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TODA ESPÉCIE DE ESTUDO FUTURISTA
EXIGE, ANTES DE MAIS NADA,

COMPREENDER SUA INTER-RELAÇÃO COM
A FUTURA HUMANIDADE



01 - COMO OS ESTUDOS DAS HUMANIDADES EXPONENCIAIS
DA ZEIT SE ENCAIXAM NOS ESTUDOS FUTURISTAS EM GERAL? 



Embora os estudos sobre futurismo em geral possam ser divididos em diversos
grupos - que determinam seus processos e objetos específicos de estudo, as
Humanidades Exponenciais estão presentes em todos os grupos. Para entender
o porquê, precisamos entender clara e separadamente o que são Humanidades
e o que são Exponencialidades, mas antes, veja onde as H.E. se encontram
dentro dos estudos de futurismo, e quais são estes estudos:



DEFINIÇÃO

TIMEFRAME

EXEMPLO

FORECASTING COOLHUNTING TRENDHUNTING FUTUROLOGIA FUTURISMO
FICÇÃO

CIENTÍFICA

O que tem alta
probabilidade de

acontecer
amanha?

O que será
mainstream

amanhã

O que se tornará
tendência em

breve?

O que posso
prever

empiricamente
para o futuro?

Como consigo
estudar

metodologica-
mente o futuro?

Como eu posso
imaginar o

futuro?

PERSQUISA DE
MERCADO

Qual a
probabilidade de
comportamento
mercadoloógico

para amanhã

teste de validação de
uma ideia ou produto

para presumir
probabilidades de

aceitação

Previsão do tempo,
trânsito, bolsas de

valor, etc.

Uma nova
tendência em

moda, um novo
gadget, um cantor

para se apostar.

Uma nova cultura ou
comportamento

ascendente, um novo
olhar sobre as coisas,

uma nova gíria

Imaginação previsiva
de futuro, como no

esoterismo. Difere da
ficção pois se propõe

sempre a acertar.

Estudo das
megatendências,

disrupções e
transformações que a
tecnologia é capaz de
propor à humanidade.

Um livro ou filme com
carga imaginativa sobre

um futuro irreal sob a
premissa da livre

imaginação e
descolamento da

necessidade de acerto.

emergente emergente
emergente e 

pós-emergente
emergente e 

pós-emergente
emergente e 

pós-emergente
futuro

 pós-emergente
futuro

 pós-emergente
futuro

HUMANIDADES EXPONENCIAIS



02 - O QUE SÃO "HUMANIDADES" E O QUE SÃO
"EXPONENCIALIDADES" NA ZEIT? 



Humanidades: é o nome dado para a área humana de estudo. Para a
determinação do objeto da percepção em si. Humanidades são sempre
conjuntos narrativos intersubjetivos da natureza humana, ou seja, um
comportamento cultural é uma humanidade, uma ideologia política é uma
humanidade, um movimento, um discurso.

Exponencialidades: referece à capacidade de aplicação e replicação da
humanidade observada. Uma exponencialidade é algo cujo crescimento
caótico não pode ser exatamente medido senão pelo taxa de expansão
expressiva e veloz que adquire ao passar a crescer. 



03 - O QUE A ZEIT NÃO É?



Não somos uma comunidade voltada para um fim mercadológico, tecnológico, político,
cultural ou social em si: a ZEIT pode englobar todas estas áreas em suas discussões, mas
não pertence a nenhuma.

Não somos uma seita ou um culto de nenhum tipo.

O nosso oposto são as comunidades mercadológicas globais, com fundamentos
puramente empreendedores ou deste universo, com absoluta devoção à tecnologia fria
ou ao pragmatismo econômico. A ZEIT está precisamente um passo à frente desse
universo.

Não possuimos fins lucrativos, não cobramos para a aceitação ou permanência de
membros em nenhuma espécie. Nenhum membro, porém, está proibido, desde que
com bom senso, de fazer uso da sua autoridade enquanto liderança na comunidade,
para propósitos pessoais, ainda que com fins lucrativos.



