
Hipercuradoria
O futuro que foi conversado há alguns dias.

Se você perdeu o nosso último GNPapo “Futurismo - o que temos para hoje?”, não se 
preocupe! A gravação está aqui e preparamos uma curadoria sobre o tema para você 
desfrutar um pouquinho mais! Basta clicar nos links (em azul) nesta mensagem!

Como você lembra, tivemos uma excelente conversa com Peter Kronstrøm, do Instituto de 
Copenhague de Estudos de Futuros, e com Lidia Zuin, colunista do UOL e
pesquisadora / professora/futuróloga. A conversa foi mediada por Bruna Santos, Diretora
de Inovação da Enap.

Peter já era um velho conhecido do público da Enap, pois fez uma fantástica
apresentação sobre “Futurismo e Inovação” na nossa Semana de Inovação de 2018. E
nossa equipe já era fã da Lidia, por seus TED Talks, suas apresentações sobre futurismo 
e diversidade, descolonização de futuros e por suas colunas provocadoras.

A conversa começou e terminou com um experimento sobre perspectivas de futuros em
que os participantes puderam oferecer suas impressões e visões sobre como será a
educação em 2071. Quem quiser, pode conferir e comparar os resultados e as opiniões
dos participantes tanto no início quanto no fim do evento (e aí, notaram alguma
diferença?).

A conversa foi recheada de referências sobre desenhos animados japoneses, estudiosos
da ciência, juristas futuristas, estrategistas militares, escritoras inovadoras e escritores
relevantes de ficção científica, cursos diversos, livros variados e plataformas digitais
sobre futurologia. Também apareceram temas como cool hunting e combinação entre
arte e ciência.

Lidia também recomendou obras de autores célebres, como Alvin Toffler, Ray Kurzweil e 
Yuval Noah Harari, personalidade que proferiu a palestra magna de encerramento da
nossa Semana de Inovação 2020, além de fazer uma reflexão interessante sobre o termo
“protopia”, cunhado pelo futurista Kevin Kelly. Teve também dicas de filmes e livros
variados sobre distopias. E até uma proposta de clube do livro! O chat também foi muito
animado e divertido, cheio de trocas interessantes!

Vamos deixar vocês com alguns spoilers nas imagens abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=-JvIHK0EHgM
https://www.youtube.com/watch?v=-JvIHK0EHgM
https://www.instagram.com/peterkronstrom/
https://www.linkedin.com/in/peter-kronstr%C3%B8m-090484a/
https://cifs.dk/
https://cifs.dk/
https://www.instagram.com/lidiazuin/
https://br.linkedin.com/in/lidiazuin
https://tab.uol.com.br/colunas/lidia-zuin
http://lattes.cnpq.br/3558092096865079
https://br.linkedin.com/public-profile/in/lidiazuin?challengeId=AQEzFuQUHsQ23AAAAXisJYlYvFl3YWi_ES_412BVtno_iDUWmxo0MjL8kSg9wBj_BBc7qKNOUJ56hh9OT_T5ul9920KwrA8Byw&submissionId=b48545a0-bf90-7316-1f83-b63ab5e85103
https://www.linkedin.com/in/brunasantos724/
https://enap.gov.br/pt/a-escola/quem-somos/quem-e-quem/bruna-santos
https://enap.gov.br/pt/a-escola/quem-somos/quem-e-quem/bruna-santos
https://enap.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=kALALHgc84A
http://inova.gov.br/semanas-de-inovacao/
https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4454/1/Relatorio_4_Semana_de_Inova%c3%a7%c3%a3o.pdf
https://youtu.be/iyMsnmuw_TI
https://youtu.be/n8xqe0xFSDA
https://www.youtube.com/watch?v=VDxiH8mvG7o
https://www.youtube.com/watch?v=VDxiH8mvG7o
https://www.youtube.com/watch?v=NCZfR49OpVs
https://ofuturodascoisas.com/como-o-aceleracionismo-e-a-direita-alternativa-estao-derrubando-a-confianca-no-poder-publico-por-um-futuro-tecnologico-elitista/
https://medium.com/up-future-sight/as-distopias-feitas-para-voc%C3%AA-clicar-320b1fb57324
https://drive.google.com/file/d/1mlpt5tAwqF_sJfOhqHbRc11ZLfjLpXDF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhSalZDmU-alJrdWx8Kq8rQvPF3w_PCa/view?usp=sharing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serial_Experiments_Lain
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
https://en.wikipedia.org/wiki/Ossip_K._Flechtheim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herman_Kahn
https://pt.wikipedia.org/wiki/Octavia_Butler
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ursula_K._Le_Guin
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Gibson
https://pt.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Estrada_(romance)
https://www.editoraaleph.com.br/neuromancer/p
https://www.editoraaleph.com.br/a-mao-esquerda-da-escuridao/p
https://aeroli.to/
https://go.su.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fully_Automated_Luxury_Communism
https://www.amazon.com.br/dp/B07DP62FZB/
https://www.envisioning.io/platform
https://www.youtube.com/watch?v=DMF-EtCV3QQ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Future_Shock
https://www.kurzweilai.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Singularity_Is_Near
https://www.ynharari.com/pt-br/
https://docs.google.com/presentation/d/13U5gPSCBRNS8xNoV9nZHJdkPRRiPNWRS/present?slide=id.p1
https://www.ynharari.com/pt-br/book/homo-deus/
https://www.mentorless.com/what-is-protopia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Kelly_(editor)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brazil_(filme_de_1985)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984_(livro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3s_(romance)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Admir%C3%A1vel_Mundo_Novo
http://bit.ly/chat-gnpapofuturismo


