagem Criativa (RBAC) 
desde 2015 (Edital Makers Educa) atu-
ando como articuladora do Núcleo Sul 
Fluminense desde 2017 e facilitadora 
associada (Design Thinking na Educação) 
do Instituto Educadigital. Se apresenta 
como “aluna comportada que virou uma 
professora rebelde” e uma “serial lear-
ner” apaixonada pelo uso criativo das 
tecnologias digitais, narrativas gamifica-
das, remixagens e processos colaborati-
vos na educação.

Pedro Martini – Estudante de física na 
Unicamp, bolsista do CNPq, atualmente 
realizando uma pesquisa de iniciação cien-
tífica na área de ensino ativo em física.

Rayza Teixeira Resende – Atua como 
Product Owner dos produtos de inova-
ção da FUNDEP, auxilia no desenvolvi-
mento de novos produtos e evolução 
do portfólio. Engenheira de Produção, 
possui MBA em Gerenciamento de Pro-
jetos – FGV, é mestranda em Inovação 
Tecnológica e Propriedade Intelectual na 
UFMG.  Desenvolveu a metodologia e co-
ordenou o Programa OUTLAB, que tem 
como objetivo potencializar as conexões 
entre laboratórios da universidade e em-
presas. Já acelerou mais de 250 startups 
pelo Programa Lemonade e coordenou 
10 edições. Apoia outros programas de 
aceleração (SEED, FIEMG Lab, M-Start, 
outros) como avaliadora e mentora. 
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Renata da Encarnação Onety – Pes-
quisadora do FIT (Flex Instituto de Tec-
nologia). Consultora de IA e otimização. 
Professora Adjunta no Departamento de 
Engenharia de Produção da Universida-
de do Estado do Amazonas (UEA). Possui 
doutorado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) com período de cotutela no Po-
litecnico Di Torino em Turim, Itália, em 
Engenharia de Computação. Te mestra-
do em Engenharia Elétrica pela UFMG e 
graduação em Engenharia de Computa-
ção pela UEA. É coordenadora do Grupo 
de Otimização Aplicada à Engenharia da 
UEA e participante do Grupo de Pesqui-
sa de Otimização Matemática e Sistemas 
Fuzzy da UFAM. É coordenadora local de 
projeto do Programa CAPES/BRAFITEC 
(Brasil/França Ingénieur Technologie).

Rodrigo Corrêa-Oliveira – formado em 
Biologia pela UFMG, com mestrado em 
Bioquímica pela mesma universidade. 
Posteriormente fez concurso na FUNED 
onde permaneceu por 1 ano, logo de-
pois fez concurso na UFMG e FIOCRUZ, 
optando pela segunda instituição onde 
permanece até hoje. Tornou-se pesqui-
sador titular aos 33 anos após subme-
ter-se a um concurso público. Em 1991 
foi para o DNAX, na época instituto de 
pesquisa da Shering-Plough, para um 
ano sabático. Durante o ano e meio 
que lá permaneceu, identificou, junta-
mente com Fiona Powrie, as primeiras 
populações celulares que viriam mais 
tarde a ser conhecidas como células T 
reguladoras. Durante todos os anos de 
sua carreira científica recebeu recursos 
para financiamento de seus projetos do 
CNPq, FAPEMIG, National Institutes of 
Health, Comunidade Europeia e mais 
recentemente do Wellcome Trust.

Sarug Dagir Ribeiro – Doutora em Psi-
cologia pela UFMG. Mestre em Letras 
pelo Pós-Lit/UFMG. Psicóloga Clínica. 
Psicanalista. Professora Adjunta do Cur-
so de Psicologia da Universidade Fede-
ral do Tocantins. 

Thayani Costa – Empreendedora, mãe 
atípica, facilitadora e gestora de comu-
nidades com foco no Pensamento de 
Futuros. É formada em Gestão da Inova-
ção, praticante de Foresight Estratégico 
com certificação internacional e especia-
lização em Futures Thinking. Com perfil 
multidisciplinar e generalista, atua há 
mais de dez anos no mercado digital, nas 
áreas de comunicação e estratégia. Nos 
últimos, se dedica a pesquisas sobre as 
Novas Economias, Futuro da Educação e 
do Trabalho. Em 2020, fundou a comuni-
dade Futuros Plurais inspirada pelo de-
sejo de promover espaços para poder-
mos, juntos, construir futuros desejados.

Wenderson Veloso da Silva Santos – 
Graduando em Direito e com ampla ex-
periência na área de Gestão Documen-
tal e temas como Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD, gestão de riscos em 
projetos, design thinking, lean thinking, 
implantação de metodologia ágil e, mais 
recentemente, na transformação desses 
conhecimentos em habilidades práticas 
para a aplicação do Legal Desing. Iniciou 
na Fundep como jovem aprendiz e atu-
almente é analista de prestação de con-
tas, principalmente, no projeto da UFMG 
relacionado ao desastre de Brumadinho. 
É consultor Jurídico em empresa de ad-
vocacia. Participa do Clube de Desbrava-
dores, uma iniciativa que trabalha com a 
educação cultural e social de crianças de 
10 a 15 anos, além de fazer ações sociais 
em comunidades carentes.
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Demografia dos Participantes

OS RESULTADOS

1 a 5 participações

6 a 10 participações

11 a 20 participações

21 a 50 participações

Mais do que 50 participações

Em termos geográficos, as participações por meio do envio de narrativas 
ao longo do projeto e os participantes que aceitaram o convite para os 
workshops obedeceram, de certa forma, a lógica de distribuição populacio-
nal pelas regiões do país, com a região Sudeste apresentando um maior 
número de participações, seguida das regiões Nordeste e Sul e, finalmen-
te, Norte e Centro-Oeste. O projeto não obteve, contudo, uma participação 
próxima à proporção populacional brasileira por região, com a região Su-
deste apresentando participação desproporcionalmente maior, sobretudo 
os estados de Minas Gerais e São Paulo. Isto ocorreu, em grande parte, pela 
localização das instituições organizadoras e as redes de relações alcançadas 
na comunicação. Notou-se também que a pouca familiaridade das pessoas 
com o uso da ferramenta SenseMaker™ impactou a adesão e o engajamen-
to de pessoas mais distantes do núcleo metodológico do projeto.

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS PARTICIPANTES
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FAIXA ETÁRIA DOS PARTICIPANTES

PERFIL OCUPACIONAL DOS PARTICIPANTES

Obs: 10 participantes preferiram não identificar a faixa etária.

PADRÃO EMOCIONAL DAS NARRATIVAS

média
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Narrativas Coletadas e Selecionadas

“Ilusões perdidas

P. amava figuras de quadros, sim, de qua-
dros de pintura do século XIX. Era estra-
nhamente apaixonada pelo Mr. Courbet, 
aquele pintor que se interessava pela re-
alidade das coisas e pelas questões so-
ciais. Gostava de experimentar a entrada 
em seus quadros pelo novo dispositivo 
SYTWE, que permitia atravessar virtual-
mente e muito realisticamente suas pin-
turas. Mas a última novidade era a possi-
bilidade de tudo com Mr. Courbet, tudo 
mesmo. De estar com ele, conversar 
com ele, de fazer sexo com ele. P. iniciou 
então uma jornada junto ao avatar de 
Mr. Courbet. Aquele avatar inteligente 
que falava sobre imagem, sobre sobrevi-
vência, sobre desenho e sobre amor dei-
xaram P. fascinada e dispensando dias, 
horas e custos em sua aventura ilusória.” 