04 -  ONDE A ZEIT ESTÁ
LOCALIZADA? 



LOCALIZAÇÃO: nascida na mentalidade pós-digital, a Zeit não
possui uma central definida. Estamos em todo lugar e em
nenhum lugar. Não há uma sede, porém existem plataformas
onde a comunidade se encontra digitalmente. Também os
capítulos podem possuir locais oficiais para encontros
presenciais, além de grupos em plataformas específicas, como o
Whatsapp.

WWW.ZEITORG.COM
(SITE OFICIAL DA
COMUNIDADE)



O FUTURO NÃO CUMPRE UMA AGENDA: 
A ZEIT EXISTE PARA ENTENDER

POSSIBILIDADES, NÃO PARA DETERMINAR
CAMINHOS.



05 -  COMO A ZEIT SE DISTRIBUI?



As quatro células da Zeit determinam a sua distribuição geográfica:

Célula Global - Presente com representantes da maioria dos territórios, centraliza-se apenas digitalmente.

Célula Internacional - São 20 Blocos Internacionais:
1 Cone sul da américa do Sul
2 Norte da américa do Sul e Caribe
3 América Central e México
4 América do Norte
5 África Setentrional
6 África Ocidental
7 África Meridional
8 África Central
9 África Oriental
10 Europa Mediterrânea 
11 Europa Insular
12 Europa Oriental
13 Europa Setentrional
14 Europa Central
15 Ásia - Extremo Oriente 
16 Sul da Ásia 
17 Ásia Central 
18 Oriente médio 
19 Sudeste asiático 
20 Oceania



Célula Regional - Para a definição de países a Zeit segue uma linha adaptada de diversas organizações internacionais, além de
subdividir alguns países, onde estas subdivisões ganham status de Célula Nacional para a Zeit, resultando em uma média de
400 países.

Célula Local - Número ainda não calculado, porém pode haver um capítulo em cada cidade do mundo, um número
atualmente estimado em dois milhões e quinhentas mil cidades, muito embora grandes cidades possam ser subdivididas (ou
pelo tamanho ou de acordo com suas peculiaridades) e estas subdivisões receberem status de cidade pela Zeit.



06 -  QUAL O IDIOMA OFICIAL DA ZEIT? 



A zeite precisa se comunicar de maneira universal, o que é sempre uma tarefa
extremamente complicada. Deste modo, a Zeit global, enquanto instituição, comunica-
se em Inglês. Os Blocos Internacionais podem determinar mais de um idioma oficial e
os países e capítulos se comunicam em sua língua local, é por isso que o inglês é um
requisito para os Originals e também para os COOs, para que consigam intercambiar as
informações locais com as globais e vice-versa. O mesmo não acontece com os
Capítulos, ou seja, dos Hunters e membros locais regulares não se exige nenhum tipo de
idioma que não o nativo.



COMPREENDER O FENÔMENO HUMANO DE TODAS AS RELAÇÕES
DE VÁRIOS LOCAIS DO MUNDO, PROMOVENDO A INTERSECÇÃO

COM O AMBIENTE GLOBAL

NILO SCANDAROLI | COO DO CONE SUL DA AMÉRICA DO SUL



06 -  A ZEIT POSSUI MISSÕES? 



Sim. 
A Zeit possui 16 missões especiais, subdivisões de nossos objetivos principais. Elas
funcionam como um norte para o apontamento de flags e também para o
desenvolvimento de temas, pesquisas e projetos nos capítulos. Para saber mais sobre
estas missões, prossiga com sua trilha introdutória! Eles são descritos no próximo
material.



EXISTIMOS PARA ENTENDER OS MECANISMOS E
VARIÁVEIS CAÓTICAS QUE COMPÕEM A VANGUARDA E

VÃO COMPOR O AMANHÃ



AINDA POSSUI ALGUMA DÚVIDA
COM RELAÇÃO À ZEIT?



Entre em contato agora mesmo através de nossas redes
sociais, e-mail ou web site e nos diga em que podemos
ajudá-lo!



WWW.ZEITORG.COM