Saiba mais sobre aplicação prática de estudos de futuro com o “Fronteiras e 
Tendências” sobre o tema, com Cheryl Chung, da Lee Kuan Yew School of Public Policy 
da Universidade Nacional de Singapura. Nele, Cheryl trata de “Futures Thinking no 
Setor Público: O caso de Singapura” (sim, tem também uma versão dublada!) e nos 
brinda com referências bem interessantes sobre, por exemplo, a história secreta do 
futuro, e sobre como olhar para o passado nos ajuda a pensar o presente e o futuro.

Talvez você queira aprofundar sua reflexão sobre o assunto acompanhando nossa 
conversa sobre Foresight: Pensar no futuro para agir no presente, durante a Semana de 
Inovação 2020. Essa conversa contou com Nitika Argawal, da Apolitical; Luis Gustavo 
Delmont, do Senai; Jacques Barcia, do Institute for the Future; e Luana Moraes, da 
Fundação Brava (pule para o minuto 8, quando começa a conversa :-))

Pra terminar - ou recomeçar! - você pode ver a conversa com o Tim O’Reilly sobre “Como 
se preparar para o futuro pós-Covid 19”, na Semana de Inovação 2020. Ou conferir o 
material do curso sobre Construção de Cenários Prospectivos, ofertado pela Enap em 
2019. E fechando com chave de ouro, você pode ouvir a Isabella Brandalise falar sobre 
Futuros Possíveis em um “Laboratório de Possibilidades”, contando a experiência do 
GNova!

Nos vemos no futuro!

Equipe GNova

Alerta de Spoiler!

⬇ psiu, tem mais!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDO8oMmhbxvkm4C3bJbP0utHLgTY_0GK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCDO8oMmhbxvkm4C3bJbP0utHLgTY_0GK
http://www.inktalks.com/people/cheryl-chung
https://lkyspp.nus.edu.sg/
https://www.youtube.com/watch?v=tqr7RSHWsWw
https://www.youtube.com/watch?v=tqr7RSHWsWw
https://www.youtube.com/watch?v=lCtcGJd-fR0
https://www.audible.com/pd/A-Field-Guide-to-Getting-Lost-Audiobook/B00PHNKM30
https://open.spotify.com/show/2LU5CNGlh7vGy1OYW83qco
https://open.spotify.com/show/2LU5CNGlh7vGy1OYW83qco
https://drive.google.com/file/d/1RrE1w9b6sranx_XR2RsDxdkoHV7bbho4/view?usp=sharing
https://semanadeinovacao.enap.gov.br/
https://semanadeinovacao.enap.gov.br/
https://semanadeinovacao.enap.gov.br/palestrantes/atividades-tematicas/nitika-argawal
http://apolitical.co/
https://semanadeinovacao.enap.gov.br/palestrantes/atividades-tematicas/luis-gustavo-delmont
https://semanadeinovacao.enap.gov.br/palestrantes/atividades-tematicas/luis-gustavo-delmont
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
https://semanadeinovacao.enap.gov.br/palestrantes/atividades-tematicas/jacques-barcia
https://www.iftf.org/home/
https://semanadeinovacao.enap.gov.br/palestrantes/atividades-tematicas/luana-moraes
http://brava.org.br/
https://www.oreilly.com/tim/
https://youtu.be/yeL9qgd8Mz0?t=174
https://youtu.be/yeL9qgd8Mz0?t=174
https://semanadeinovacao.enap.gov.br/
https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3829
https://www.linkedin.com/in/isabellabrandalise/?originalSubdomain=br
https://www.instagram.com/isabranda/?hl=pt-br
https://twitter.com/isabranda
https://youtu.be/kALALHgc84A?t=2420
http://gnova.enap.gov.br/


E aí, curtiu? Deixa um feedback!

Essa ‘hipercuradoria’ é um protótipo de comunicação do GNova - Laboratório de 
Inovação em Governo.

A proposta inicial é transformar um relato de nossas atividades numa verdadeira 
biblioteca multimídia, compartilhando textos, vídeos, sites, plataformas, materiais 
didáticos, artigos, referências em redes sociais e várias outras surpresas.

Para isso, usamos uma das grandes inovações trazidas pela internet: o hiperlink. 
Com isso, pretendemos trazer para nosso público e para a comunidade de inovação 
novas
oportunidades de descoberta e exploração.

Como todo protótipo, esse formato é um experimento em busca de aprendizados. E 
esse aprendizado só é completo com o seu feedback. Conta pra gente o que você 
achou!

http://gnova.enap.gov.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperliga%C3%A7%C3%A3o
http://bit.ly/diretorioinovagov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNLA9ZG2-FTWTwRUNFiaok0TYkzFcO_LvogL2BqyAivCBHzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNLA9ZG2-FTWTwRUNFiaok0TYkzFcO_LvogL2BqyAivCBHzw/viewform