“O que poderia ser uma fragilidade – de-
pendemos de energia para que apare-
lhos funcionem – será resolvida pelas 
grandes corporações, não pelos gover-
nos. Assim como hoje, no futuro, em-
presas que são mais poderosas do que 
Estados investirão para gradualmente 
dominar as áreas estratégicas. Univer-
sidades e centros de pesquisa públicos 
estarão cada vez mais fragilizados, do-
minados pelo poder do capital que irá, 
progressivamente, manipular políticas e 
políticos. Desenvolveremos tecnologias 
em todas as áreas, mas o acesso a elas 
não será igualitário. A desigualdade au-
mentará. As ciências e tecnologias irão 
trazer a cura para muitas doenças, a 
neurociência avançará no conhecimen-
to sobre o cérebro humano, mas outras 
enfermidades irão surgir, ocasionadas 
pelo desequilíbrio ambiental trazido 
pelo “progresso”.”



21

“Em 2040, teremos muita tecnologia que em 2022 nem conseguíamos imaginar que 
eram possíveis. Os principais avanços estão na maneira como as pessoas se locomo-
vem, como se comunicam e como cuidam de sua saúde. Carros autônomos elétricos, 
com velocidade de até 600 km/h se tornaram comuns nas ruas e rodovias, sendo que 
algumas cidades até possuem pistas exclusivas para eles. O lançamento da internet 
por luz (light-fi) e a transmissão de energia sem fio possibilitaram o surgimento de no-
vas formas de interação entre as pessoas, como hologramas, vídeos 3D e microscopia 
de alta resolução. A computação ubíqua e/ou pervasiva facilitou o diagnóstico precoce 
de doenças por meio do monitoramento constante de diversos indicadores fisiológicos 
utilizando pulseiras e implantes em escala nanométrica. Atualmente, até pets possuem 
implantes de monitoramento. A telemedicina também avançou como nunca, permitin-
do até cirurgias menos complexas de forma remota.

Outras áreas também tiveram muitos avanços. Por exemplo: 

os serviços bancários e administrativos descentralizados (graças ao blockchain desen-
volvido lá nos anos 2010); 

ter uma casa construída com tijolos e por um pedreiro atualmente é algo vintage, o 
melhor custo-benefício são as “casas impressas”; 

cozinhar também é só para os amantes da cozinha, pois as comidas sintéticas, à base 
de proteína vegetal, oferecem sabor e custo inquestionáveis;

comer carne hoje em dia é algo prejudicial, assim como era “fumar” em 2022;

drogas sintéticas que não causam vício e bebidas que não dão ressaca fazem a cabeça 
da galera nas noitadas ao som de bandas virtuais, que criam suas músicas por uma IA 
criativa. Ainda é possível, em alguns bares temáticos, termos músicos tocando instru-
mentos de verdade, mas são bem raros;

Entretanto, todos estes avanços só estão disponíveis para uma pequena parcela da 
população, pois em 2040 a desigualdade social está maior como nunca. Apenas 20% 
da população possui carros elétricos e planos de saúde com diagnóstico precoce. Isto, 
porque nos últimos anos investimos pesado em STEM (science, technology, enginee-
ring and mathematics), mas não nos preocupamos com a ciência humana, com plane-
jamento sociológico e distribuição de renda. Para se ter uma ideia, depois que a Apple 
comprou Google, Microsoft e Amazon em uma negociação única neste ano, ela possui 
um faturamento 3 vezes maior que de todas as outras empresas do mundo juntas. As-
sim, grande parte da população ainda utiliza carros a combustão (que pararam de ser 
fabricados em 2030), internet comum via fibra óptica (no Brasil a Oi é o único provedor) 
e não possui acesso à saúde de qualidade.

Outro problema constante é o legislativo que não consegue acompanhar a velocidade 
com que as tecnologias avançam. Por exemplo, enquanto a Tesla está criando a primei-
ra linha diária entre a Terra e a Lua, nossos políticos ainda não conseguiram chegar a 
um consenso sobre a legalidade da Buser (empresa fundada nos anos 2010 que atual-
mente opera ônibus movidos a combustão entre cidades do interior). O ano em que a 
Apple comprou o Google, a Microsoft e a Amazon.”
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“Para mim, o cenário em 2040 não é pós 
apocalíptico como em muitos filmes que 
projetam o futuro. A vida segue sua ro-
tina, só que cada vez mais tecnológica. 
Passamos a ser cada vez mais fyborgs, 
neologismo criado por Alexander Chis-
lenko para caracterizar os indivíduos que 
têm na tecnologia uma extensão de si de 
modo a ampliar o escopo dos órgãos sen-
soriais. Carros autônomos e aplicativos 
em celulares irão substituir pessoas em 
muitos postos de trabalho ou atuação, 
mas essa realidade não será acessível a 
todos.  Vejo as tecnologias de informa-
ção e comunicação ampliando cada vez 
mais sua presença, tanto para facilitar a 
vida das pessoas, quanto para criar cri-
mes cada vez mais sofisticados que tra-
fegam pela internet. Os algoritmos, cada 
vez mais sofisticados, irão criar cenários 
manipulativos com as informações que 
alimentamos sobre nós mesmos. Nossa 
falta de formação para lidar com esse 
cenário nos tornará cada vez mais vulne-
ráveis, porque não haverá investimento 
em uma educação crítica para formar a 
grande massa de jovens que são e serão 
apenas consumidores de tecnologia.”

“Os eventos sociais agora são todos em 
metaverso. Temos sempre a opção de ir 
presencialmente (o que tem sido cada vez 
mais raro) ou estar presente na realida-
de paralela. Nesse caso, é mais cômodo. 
Não preciso sair de onde estou, não pre-
ciso estar bem para parecer bem, preciso 
apenas “fingir presença”. Toda a tecno-
logia presente ajuda muito, mas a cada 
ano vejo que poucos têm muito acesso 
a ela e muitos têm pouquíssimo acesso. 
Vejo pelo casal que trabalha na minha 
casa (configuram os robôs). Eles pouco 
entendem como consigo me relacionar 
com um avatar e ter um relacionamento 
amoroso dessa forma. Eles têm uma vida 
simples, vivem com pouco, mas parecem 
bem felizes. Entendem de tecnologia, tra-
balham com ela, mas não deixam que ela 
invada a casa deles. Dizem que trabalham 
aqui uma vez por semana para não fica-
rem longe do que está acontecendo em 
termos tecnológicos e sociais, para pode-
rem dar essa opção aos filhos, caso quei-
ram. Eles mesmos abriram mão de em-
pregos em empresas de status há muitos 
anos atrás, quando viram que aquilo já 
não fazia mais sentido. Atualmente, todo 
mundo trabalha pouco. O trabalho per-
deu aquela centralidade que tinha há 
anos atrás. Dedicamos nosso tempo à 
contemplação e usamos tecnologias para 
interação com outras pessoas. As ruas fi-
cam muito vazias, mas os espaços virtu-
ais sempre cheios. As pessoas são mais 
sozinhas, mas também mais autossufi-
cientes. Os governos perderam também 
o poder total, agora nos organizamos em 
pequenos grupos. Mas as empresas... es-
sas dominam tudo... nos controlam em 
tudo. Definem até mesmo nossos pensa-
mentos e mal percebemos isso. Sinto que 
sou dominada e direcionada de forma 
sutil e intensa, muito mais do que era an-
tes, quando meus movimentos não eram 
todos tagueados.” 

