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RESUMO

A pesquisa em Ficções de Design é um fenômeno recente e tem sido objeto de

estudo  de  diversas  áreas,  como  no  Design  Digital,  na  Interação  Humano

Computador e no Design de Interação. Ficções de Design tem sido utilizada como

uma forma contemporânea de intervenção, que permitem pensar as relações entre

Tecnologia, Design e Sociedade para frente do seu tempo, explorando a dimensão

do futuro. Por sua vez, o futuro da internet tem sido um assunto muito debatido em

todo o mundo. Este debate teve difusão no Brasil, com a recente aprovação da lei

conhecida  como "Marco Civil  da  Internet",  que estabeleceu  princípios,  garantias,

direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Diversas ficções de design sobre

o Marco Civil da Internet no Brasil foram criadas antes que esse fosse aprovado.

Essas  ficções  circularam  especialmente  em  redes  sociais  na  internet,  com  a

intenção de interferir no debate sobre o conteúdo do texto e a votação da lei. Apesar

de narrativas em ficções proporem estórias que acontecem no futuro, são produtos

do  presente,  refletindo  e  refratando  interesses,  opiniões  e  contradições  de  uma

determinada situação histórica. A partir desta perspectiva, esta pesquisa tem como

objetivo analisar representações de tecnologia presentes em narrativas Ficções de

Design  sobre  o  futuro  da  internet  no  Brasil,  com enfoque  no  debate  anterior  à

aprovação  do  Marco  Civil  da  Internet.  Inicialmente  foi  realizada  uma revisão  de

literatura sobre Ficções de Design, com a finalidade de investigar o tema em um

panorama geral. Foram investigadas a produção da área no Brasil e as principais

referências  da  produção  científica  internacional.  Em  seguida,  foi  realizado  um

levantamento de ficções de design sobre o futuro da internet no Brasil, assim como

dos debates sobre a internet nos anos recentes. A partir  deste levantamento,  as

informações e materiais coletados (mídias como textos, imagens e vídeos) foram

analisados,  buscando  compreender  alguns  dos  discursos  de  representação  da

tecnologia  presentes  nestas  ficções  de  design,  seus  diálogos  e  conflitos.  Como

resultados  da  pesquisa  temos  o  levantamento  dos  materiais  necessários

(bibliográfica,  recursos  e  mídias),  que  foi  compilado,  durante  a  pesquisa,  na

plataforma Corais, síte online para projetos abertos. Também foi desenvolvido um

artigo  científico,  ainda  não  publicado.  Este  artigo  é  composto  pelas  seguintes
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seções: Introdução; Ficções de Design; Análise da lei do Marco Civil  da Internet;

Debates em torno do Marco Civil da Internet; e Ficções de Design sobre o Futuro da

Internet no Brasil. A partir desta investigação, entendemos que as ficções de design

são criações de seu tempo, e suas representações do futuro da tecnologia dialogam

com as conjunturas da sociedade no momento de sua produção, uso e circulação,

como no caso do debate em torno do Marco Civil.
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1.  INTRODUÇÃO

A tecnologia tem presença marcante no cotidiano e está presente em todas as

dimensões  da  vida  social.  Seu  papel  central  na  sociabilidade,  na  produção  da

realidade  do  imaginário,  seja  do  universo  real  ou  do  simbólico  (LIMA FILHO  &

QUELUZ, 2005). A tecnologia está sempre em função da cultura da humanidade de

cada tempo, engendrando a sucessora no movimento da solução das contradições

objetivas  enfrentadas  pelo  ser  humano.  Assim,  as  técnicas  não  são  apenas  os

artefatos mais novos ou as técnicas recentes. São os meios que os seres humanos,

em seus diferentes desenvolvimentos encontram, para solucionar as contradições

que estabelecem com a realidade, construindo seus próprios modos de existência

humana. São técnicas, tanto o calculo matemáticos feito com auxílio dos dedos das

mãos quanto o computador, assim como as formas de debater sobre a tecnologia

envolvem técnicas de se relacionar (VIEIRA PINTO, 2005). 

Um exemplo de discussão sobre tecnologia e construção de sua percepção é

o realizado por meio das ficções de design. A pesquisa em Ficções de Design é um

fenômeno  recente  e  que  tem  como  principal  objeto  de  reflexão  as  formas  de

narrativa ficcionais sobre a tecnologia, tais como as utilizadas em filmes de ficção

científica, publicidade, utopias e artefatos de design especulativo, entre outros. 

