


YESTERDAY



BASIC SOURCES BASIC CONCEPTS

BASIC UNDERSTANDINGS



BASIC UNDERSTANDINGS



1. Em breve, o Digital será Industrial.



2. Tudo é tecnologia.



3. Nem todos temos a mesma orientação temporal.



BASIC SOURCES



Reflection:  
joining wholes

Mapping:  
formation of a whole

Design:  
connecting parts

Visualization:  
gathering parts

Start:  
single part

Future/Novelty

Past/Experience

Wisdom

Knowledge

Information

Data

Register

Fonte: David Mccandleuss



Design:  
connecting partsInformation

Fonte: David Mccandleuss

Source

Futurist



1. Media



2. Business



3. Futurists





BASIC CONCEPTS



1. Boas previsões computacionais soam absurdas.



2. Previsões computacionais são exponenciais.



3. Duas grandes forças evolutivas ao mesmo tempo.



CONVOCAÇÃO



YOU



Presença ativa / Empatia / Anote / Olhar Positivo / Opinião vs. ConstruçãoOpinião vs. Construção



Well of Knowledge





Repetir 

Referir 

Revisar 

Refletir



Contexto 

Sentimento 

Insight 

Ação



Três minutos 
para cada etapa.



Dicas: 
Evite conversar. 

Não pare de escrever. 
Fique focado em você.



1. O que aconteceu ontem?



2. Como eu me senti?



3. Quais foram  
meus maiores insights?



4. O que posso fazer amanhã 
para colocá-los em prática?



Grupos de três/quatro: 
dois minutos para cada pessoa. 

Compartilhe o maior insight 
e o que pretende fazer. 

(Seis minutos 
para toda a atividade.)



Opinião vs. Construção



WARM UP





TODAY



0. Inner self



1. Breakthroughs



2. Post Digital Revolutions



3. Biology & Technology Patterns



POX
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A casa transformada pelo relâmpago 

Alcovas equilibradas a sufocar 

Esta terra insaciável de um planeta, a Terra 

Atacada por chifres mecânicos 

Porque te amo, te amo em fogo e vento 

Você diz, qual é o tempo de espera para a sua mola? 

Eu lhe digo, está à espera do ramo que flui 

Porque você é a arquitetura do olente diamante 

Que não sabe por que ele cresce.

William Shakespeare, 1611



1. Breakthroughs



MIT Breakthroughs

















2. Post Digital Revolutions





Genética/Molecular/Biotech 
Nanotech 
Robótica/Inteligência Artificial



Biotech



Biotech: reprogramar a biologia.



Biotech



Biotech



Biotech



Biotech



Biotech



Biotech









Biotech



Biotech





Biotech



Nanotech



Tecnologia em nanoescala



Máquinas em nanoescala



Biotech



Biotech











Robótica/Inteligência Artificial



Robôs e seus sistemas inteligentes



Robótica



Antropomórficos







Zoomórficos





Cooperação robôs e humanos



Industrial Robots





Companion Robots







Cooperação: robôs entre robôs









Auto regeneração





Auto organização





Grande número de organismos isolados de menor complexidade

Pequeno número de organismos conectados de maior complexidade



Inteligência Artificial



Atividades Criativas







Ford Motor reports its first-quarter earnings on 
Tuesday, April 28, 2015, and the consensus 
earnings per share estimate is 25 cents per share. 
Despite not changing over the past month, the 
consensus estimate is down from three months 
ago when it was 34 cents. For the fiscal year, 
analysts are expecting earnings of $1.59 per 
share. Analysts project revenue to fall 5% year-
over-year to $33.92 billion for the quarter, after 
being $35.88 billion a year ago. For the year, 
revenue is expected to come in at $142.36 billion.







A casa transformada pelo relâmpago 

Alcovas equilibradas a sufocar 

Esta terra insaciável de um planeta, a Terra 

Atacada por chifres mecânicos 

Porque te amo, te amo em fogo e vento 

Você diz, qual é o tempo de espera para a sua mola? 

Eu lhe digo, está à espera do ramo que flui 

Porque você é a arquitetura do olente diamante 

Que não sabe por que ele cresce.

William Shakespeare, 1611















Isso é criativo?



Critério













O critério humano é substituível?



Arte/inspiração





What If





Interação AI vs. AI



























Substitui a relação entre as pessoas?



Open Source AI





E se eles forem malvados?





Computational Creativity



Genética/Molecular/Biotech 
Nanotech 
Robótica/Inteligência Artificial





Genética/Molecular

Genética/Molecular

Robótica/Inteligência Artificial

Robótica/Inteligência Artificial

Robótica/Inteligência Artificial

Genética/Molecular

Robótica/Inteligência Artificial

Nanotecnologia





Robótica/AI

Robótica/AI

Genética/molecular

Nanotecnologia

Robótica/AI

Robótica/AI

Robótica/AI

Genética/molecular Robótica/AI

Nanotecnologia

Robótica/AI

Robótica/AI

Genética/molecular

Genética/molecular

Robótica/AI

Genética/molecular

Genética/molecular

Genética/molecularRobótica/AI

Genética/molecular



Reflexão.



Tudo termina bem.



“FIRST WE BUILD THE TOOLS, 
THEN THEY BUILD US.”

Marshall McLuhan – Public Intellectual

10



3. Biology & Technology Patterns



Reflexão.



Seres vivos, robôs ou híbridos?











Seres vivos, robôs ou híbridos?





Reflexão: só existe preto e branco?



Homens 
vs. 

Robôs



Homens 
+ 

Robôs







Metaforicamente, somos híbridos.









Literalmente, alguns de nós já são híbridos.







Experimentalmente, ainda mais híbridos.













E se formos apenas zeros e uns?



































Parte do arquivo .txt do meu material genético.



E se formos apenas parte da evolução?











Grande número de organismos isolados de menor complexidade

Pequeno número de organismos conectados de maior complexidade



Você abriria mão de ser humano para transcender?



Singularidade



























Grande número de organismos isolados de menor complexidade

Pequeno número de organismos conectados de maior complexidade



Arte

Filosofia

Religião

Ciência

Meditação

Psiconautas



Ciência





Grande número de organismos isolados de menor complexidade

Pequeno número de organismos conectados de maior complexidade



Filosofia





Grande número de organismos isolados de menor complexidade

Pequeno número de organismos conectados de maior complexidade



Religião





Grande número de organismos isolados de menor complexidade

Pequeno número de organismos conectados de maior complexidade



Psiconautas





Grande número de organismos isolados de menor complexidade

Pequeno número de organismos conectados de maior complexidade



Arte



Peak Moment



Será que a transcendência não é a única coisa que, de fato, perseguimos? 
Será que a tecnologia não é uma ferramenta para essa transcendência?





Grande número de organismos isolados de menor complexidade

Pequeno número de organismos conectados de maior complexidade



O que estou aprendendo no FoT é para meu uso?



Aprender é identificar padrões.