“Uma vida mais criativa

Acordo mais tarde um pouco pois é meu 
aniversário. Conecto-me mente a mente 
com minha companheira. Ambos acio-
namos nosso sistema individual de in-
teligência artificial e nos programamos 
para poder fazer a pesquisa do dia, que 
consiste em utilizar as ferramentas de 
edição genética CRISPR (Clustered Re-
gularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats, ou Conjunto de Repetições Pa-
lindrômicas Curtas Regularmente Inte-
respaçadas) para criar uma nova espécie 
de vegetal para alimentação que tem um 
sabor que se conecta diretamente com 
nossa sensação de bem-estar.” 
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“Vida real e virtual

Com a transição que ocorreu no final dos anos 30, dos combustíveis fósseis para a 
energia chamada “verde”, o custo da energia caiu radicalmente, transformando todos 
os sistemas de produção: indústria, comércio e serviços. As curvas de demanda e ofer-
ta, em diversos segmentos, transformaram-se rapidamente, invertendo, em alguns ca-
sos, a sua elasticidade.

O transporte físico ficou muito mais acessível, mas, ao mesmo tempo, as pessoas se 
deslocam menos, pois preferem usar as tecnologias de comunicação, que oferecem 
uma experiência indistinguível do encontro físico.

A alimentação ficou mais barata, sua transformação e transporte também e as pessoas 
passaram a ter acesso aos níveis básicos de nutrição. Entretanto, o desenvolvimento 
das smart foods (comidas inteligentes), que geram mais longevidade às pessoas, mais 
capacidade de raciocínio e mais disposição, tornaram-se produtos altamente deman-
dados e não estão acessíveis à toda a população.

O trabalho agora é opcional, pois as pessoas têm sua renda mínima garantida por gran-
des fundos criados pelas empresas mais lucrativas do mundo e, portanto, as pessoas 
são mais felizes em suas atividades profissionais.

A segurança pública é muito mais eficiente, entretanto algumas liberdades individuais 
foram perdidas, o que ainda é tema controverso e permanente fonte de tensão entre a 
população e as autoridades.

A educação acontece em grupos colaborativos, baseados em realidade virtual de alta 
fidelidade, o que promove total imersão nos conteúdos aprendidos e empatia com mem-
bros da comunidade de aprendizes. Os estudantes querem estudar, pois o conteúdo é 
realístico, estimulante e as atividades são organizadas e geridas pelos próprios grupos.

Os serviços são quase que 100% automatizados, exceto os que exigem o envolvimento 
de emoções e criatividade.

O entretenimento é totalmente customizado e personalizado, o que gerou uma diver-
sidade tão grande de opções, que é impossível categorizar o conteúdo. As opções são 
criadas conforme o uso e evoluem conforme as demandas do usuário/cliente.

Eu, aos 72 anos, gosto do que vejo. Fico feliz de ter presenciado transformações tão 
grandes. Trabalho com planejamento de sistemas de ensino/aprendizado e participo 
como voluntário em diversos projetos de estímulo à criatividade e de popularização da 
Ciência e Tecnologia, para que haja alternativas de produtos e serviços locais e acessí-
veis a todos, não só àqueles patenteados pelas grandes corporações.”

“O mundo virtual e sua Matrix irão trazer a ilusão de que progredimos. A ciência se 
desenvolver e a tecnologia trazer cenários inovadores não irão garantir, entretanto, 
um futuro melhor para toda a humanidade. A ganância e o desejo de poder impul-
sionarão esse desenvolvimento e seus frutos não serão colhidos por todos.“
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EIXOS DE INCERTEZAS
Uma etapa importante na cons-
trução de cenários é a escolha de 
dois “eixos de incertezas” (OGIL-
VY; SCHWARTZ, 1998). Eles são 
escolhidos tendo a perspectiva 
de futuro que se deseja prospec-
tar. Esses dois eixos de incerte-
zas são apresentados perpendi-
culares entre si com a intenção 
de passar a mensagem, aos par-

A CULTURA DA SOCIEDADE EVOLUIRÁ MOTIVADA OU ORIENTADA PARA 
INTERESSES PARTICULARES OU PARA O BEM COMUM (COLETIVO)?

SOCIEDADE
ORIENTADA PARA 

O PARTICULAR

SOCIEDADE
ORIENTADA PARA 
O BEM COMUM

1

CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA
FECHADAS E 

CENTRALIZADAS

CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA
ABERTAS E 

DISTRIBUÍDAS

2 EM 2040, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ESTARÃO MAIS FECHADAS E 
CENTRALIZADAS OU MAIS ABERTAS E DISTRIBUÍDAS?

ticipantes e leitores, de que eles 
operam independentemente. A 
imbricação desses eixos surge da 
construção dos quatro cenários. 
Assim, no processo de constru-
ção de cenários consideram-se 
os dois eixos como conceitos in-
dependentes e suas correlações 
são feitas a posteriori, nos quatro 
cenários emergentes.

Os eixos escolhidos no processo foram:
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Durante o workshop, a escolha e a 
interpretação dos eixos de incer-
teza representaram a circunstân-
cia de maior contradição de pers-
pectivas e opiniões. Em especial, 
pela percepção de que os polos 
ora fossem opostos entre si (polo 
A e polo não-A), ora fossem com-
plementares, ora fossem percebi-
dos na lógica do terceiro incluído 
(em que existe um polo A e um 
polo que inclua elementos de A e 
elementos de não-A). 

Essas diferentes percepções so-
bre os eixos resultou em diferen-
tes julgamentos de valores e inter-
pretações do que significaria cada 
eixo, por exemplo, o entendimen-
to de que o termo bem comum 
(ou coletivo) representasse ora 

uma versão antagônica do par-
ticular ou singular  (A e não-A), 
ora o entendimento de que bem 
comum (ou coletivo) significasse 
uma evolução que incluísse o par-
ticular e fosse além dele (o polo 
A e o polo do terceiro incluído), o 
que resultou em intensas e ricas 
discussões na formação dos ce-
nários. Optou-se, neste processo, 
por acolher as contradições e não 
perseguir um alinhamento com-
pleto que pudesse “esterilizar” as 
perspectivas diversas do grupo

Essa diversidade de olhares con-
traditórios foi capturada, so-
bretudo, nas histórias ficcionais 
tecidas por Jacques Fux, apresen-
tadas posteriormente.

?
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OS QUATRO CENÁRIOS

TRANSUMANISMO 
EMANCIPADO

PRÁTICO/OPERACIONAL 
— ECONÔMICO — 
TECNOLÓGICO — VOLÁTIL 
— DISTRIBUÍDO

INTEGRAÇÃO
REGENERATIVA

ÉTICO/FILOSÓFICO 
— CIENTÍFICO — 

EDUCACIONAL— SOCIAL 
— AMBIENTAL — PERENE — 

COLABORATIVO

SIMULACRO
ONIPRESENTE

PRÁTICO/OPERACIONAL 
— ECONÔMICO 
— TECNOLÓGICO 
— CENTRALIZADO — 
PROCESSUAL — PERENE

MÁQUINA
HACKEADA

CRIATIVO/ESTRATÉGICO — 
CIENTÍFICO — EDUCACIONAL 

— SOCIAL — INCERTO 
— COLABORATIVO — 

INTENCIONAL

SOCIEDADE
ORIENTADA 

PARA O 
PARTICULAR

SOCIEDADE
ORIENTADA 
PARA O BEM 

COMUM

CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA
FECHADA E 

CENTRALIZADA

CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA

ABERTA E 
DISTRIBUÍDA
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CARACTERÍSTICAS DO CONTEXTO

CENÁRIO 1
CULTURA DO PARTICULAR / CIÊNCIA & TECNOLOGIA ABERTA

TRANSUMANISMO 
EMANCIPADO
PRÁTICO/OPERACIONAL — ECONÔMICO 
— SOCIAL — TECNOLÓGICO — VOLÁTIL — 
INCERTO  — DISTRIBUÍDO

CENÁRIO 2
CULTURA DO BEM COMUM / CIÊNCIA & TECNOLOGIA ABERTA

INTEGRAÇÃO
REGENERATIVA
ÉTICO/FILOSÓFICO — CIENTÍFICO — 
EDUCACIONAL— SOCIAL — AMBIENTAL — 
PERENE — COLABORATIVO
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DINÂMICAS DOS AGENTES