Como  exemplo,  temos  o  filme  norte-americano  WarGames,  uma  ficção

científica  que  propõe  uma  ficção  de  design  sobre  liberdade  e  internet.  Nele  é

contada  a  história  de  um jovem hacker  que  consegue  acesso  a  rede  militar  de

computadores dos Estados Unidos e quase inicia uma guerra nuclear. O jornalista

Declan  McCullagh  (2013)  compara  este  filme,  lançado em 1983,  com a  recente

história  de Aaron Swartz,  jovem ativista  político que dedicava seu tempo a uma

internet livre e aberta, e cometeu suicídio enquanto enfrentava a possibilidade de

condenação penal por crimes sob uma lei que não foi destinada a punir o que ele

havia sido acusado. Aaron foi acusado sob a lei  Computer Fraud and Abuse,  de

1984,  criada  pelos  Estados  Unidos  após  a  estréia  do  filme  WarGames,  sob  o

pretexto do medo de esta ficção se tornar realidade1. 

1 Curiosamente, o mote (tagline) do filme é: “É um jogo, ou é real?” (tradução nossa do original em 
inglês: “Is it a game, or is it real?”) (IMDb, 2015) 
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1.1.  MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL

A Lei número 12.965, aprovada em 2014 pelo Congresso, conhecida como

Marco Civil da Internet, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o

uso da internet no Brasil (PLANALTO, 2014)2. Segundo o site Pensando o Direito3, o

Marco Civil define na legislação brasileira os direitos e responsabilidades relativas à

utilização dos meios  digitais,  em vez  de  apenas criminalizar  condutas.  Por  esse

motivo, é referência para outros países. 

A nova lei garante a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de

pensamento, nos termos da Constituição Federal. Garante também a proteção da

privacidade de dados pessoais e a preservação e garantia de neutralidade na rede.

Diz  que  o  acesso  à  internet  é  essencial  ao  exercício  da  cidadania  e  que  são

assegurados os direitos de inviolabilidade da intimidade e vida privada e sigilo do

fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial. Ainda, posiciona

que o responsável pela transmissão ou roteamento de internet tem o dever de tratar

igualmente  quaisquer  pacotes  de  dados,  sem  distinção  por  conteúdo,  destino,

serviço ou aplicação. E é proibido bloquear ou analisar o conteúdo dos pacotes de

dados e os registros de conexão devem ficar sob sigilo durante seis meses e apenas

autoridade policial ou o Ministério Público poderão requerer os registros de conexão.

1.2.  OS DEBATES SOBRE O MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL

Mesmo após a aprovação do Marco Civil, são diversos os debates sobre a lei.

Segundo Tim Berners-Lee (2014), em entrevista concedida para o site G1, o Brasil

está liderando o mundo na democracia e progresso social com seu Marco Civil pois

o país olha pelo ângulo correto dos direitos civis. Entretanto, o pesquisador Sérgio

Amadeu da Silveira, que também é membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil,

considera perigoso manter informações como essas concentradas de forma que o

2 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>
3 Pensando o Direito é um site que permite que a população participe do processo de elaboração de 
eis no Brasil. Disponível em < http://pensando.mj.gov.br/marcocivil/>
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Estado  possa  ter  acesso.  Também  não  considera  correto  tratar  todos  como

potenciais criminosos e colocar em risco a privacidade das pessoas que usam a

rede, mas diz  que, mesmo com falhas, a nova “Constituição” da Internet brasileira

pode ser considerada positiva, garantindo uma internet livre, criativa e segura. 

Em outra consideração, do grupo “Marco Civil Já”4, o  Marco Civil da Internet

no  Brasil  pode  interferir  na  neutralidade  de  rede,  onde  empresas  de

telecomunicação não poderiam tocar no trafego dos usuários, permitindo que estes

usem a internet sem manipulação ou monitoramento. Segundo o site as empresas

responsáveis pela comunicação no Brasil querem ganhar dinheiro com a venda dos

perfis de uso e ter conhecimento do conteúdo que as pessoas acessam na internet e

por isso são contra a neutralidade de rede. 

O site do movimento “Marco Civil Já” entende e discute a Lei 12.965 em três

partes: Na primeira parte aspectos da Lei que não asseguram a Neutralidade de

rede pois é permitido que provedores e empresas de internet bloqueiem, priorizem e

discriminem dados de acordo com o teor e o tipo do conteúdo e dá o exemplo de

que o Google poderia fazer um acordo com algum provedor de acesso para que o

Youtube seja mais rápido que outros serviços de vídeo. Isso faria com que pequenos

desenvolvedores  não consigam oferecer  serviços de  qualidade,  domínio  da rede

pelas  grandes  empresas,  usuários  pagariam  para  acessar  serviços  melhores  e

contratariam provedores de acesso a internet pelo conteúdo a ele conveniado. Na

segunda parte, onde a neutralidade de rede estaria parcialmente assegurada, diz

que  a  discriminação  de  tráfego  é  permitida  por  motivos  comerciais  e  oferece  o

exemplo de que o Skype poderia contratar um provedor que priorizasse seu trafego,

tornando assim mais rápido que outros serviços. Isso faria com que os serviços mais

pesados teriam maior qualidade, haveria maior competição entre empresas e serviço

diferenciado  mediante  pagamento.  Na  última  parte,  onde  a  neutralidade  estaria

assegurada já que todos os dados seriam tratados da mesma forma, exceto quando

houver justificativa técnica. 

