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 O futuro sempre esteve em pauta nas ações humanas. A previsão e o planejamento do mesmo 
são intrínsecos ao ser humano desde os primeiros dias de vida. Porém, existem diferentes formas 
de pesquisar o futuro. Assim, o método utilizado neste projeto de investigação relaciona-se com a 
Ergonomia Prospectiva, que é caracterizada pela capacidade de identificar necessidades atuais e 
prever as futuras demandas de modo a construir algo novo que supra o problema encontrado. 
Nesse sentido, os objetivos estão atrelados a compreensão da abordagem sistêmica da 
macroergonomia, como um conjunto de princípios e valores inter-relacionados. Destarte, é 
possível averiguar o impacto da pandemia de COVID-19 no panorama da Economia Criativa do 
sul do Brasil e examinar a perspectiva sistêmica do trabalho no passado e no presente. 
 Até o momento, foi realizada a primeira etapa do plano de trabalho, ou seja, a seleção das 
fontes para a coleta de dados. A escolha das fontes, para as pesquisas documental e bibliográfica, 
não é norteada por uma porção representativa em termos estatísticos, quantitativos, mas pela 
construção de um corpus baseado no conhecimento proveniente dos dados (bibliográfico e 
documental). Nessa fase foi incluída diversas publicações que abordam as diferentes formas de 
antecipar o futuro, com enfoque no Futures Literacy, entendida como a capacidade de 
alfabetização em futuros.  
 A literatura pertinente traz importantes visões sobre como a alfabetização em futuros pode 
ampliar o desenvolvimento de habilidades necessárias, visando o uso da imaginação para tomar 
decisões estratégicas e assertivas sobre o futuro. Consequentemente, esse projeto busca aprender 
a linguagem do futuro para aplicá-la no presente e encontrar diferentes formas de agir diante de 
fatos e situações do cenário atual. “Em meio a essa riqueza de oportunidades, o valor vem de 
imaginar qual direção faz mais sentido. Não requer mais ideias, mas uma significativa visão” 
(VERGANTI, 2016, p. 19). É fundamental ratificar que o COVID-19 está modificando olhares e 
formas de lidar com a nova realidade. Dessa maneira, o trabalho em todos os segmentos sofreu as 
consequências da pandemia e precisou se reinventar, sendo que a internet se destacou como um 
elemento essencial para contatos, numa transição da sociedade do real para o virtual. Isto posto, a 
Economia Criativa abarca como matéria-prima o capital intelectual e é impregnada de valores 
simbólicos, sempre esteve à frente dessas mudanças.  
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 Portanto, ao decorrer do projeto, que iniciou em fevereiro deste ano, serão analisados os 
impactos das futuras mudanças na economia global no sistema de trabalho das empresas da 
Economia Criativa na região Sul. Sintetizando, o projeto de investigação traz uma nova 
perspectiva, totalmente ligada ao futuro e ao modo de construção dos novos cenários da 
Economia Criativa, através da abordagem da ergonomia prospectiva. 
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