CENÁRIO 3
CULTURA DO PARTICULAR / CIÊNCIA & TECNOLOGIA FECHADA

SIMULACRO
ONIPRESENTE
PRÁTICO/OPERACIONAL — ECONÔMICO 
— TECNOLÓGICO — CENTRALIZADO — 
PROCESSUAL — PERENE

CENÁRIO 4
CULTURA DO BEM COMUM / CIÊNCIA & TECNOLOGIA FECHADA

MÁQUINA
HACKEADA
CRIATIVO/ESTRATÉGICO — CIENTÍFICO — 
EDUCACIONAL — SOCIAL — INCERTO — 
COLABORATIVO — INTENCIONAL



30

CÉ
N

ÁR
IO

S 
DA

S 
CI

ÊN
CI

AS
 E

 T
EC

N
OL

OG
IA

S 
EM

 2
04

0 CENÁRIO 1

TRANSUMANISMO
EMANCIPADO

PR
ÁT

IC
O/

OP
ER

AC
IO

NA
L —

 EC
ON

ÔM
IC

O 
—

 S
OC

IA
L —

 TE
CN

OL
ÓG

IC
O 

—
 VO

LÁ
TIL

 —
 IN

CE
RT

O 
 —

 D
IS

TR
IB

UÍ
DO

A apropriação crescente da produção com aplicação tecnológica por 
parte dos indivíduos inaugura uma era de transumanismo a serviço de 
necessidades particulares. Quase todos se tornam “artesãos tecnológicos” 
e aqueles que não se adaptam tornam-se dependentes de instituições 
cada vez mais enfraquecidas e fragmentadas, lutando por seus interesses.

GOVERNANÇA E FINANCIAMENTO
As instituições resistem à emancipação dos indivíduos e das iniciativas 
autônomas no controle de novos modos de produção e uso do conhe-
cimento. Na tentativa de manter a relevância e soberania, constituem 
associações de interesses privados específicos e reagem por meio de 
guerras de patentes, controle de verbas de pesquisa, supervalorização 
e regulamentação de chancelas oficiais de mérito, catalisando ainda 
mais o fenômeno de desinstitucionalização dos talentos.
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PESQUISA E CONHECIMENTO
Os ideais humanistas renascem na promessa do potencial infinito da tec-
nologia pulverizada, sob a roupagem cibernética. Grande parte dos novos 
pesquisadores autônomos empunham a bandeira da liberdade irrestrita 
para produzir soluções que atendam aos anseios humanos de supressão 
da velhice e da morte, do controle sobre a vida e o corpo, da substituição 
das relações afetivas e da virtualidade que permite ao imaginário realizar 
qualquer vontade. A metodologia rigorosa e a ética profissional diluem-se 
com a distribuição direta, descontrolada e veloz dos novos artefatos.   

APLICAÇÃO, ACESSO E CONSUMO
Os usuários buscam soluções tecnológicas baratas sob demanda para todo 
o tipo de desejo e necessidade, não importam mais a origem e a credibi-
lidade da fonte. Há uma espécie de encantamento religioso no potencial 
que a tecnologia pode oferecer para suprimir fragilidades ou gerar novos 
potenciais. No hiato de proteção social, as carências antes supridas pelo 
tecido institucional público ou privado são super compensadas pela esca-
lada do consumo de artefatos que prometem a proteção contra os efeitos 
da desnutrição ou da poluição, por exemplo.
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A confluência entre a demanda da sociedade e os rumos da produção 
científica e tecnológica promovem uma transição gradual para novos 
tempos. A mentalidade que permeia a cultura humana encontra terreno 
fértil no processo de descentralização científica, que, por sua vez, atende 
às necessidades coletivas de regeneração do planeta, a serviço da vida e 
para os novos arranjos sociais.

GOVERNANÇA E FINANCIAMENTO
As instituições ganham uma nova feição acompanhando as transfor-
mações culturais da sociedade, adotando modelos de autogestão e 
valorizando substancialmente a diversidade e a inclusão. Aliadas aos 
novos tempos, elas copatrocinam e investem em consórcios em busca 
de soluções para grandes desafios coletivos, distribuindo poder e res-
ponsabilidades com think thanks, startups e coletivos autônomos num 
ecossistema de inovação e desenvolvimento. A formação integral de 
profissionais para as novas demandas é considerada vital e estratégica.
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PESQUISA E CONHECIMENTO
A pesquisa e as produções que atendam às necessidades de regeneração do 
ambiente e do tecido social sustentável ganham prioridade e acesso a recur-
sos. No Brasil, a biodiversidade ganha relevância com o papel de promover 
oportunidades de inovação sustentável, mas ainda há o desafio dos gargalos 
de investimentos, de logística e de formação profissional deficitária. 

Há ainda um longo processo pela frente para superar as inúmeras defici-
ências de desenvolvimento, mas há iniciativa e colaboração direcionada a 
estes propósitos. 

APLICAÇÃO, ACESSO E CONSUMO
As pautas do consumo consciente e o uso ético dos artefatos científicos e 
tecnológicos mudam os hábitos de grande parte da sociedade. Há um es-
forço importante direcionado para a mediação e colaboração a fim de que 
os interesses particulares e setoriais encontrem um bom termo com as 
demandas coletivas em destaque. À medida que se desacelera a produção 
massificada e a economia de consumo, as tecnologias sociais são cada vez 
mais valorizadas para transformar as relações e promover o desenvolvi-
mento de pessoas para uma nova ética coletiva compartilhada.
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As big techs do mundo virtualizado tornam-se onipotentes e dão as cartas 
nos novos arranjos coletivos. À medida que o consumo e a circulação 
financeira migram para o metaverso, a vida desconectada das máquinas 
torna-se um privilégio para poucos e traz, ao mesmo tempo, desolação 
para o cidadão comum, que prefere se sentir inserido em um simulacro 
virtual mais palatável aos sentidos.

GOVERNANÇA E FINANCIAMENTO
Praticamente todas as interações funcionais, sejam negócios ou no 
trato de questões públicas, migram para a virtualidade. O metaverso 
integrado torna-se o meio de vida e de trabalho de grande parte das 
pessoas. O domínio de poucos conglomerados tecnológicos direciona o 
financiamento de grande parte da produção de conhecimento para os 
interesses dos seus modelos de negócio. Atenção preponderante para 
as necessidades de cybersegurança, da ubiquidade tecnológica e da in-
dústria de bens de consumo.



35

PESQUISA E CONHECIMENTO
As instituições de pesquisa e desenvolvimento científico estão em grande 
parte embarcadas no metaverso e são dependentes dos recursos ofereci-
dos pelas big techs. A produção e o foco científico também se virtualizam e 
perdem conexão com o mundo natural, são poucos aqueles que se aven-
turam a seguir caminhos autônomos na realidade e, como consequência, 
o meio ambiente e os excluídos digitalmente são gradativamente aban-
donados à própria sorte. Parte do desenvolvimento tecnológico de ponta 
está dedicado à criação das bolhas de privilégio saneadas e filtradas do 
restante da sociedade.

APLICAÇÃO, ACESSO E CONSUMO
As necessidades básicas da vida são sublimadas e substituídas por novas 
necessidades virtuais criadas e sustentadas pelo metaverso. A sociedade 
se acostuma à privação de bens reais que antes eram abundantes e coti-
dianos e agora são vistos como privilégios para poucos vencedores. Em 
substituição, a imersão intoxicante na vida virtual oferece infinitas distra-
ções, simulacros tecnológicos, avatares, entretenimento e interações so-
ciais que saciam a constante frustração e vazio inconsciente, com prejuízo 
da saúde física e mental das pessoas.
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Um descolamento entre os interesses da sociedade pelo bem comum e 
os interesses das instituições de Ciência e Tecnologia geram uma tensão 
constante entre forças que indiretamente se antagonizam. De um lado, 
indivíduos demandam maior acesso e democratização dos meios científicos 
para interesse público; por outro, o poder concentrado das instituições é 
garantido pela simbiose com os conglomerados das big techs.

GOVERNANÇA E FINANCIAMENTO
As instituições tradicionais de Ciência e Tecnologia sustentam seus 
modelos hierarquizados de autoridade na tomada de decisão e distri-
buição de financiamento científico, que é direcionado pelos interesses 
econômicos convergentes com os grandes grupos. Porém, esta auto-
ridade é constantemente questionada e subvertida por indivíduos que 
ganham força junto à opinião pública na busca pela descentralização 
do poder e do acesso nos preceitos da inovação e da sociedade aber-
ta. Essas iniciativas são rechaçadas de várias formas.
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PESQUISA E CONHECIMENTO
À medida que os interesses de pesquisadores e inovadores migram para as 
grandes causas e encontram incentivo no vislumbre do alcance social dos 
avanços tecnológicos em curso, mais se busca realizar suas ambições em 
colaborações massivas de pares em todo o mundo de maneira independen-
te, buscando financiamento em modelos de crowdfunding que prosperam 
pela crescente sensibilização social sobre a relevância de suas iniciativas.

APLICAÇÃO, ACESSO E CONSUMO
Enquanto os conglomerados e instituições criam barreiras na livre troca de 
conhecimento e acesso aos meios e aos artefatos científicos e tecnológi-
cos, mais os indivíduos que buscam a descentralização criam subterfúgios 
não oficiais, muitas vezes ilegais, pelos preceitos da ética hacker. Há a ideia 
de que é necessária a conjugação de esforços colaborativos para contra-
por as barreiras impostas pelos modelos vigentes. A sociedade em geral se 
divide entre a dependência pragmática do acesso aos bens de consumo e 
do trabalho e o investimento em mudanças pelo bem comum.
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Marta acaba de sair de dentro de 
sua bolha criogênica que promete, 
caso não ocorra nenhum imprevis-
to, uma expectativa de vida em tor-
no de 140 anos, algo comum para 
quem dispõe do plano básico tec-
nológico. Entretanto, os donos dos 
grandes conglomerados já vislum-
bram certa imortalidade tanto ter-
rena quanto espacial. Marta não se 
importa que os privilegiados bei-
rem a imortalidade; pelo contrário, 
ela vive uma crise existencial, não 
sabe muito bem o motivo de estar 
viva, mas no fim do dia acaba acei-
tando o conforto e as alegrias que 
a tecnologia lhe propicia.

Marta mora e se relaciona apenas 
com a mãe, Harta. Passa a maior 
parte do seu tempo inserida no 
metaverso e não tem (nem se in-
teressa em ter) total consciência 
da realidade que a cerca. Ela é 
“assinante” de um pacote básico 
tecnológico desde o nascimento e 
esse plano lhe permite “aproveitar 
e desfrutar” da metavida. Nesse 
ambiente, ela tem acesso às me-
taaulas, é bem atendida pela me-
tamedicina, tem seus encontros e 
romances nos metanamoros e vive 
a metacultura por meio de meta-
filmes e metamuseus. Seu relacio-
namento com a tecnologia, assim 
como o relacionamento do cidadão 
comum em 2040, é de aceitação. O 
que chega até ela, abraça e utiliza. 

Há, no entanto, os que não aceitam 
esse pacote básico tecnológico e, 

diante da evolução exponencial da 
tecnologia, são vistos como “arte-
sãos ou lobos tecnológicos”. Eles 
são os próprios desenvolvedores e 
criadores. Não aceitam “patentes” 
nem regras, porém poucos indiví-
duos sabem da existência deles.  

Apesar de consentir com a sua me-
tacondição e sua metarrealidade, 
um fim de semana por mês Marta 
se dá ao luxo de andar de bicicleta 
pelos poucos parques e trilhas que 
estão a mais de 8 horas de distân-
cia do seu apartamento funcional. 
Para chegar a esse lugar, é neces-
sária uma longa jornada com sua 
bicicleta elétrica e inteligente uma 
vez que não existe transporte pú-
blico. O mundo físico acabou se 
tornando um bem somente para 
privilegiados, afinal, para sair do 
metaverso, é preciso pagar altas 
taxas – impostos implantados pelo 
governo para tentar frear o proces-
so de aquecimento global. 

Em seu passeio, Marta observa a 
natureza que vem sendo recons-
truída pelos ultrarricos – aqueles 
que nasceram em berço de ouro 
ou que tiveram alguma ideia revo-
lucionária nos metaversos – para 
uso quase pessoal e privado. São 
raras as pessoas como Marta que 
decidem pagar taxas para ter aces-
so ao que o metaverso fornece 
quase de graça. Embora as sensa-
ções e os sentidos ofertados pelo 
seu pacote básico de IA sejam sufi-
cientes para estimular seus recep-

A Individualidade 
Tecnológica
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(espiritual?) ao viver uma experi-
ência parcial do real e da nature-
za. Algo que não sabe colocar em 
palavras, mas que percorre todo o 
seu corpo.

Nesses parques, Marta também 
aproveita para pintar. Nostálgi-
ca, ela tenta reproduzir as obras 
clássicas – na semana passada ela 
fez um download das técnicas das 
Ninfeias de Monet. Ela não gosta 
dessas galerias virtuais que pro-
porcionam microexperiências de 
“entrar” e “sentir” a obra de arte 
NFT. Por conta da tecnologia, é 
possível vivenciar por alguns se-
gundos a arte NFT que corrompe 
e adultera os sentidos, as imagens 
e as sensações liberando grande 
quantidade de endorfina; uma ex-
periência que conseguiu juntar a 
pulsão sexual a esse novo concei-
to de arte. (É importante ressaltar 
que é caríssimo adquirir uma des-
sas obras e desfrutar ilimitada-
mente dessas sensações).  

Ao voltar para casa, Marta encon-
tra sua mãe Harta sorrindo. Ela 
acabou de receber por drone (coi-
sa antiga, já que os privilegiados 
podem apenas fazer um downlo-
ad com seus implantes) sua me-
dicação do mês. Harta está doen-
te, uma doença rara e inesperada 
que seu plano de saúde não cobre, 
porém monitora e é capaz de tra-
tar paliativamente possibilitando 
uma vida normal e feliz no meta-

verso. Seu mundo físico é limitado 
ao apartamento funcional e a pas-
seios ao redor do prédio com seu 
cachorro biônico – “presente” do 
plano de saúde. 

Harta se diverte nos seus metau-
niversos paralelos: há dias em que 
ela é uma arqueóloga viajando 
pelo passado e fazendo incríveis 
descobertas; em outros, prefere 
ser uma astrônoma e sonhar com 
o infinito; há momentos em que 
ela se torna artista e se encontra 
com seus pintores preferidos; e há 
ainda, algumas vezes, em que ela 
só quer participar de grandes fes-
tas na companhia de avatares soli-
tários como ela. 

Num dia inesperado, Harta se en-
controu com um terrorista virtu-
al e tem tomado ansiolíticos para 
conseguir voltar ao seu metaverso. 
Esses lobos solitários enfrentam as 
corporações tecnológicas, querem 
ter acesso à tecnologia de ponta 
e qualidade de metavida melhor; 
para isso, amedrontam usuários 
comuns e adaptados ao sistema. 

Harta nunca teve acesso aos Insti-
tutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) 
físicos, hoje elitistas e luxuosos, 
mas a filha Marta vem lutando para 
entrar no mercado de metacom-
putação. Ela sabe que no século 
XIX o eletromagnetismo e a termo-
dinâmica dominaram as descober-
tas; na primeira metade do século 
XX, foi a teoria da relatividade e a 
física quântica; na segunda meta-
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de do século XX, a teoria da com-
plexidade; e agora é a hora e a vez 
da metacomputação, fruto de uma 
inteligência que emergiu com a fu-
são entre AI e a computação quân-
tica. Marta se formou virtualmente 
e tem tentado se aprimorar com 
as aulas a distância que, embora 
boas, estão ultrapassadas em com-
paração com a tecnologia de ponta 
dos ICTs particulares. O Estado se 
tornou fraco e perdeu força para 
as grandes corporações tecnológi-
cas; os ICTs públicos se tornaram 
centros tecnológicos virtuais com 
recursos escassos, sobretudo para 
a pesquisa básica e científica, hoje 
na mão dos blocos internacionais. 

Marta quer conseguir um trabalho 
melhor, pois assim terá um plano 
de saúde que poderá curar a mãe 
e não apenas postergar sua vida. 
Apesar de ser um sonho – afinal, o 
que “realmente” mudará em suas 
vidas? – é essa a pulsão que faz 
com que Marta prossiga. 

Porém isso tudo já não tem tan-
ta importância: um vírus virtual 
produzido por uma inteligência e 
consciência autônomas que emer-
giu num dos muitos metaversos 
começa a se alastrar rapidamente. 
Os impactos (bons ou ruins?) desse 
evento serão sentidos por pessoas 
como Marta e Harta.
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Francis acaba de acordar – ou 
melhor, de ser acordado (sem 
saber) pelo seu biossensor que 
monitora o exato instante em que o 
potencial máximo de seu descanso 
foi atingido. Uma metamúsica 
criada em tempo real, que nunca 
se repete e que está conectada 
aos seus receptores neurais, é 
tocada dentro dele enquanto toma 
suas vitaminas diárias. A música 
passou a ser algo privado e íntimo 
zelando pelo bem-estar comum 
da sociedade. A comunidade em 
que vive – Solar Punk – situada na 
megalópole que aglutinou Rio de 
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte 
– tem acesso ao que há de mais 
novo na tecnologia. São várias 
as comunidades como essa que 
visam integrar pessoas e natureza 
espalhadas por todo o Brasil. 

Francis, talvez por conta dos sonhos 
da noite anterior, sente vontade de 
ter os cabelos rosa e de ser tratado 
pelo gênero feminino; diferente 
da semana passada, quando não 
queria ser identificado por gênero 
algum. A tecnologia está evoluindo, 
mas ainda não conseguiu hackear 
os sonhos – por sinal, neste ano 
de 2040, completam 140 anos da 
publicação de “A interpretação 
dos sonhos”, de Sigmund Freud, 
nome de uma das empresas que 
justamente acaba de desenvolver 
uma IA de interpretação de sonhos. 
Será que esse desejo foi moldado 
por algo inconsciente? Alguma 
lembrança do tempo quando 

Francis nasceu e que seus pais 
foram obrigados a registrar o seu 
gênero? Algum recalque da infância 
quando começaram a discutir e se 
rebelar em relação às questões 
individuais da sexualidade? Ele 
não sabe, nem quer saber desses 
tempos sombrios em que os 
indivíduos não tinham liberdade.

Francis e os membros da Solar 
Punk têm uma conexão espiritual e 
especial com a natureza. Apesar da 
expectativa de vida ter aumentado 
nos últimos tempos – vivem 
cerca de 130 anos – se sentem 
agradecidos por morrerem um dia 
e retornarem à natureza. A morte 
é uma conjunção holística; uma 
reconciliação entre a metafísica 
e as ciências naturais que causa 
conforto e tranquilidade. 

As várias comunidades são proativas 
em relação ao desenvolvimento 
econômico sustentável: valores 
como saúde, educação e equidade 
são cerceados quando se 
aproximam dos limites do planeta. 
Assim, todos os transumanos 
buscam novos modelos para 
poupar a Terra e continuar vivendo 
em total harmonia com ela. Há 
muitos desafios – sobretudo em 
países como o Brasil, onde os 
gargalos de investimentos, de 
logística, tecnologia e de formação 
profissional ainda permanecem. 

O biossensor avisa “a” Francis 
que as bananas da horta de 
sua comunidade estão prontas 
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0 para serem colhidas. Por meio 
de impulsos, o biossensor cria 
o desejo em Francis de comer 
comidas saudáveis para balancear 
as vitaminas do seu corpo. A 
saúde, hoje, é um bem universal 
e público e todos têm acesso. Há 
muito descobriram que é mais 
barato prevenir e monitorar do 
que tratar – e isso fica à cargo de 
uma IA conectada 24 horas por 
dia que prevê alguma doença e já 
trata de antemão. Inclusive essa 
IA acaba de estimular o desejo 
de Francis em fazer meditação e 
aula de ioga – Francis se lembrou 
dos sonhos agitados que teve, de 
algumas aulas que ministrou e 
sentiu uma pequena ansiedade.

Ela é professora de libras-espe-
ranto no metaverso: uma língua 
universal e inclusiva. Muitas lín-
guas foram desparecendo e as 
pessoas pararam de aprender ou-
tras línguas já que em seus bios-
sensores há tradutores univer-
sais. Mas libras-esperanto é algo 
além de uma língua: é uma forma 
de conexão via cultura-espírito, 
uma maneira de interligar men-
tes, gerar empatia e de aproximar 
as pessoas e comunidades mes-
mo a distância. Sim, a sociedade 
evoluiu e Francis não se vê mais 
como um indivíduo, mas alguém 
que faz parte do todo, interligada 
e conectada com as pessoas, com 
seus sentimentos, com o planeta 
e com o bem-estar comum. 

O trabalho é todo em metaverso; o 
mundo físico passou a ser apenas 
para o lazer. Florestas, parques 
históricos e temáticos, árvores 
recriadas em laboratório e espaços 
clean estão recuperando o meio-
ambiente e revertendo o processo 
de aquecimento global que chegou 
ao limite antes da instauração 
de uma Governança Universal. 
Essa nova hiperdemocracia é 
sem hierarquias do tipo top-down 
de comando e controle, há uma 
estrutura em camadas complexas 
em que as comunidades de 
todo o mundo se relacionam e 
elencam decisões comuns, sempre 
priorizando o Planeta. Claro, antes 
da implantação da hiperdemocracia 
ativa e planetária, houve brigas e 
desavenças, porém agora ninguém 
quer se lembrar desses eventos 
que elegeram essa grande aliança-
liderança-complexa.

Após o trabalho, Francis vai com 
algumas amigas da Solar Punk 
ao parque da comunidade para 
plantar árvores geneticamen-
te modificadas que conseguem 
captar energia solar gerando 
sustento. A energia limpa é do-
minante e a consubstanciação 
com a natureza faz parte da vida 
de todas as comunidades.

Após o cultivo, as amigas já se 
preparavam para a meditação final 
do dia quando foram abordadas 
por alguém fora da comunidade. 
Os biossensores de cada uma 
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sugestionaram que não dessem 
atenção aos dizeres dessa pessoa, 
mas Francis, talvez por conta dos 
sonhos agitados da noite anterior, 
resolveu escutá-la. 

A pessoa, de nome Lancis, dizia 
algo sobre não estar adaptada à 
sociedade, não se sentir parte de 
nenhuma comunidade, e ainda 
relatou sobre pessoas com os 
mesmos conflitos em algumas 
partes do mundo. Francis, sempre 
muito empática, tentou ajudá-la 
convidando-a para um passeio 
à noite, junto com seu atual 
parceiro, Janis. As relações de 
hoje são extremamente fluídas 
e Francis e Janis aproveitam 
as diferentes formas de amor 
entre eles, entre os membros 
da comunidade e, sobretudo, o 
gozo em consubstanciação com a 
natureza (os bissensores liberam 
uma carga de prazer exclusiva 
quando os transumanos se 
fundem com a natureza). 

Francis, Janis e Lancis foram ao 
Parque dos Sentidos, um ambiente 
que explora diferentes cheiros, 

sons, tatos, cores e gostos de todas 
as partes e tempos. Enquanto 
se divertiam, Lancis pontuava 
questões que Francis e Janis jamais 
tinham pensado: o “bem” comum 
é realmente algo generoso para 
todos? A Governança Universal 
assistida pelas IAs decide o que é 
o bom e o ruim, porém, onde fica 
o livre arbítrio? A destituição do 
indivíduo em prol da comunidade 
é um ato justo? 

Francis e Janis, apesar de concor-
darem com o que Lancis dizia, ar-
gumentaram em favor da alegria 
que sentem em viver de forma co-
munitária, das melhorias no meio 
ambiente e da abundância dos re-
cursos naturais. É um mundo me-
lhor com certeza, mas que nunca 
será uma unanimidade. 

Francis e Janis voltaram para casa 
e após mais uma refeição balance-
ada, adormeceram. Francis e Janis 
não esperavam que nessa noite a 
figura estranha de Lancis lhes sur-
gisse e agitasse ainda mais seus 
sonhos. Algo disruptivo estava por 
vir, podiam prever.
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CULTURA DO PARTICULAR / CIÊNCIA & TECNOLOGIA FECHADA

SIMULACRO ONIPRESENTE

Tribos tecnológicas
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Orium Transitorium desperta as-
sustado. Se precisou de suas pílu-
las para se desligar da realidade 
virtual e física, e para apagar as 
memórias traumáticas dos pais, 
refugiados climáticos, também 
necessita de muitas drogas para 
se reconectar ao metaverso e vi-
ver esse seu simulacro. Por meio 
dos seus implantes, Orium acessa 
diretamente esse metalugar que 
o aliena da realidade física. Reali-
dade formada por governos cen-
tralizados, falta de acesso à saúde 
de ponta, pandemias frequentes, 
falta de comida e água em regiões 
pobres e esquecidas pelos cha-
mados “sultões transumanos tec-
nológicos”. Sultões esses que vis-
lumbram a imortalidade com os 
constantes downloads de seus cé-
rebros, que se beneficiam da bioe-
ngenharia privilegiando seus des-
cendentes e impedindo o avanço 
das doenças, e que têm acesso à 
educação de excelência e priva-
da. Sultões que vão perdurar por 
muito tempo e já vislumbram uma 
nova espécie transumana. 

Orium se beneficia da filantropia: 
já que milhões como ele não têm 
utilidade prática nenhuma, mas 
ainda estão andando pelo mundo, 
recebem um mínimo de acesso tec-
nológico para poderem se divertir 
e viver um décimo do que vivem 
os transumanos das regiões privi-
legiadas. Sim, Orium faz parte de 
uma “espécie” que se encaminha 
para a extinção e o esquecimen-

to. A eugenia transumana venceu. 
Orium não sabe, mas esses im-
plantes “gratuitos” e “filantrópicos” 
o tornam estéril. 

Orium, diferente de alguns vizinhos 
que se uniram em grupos para 
tentar combater essas desigual-
dades, mas que acabam sempre 
cerceados pelo exército drônico e 
obrigados a voltar aos seus meta-
versos, prefere não se rebelar. No 
metaverso que criou para si, tem 
muitas personalidades e desejos: 
é mulher, é homem, é máquina, é 
bicho, é árvore, é água, é anel de 
saturno, – é tudo, dependendo do 
dia e de como as pílulas afetaram 
sua cognição. O problema é justa-
mente quando desperta desse lu-
gar-corpo e fica perdido, ansioso e 
com o coração acelerado. Essa tec-
nologia em metaverso disponível 
exclusivamente para sua espécie 
– que foi abolida há algum tempo 
– vicia e causa transtornos físicos e 
mentais irreversíveis. 

Mas Orium é capaz de se divertir 
bastante: ao criar um perfil trans-
louco e surreal que desafiou as 
lógicas do metaverso, chamou a 
atenção de um grande número de 
seguidores. Infelizmente ele não 
consegue monetizar essa translou-
cura – todos os seus seguidores são 
da sua “espécie” – o que o impede 
de comprar qualquer coisa, seja no 
mundo real ou no mundo virtual. 
As moedas NFTs são valiosas e se 
tornaram as dominantes.
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gião que sequer tem nome: não 
existem mais grandes centros, os 
sultões transumanos têm seus 
“feudos” com acesso a tudo o que 
há de mais tecnológico, inclusive a 
felicidade. O aquecimento climá-
tico tornou o mundo físico inabi-
tável grande parte do ano para os 
humanos, porém, os transuma-
nos, fruto da bioengenharia, con-
seguiram se adaptar melhor. Há 
guerras civis e entre “tribos tecno-
lógicas” a todo momento e a em-
patia e a ética “clássica” se torna-
ram termos desconhecidos.  

Em alguns momentos, Orium tem 
uma epifania de personalidade dis-
sociativa e então percebe a sua re-
alidade e a de sua espécie. Nesse 
momento, soa um alerta e seus im-
plantes se conectam rapidamente 
aos centros filantrópicos que en-
viam mais pílulas para Orium. Em 
poucos minutos, tudo volta à tran-
quilidade e ao cotidiano conhecido.

Orium tem alguns momentos de 
lucidez. Momentos em que ele tem 
consciência do seu corpo definhan-

do, da sua mente perturbada e do 
fim de sua espécie. Para se aliviar e 
resistir, sua única saída é a arte. A 
arte o aproxima do passado e o faz 
se sentir especial. Apesar de toda 
a tecnologia, ele se volta às escul-
turas manuais – um retorno bem 
longínquo, ancestral, moldando fi-
guras em madeira e argila. De pos-
se de algumas ferramentas, Orium 
modela as imagens que assom-
bram sua mente. Apesar de rela-
xar um pouco, ele não suporta por 
muito tempo esse transe artístico 
e precisa voltar ao metaverso. Está 
pronto para retomar ao seu vício 
sexual – grande parte das pessoas 
como Orium são viciados sexuais, 
mas nunca tiveram uma “verdadei-
ra” relação sexual.  

Orium acaba de gozar. Relaxado, 
não têm consciência, mas um even-
to climático catastrófico vai ocor-
rer em alguns anos. Um evento há 
muito esperado pelos sultões, que 
já estão com as malas prontas para 
começar uma nova vida em outro 
planeta, bem longe dos humanos 
da espécie de Orium.
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MÁQUINA HACKEADA

Pão e circo tecnológicos
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George acaba de sair de mais um 
espetáculo no metaverso promo-
vido por uma das megaempresas 
de tecnologia. Ele está eufórico: 
apesar de ser um show para mi-
lhões de indivíduos, cada um teve 
os seus próprios sentidos esti-
mulados e satisfeitos. Uma gran-
de liberação de endorfina deixou 
George com um largo sorriso no 
rosto e lhe deu um novo ânimo 
para continuar vivendo. Ele aguar-
da ansioso por novas oportunida-
des como essa, “presente” da ICT – 
Instituição de Ciência e Tecnologia 
– onde trabalha. 

George é um pesquisador tecno-
lógico: como seu laboratório não 
está situado num polo de ciência e 
muito menos num país detentor de 
dinheiro e poder – lá, sim, eles tra-
balham no desenvolvimento e no 
avanço da ciência básica – ele tem 
que se contentar em desenvolver 
aplicativos e realizar os trabalhos 
“braçais” que os hipercentros lhe 
impõem. No máximo, pode tentar 
desenvolver ciência básica de inte-
resse apenas regional. George não 
tem autonomia, trabalha pouco 
com a sua capacidade criativa – as-
sim como todos da sua classe – e, 
apesar de ter tido uma ideia cien-
tífica original, seu crowdfunding 
ainda não atraiu investimentos. Al-
guns pesquisadores tecnológicos 
que se tornaram conhecidos no 
metaverso conseguem a proeza de 
trabalhar com ciência nessas ICTs, 
mas são casos raros. A maioria tem 

que deixar os países em metade-
senvolvimento e se juntar a cor-
porações que patentearam quase 
todo o conhecimento científico e 
tecnológico. A verdade é que Ge-
orge está com mãos e pés atados 
nessa realidade e nesse seu traba-
lho técnico – ainda bem que as ICTs 
e as empresas promovem shows e 
eventos diários no metaverso para 
seus funcionários.

O plano de saúde de sua família 
– George tem esposa e uma filha 
– oferecido pela ICT é mediano: 
seus sinais vitais são monitorados 
24h por dia, porém, algumas ve-
zes, recebe alimentos-marketing: 
eles são obrigados a consumir 
essa comida geneticamente modi-
ficada como cobaias e sem muita 
liberdade de escolha. Grande par-
te dessa alimentação é deliciosa e 
nutritiva – e se algum dano é cau-
sado à saúde de sua família, a IA 
que a monitora envia medicamen-
tos para tratá-los.  

Esses são os momentos em que 
a família se reúne para o jantar-
-marketing. George, Jane e Judy se 
sentam à mesa e compartilham 
sorrisos e brincadeiras com outras 
famílias que também se conectam 
no mesmo horário. Parece que to-
dos estão bem, felizes e saudáveis. 
Mas, logo que acaba essa cerimô-
nia, todos voltam aos seus espaços 
físicos e virtuais.

George desconhece a vida secreta 
de Jane e Judy. Elas fazem parte de 
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cker que troca conhecimento e dis-
ponibiliza acesso aos meios cientí-
ficos e tecnológicos dos “assinantes 
vip”. Elas brigam pela democratiza-
ção da ciência – que é também a 
luta que George empreende todos 
os dias em seu trabalho. 

As grandes empresas tecnológicas 
dominam e ditam as regras dos 
Governos. Como colheram dados 
e hackearam pessoas e sistemas 
ao longo das últimas décadas, de-
senvolveram uma IA que agora 
manipula os indivíduos. Por isso, 
a sociedade aceita com alegria o 
bem-estar comum que lhes é im-
posto. As panStart-ups e as pro-
toONGs também estão em cons-
tante ascensão para atender às 
demandas da cultura e da socieda-
de. Há um efeito de coerção e indu-
ção, mas de forma transditademo-
crática – um novo modelo político e 
complexo que obriga as empresas 
tecnológicas a fazer o bem para no 
mínimo 95% de seus usuários (os 
feedbacks monitorados em tempo 
real), mas que centraliza as deci-
sões e as escolhas.   

Depois desse último show, George 
ficou tão repleto de endorfina que 
adormeceu sem tomar seus medi-
camentos. Seu monitor IA tentou 
alertá-lo, mas não teve êxito. Ao 

despertar, George estava estra-
nhamente lúcido e mal-humora-
do, sentindo uma dissociação en-
tre o alegre George da sociedade 
do espetáculo virtual e este Geor-
ge que agora não reconhece seu 
corpo nem o espaço físico em que 
está inserido. 

Mesmo se sentindo assim, ele se-
gue para a ICT. Após um exaustivo 
dia de trabalho nada intelectual, 
verifica que ninguém doou para 
seu crowdfundig, mesmo depois 
de ter feito propaganda durante 
a festa do metaverso e recebido 
promessas de doação. George não 
aguenta mais e tem uma crise ner-
vosa inesperada. 

Embora esse evento raivoso pu-
desse parecer com algo atípico e 
individual, vários pesquisadores 
tecnológicos do ICT também es-
tão quebrando seus aparelhos. 
Um caos generalizado se iniciou. 
O que será que está acontecendo? 
Qual a razão de estarem se com-
portando assim? 

Ninguém sabe, mas os alarmes 
das megaempresas que monito-
ram seus “zumbis tecnológicos” 
começam a soar. Drones sobrevo-
am a casa de George. Parece que 
Jane e Judy e o movimento hacker 
conseguiram finalmente desestru-
turar o sistema.
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O CONVITE
“Ensaiamos a todo momento nosso mergulho no vazio.
Assim imaginamos juntos novas realidades.
Esses momentos únicos de fruição e construção desse novo 
mundo que ainda não existe, mas que acabou de passar.
E o que mais poderíamos falar sobre o que é esse imenso futuro?
Um futuro feliz? Triste? Momentâneo e efêmero?
É nessa deliciosa incerteza que o mundo continua a florescer.
Que novas janelas e portas se escancarem.”

Trecho das Memórias Coletivas do Futuro, poesia coletiva construída 
em colaboração com os participantes do workshop do projeto Ciências 
e Tecnologias do Futuro, com harmonização de Gisele Milagres.

Este relatório é um ponto de partida e um convite a todos aqueles que se 
instigam pelas visões que estes futuros possíveis evocam. Que essas con-
versas abram novas possibilidades criativas. Que possam fomentem refle-
xões e possam abrir diálogos com amigos, parceiros, colegas e familiares, 
questionando o que o futuro espera de nós, que somos seus cocriadores.

Convidamos a todos que se sintam chamados à ação a criarem outros pro-
dutos destas imagens, como obras de arte, peças de teatro, roteiros, curtas-
-metragens, animações, jogos, projetos sociais, iniciativas de negócios, en-
fim, que se apropriem deste material no melhor espírito da inovação aberta, 
evoluindo, transformando e propagando novas e belas visões de futuro.

Acesse o website do projeto:

https://cenariosdasciencias.fundep.ufmg.br/

https://cenariosdasciencias.fundep.ufmg.br/
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