4 Disponível em <https://www.marcocivil.corg.br> 
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2.  OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa é compreender as Ficções de Design, analisando

representações de tecnologia presentes nas narrativas Ficções de Design sobre o

futuro da internet no Brasil durante a discussão sobre o Marco Civil da Internet no

Brasil. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODO

 Inicialmente foi realizada uma revisão de literatura sobre Ficções de Design5,

com a finalidade de investigar o tema em um panorama geral.  Foi  investigada a

produção no Brasil e as principais referências da produção científica internacional.

Segundo a literatura consultada, Ficções de Design são um fenômeno recente e tem

sido objeto  de estudo em diversas áreas,  como no  Design  Digital,  na  Interação

Humano-Computador  e  no Design  de Interação.  As Ficções de Design  tem sido

utilizadas como uma forma contemporânea de intervenção. (STERLING, 2009)

Investigamos  o  posicionamento  teórico  de  3  autores  em  3  artigos  sobre

ficções de design. Para professor e escritor de ficção científica Bruce Sterling, uma

ficção de design tem como objetivo aproveitar a atenção do público para afetar seus

pensamentos sobre o futuro, disseminando a mensagem de forma viral. O autor se

pergunta:  “O  que  realmente  vai  acontecer  a  seguir?  O  que  está  dito  que  vai

acontecer  a  seguir?  Quantas  ideias  arcaicas  de  futuridade  ainda  atravancam  a

paisagem cultural da sociedade de hoje? Como podemos convencer as pessoas a

acreditar que o que dizemos pode realmente acontecer?”6 (STERLING, 2015) Essas

são perguntas que auxiliam na criação de Ficções de Design e mostram que Ficções

de Design tem como base a reflexão.

O  designer  e  desenvolvedor  de  projetos  de  investigação  em  projetos

ficcionais, Julian Bleecker (2009), diz que Ficções de Design são um caminho no

meio de fatos e ficções, é contar histórias que parecem reais e legítimas mas são

também  especulações  e  extrapolações,  uma  nova  forma  de  fazer  pesquisa,

oferecendo uma reflexão de como as coisas são e como elas podem ser algo mais.

Para  Bleecker,  ficções  de  design  podem ser  entendidas  como  uma maneira  de

escrita, que nas histórias criam protótipos de outros mundos, outras experiências,

outros contextos de vida baseados nos pensamentos do autor. Para Bleecker, os

5 Ficções de Design é um proposta de tradução, ao português, do termo Design Fictions, em inglês, 
que também poderia ser traduzido como "Design ficcional".

6 Tradução nossa do original em inglês: "What will really happen next? What is said to be happening 
next? How many archaic ideas of futurity still clutter the cultural landscape of today's netword society?
How can we persuade people to believe that what we say might happen next might actually Happen?" 
(STERLING, 2015)
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adereços  e  protótipos  de  ficções  de  design  podem  ajudar  a  imaginar  e  contar

histórias  sobre artefatos de um futuro próximo e suas práticas sociais,  de forma

imersiva, imaginativa e iminente.

Para  James  Auger  (2013),  designer,  professor  e  pesquisador,  Ficções  de

Design são uma forma de pensar sobre o futuro prospectivamente e criticamente.

Para Auger este termo está aberto a diversas interpretações, e para ele a Ficções de

Design tem muito em comum com outras atividades de design, como exemplo o

Design Crítico. Para James Auger a diferença entre ficções especulativas (como as

Ficções de Design) e ficções científicas é a forma como nós a experimentamos. As

Ficções Cientificas são experimentadas através do cinema, televisão, literatura ou

história em quadrinhos. Nela a realidade é temporariamente suspendida enquanto

consumimos  esses  materiais  pois  acabamos  consequentemente  “entrando”  na

história. No entanto, os projetos especulativos de Ficção de Design acontecem fora

da vida real e a presença de artefatos de design permite que o espectador projete

este  objeto  em  sua  própria  vida,  tornando  se  então  o  protagonista  da  história,

jogando fora os papéis informativos e podendo ter suas próprias reações, que são

os verdadeiros produtos dessa forma de pesquisa de Design. 

Em  "The  ideology  of  the  future  in  design  fictions",  os  autores  Gonzatto,

Amstel,  Merkle  e  Hartmann  (2014)  sugerem que  estas  ficções  não  são  apenas

especulações sobre um futuro distante, mas sim práticas no tempo presente. Neste

artigo os autores problematizam a questão das especulações sobre o futuro a partir

do pensamento do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto que, já na década de 1970,

antecipou  muitas  questões  discutidas  hoje  no  debate  entre  ciência,  tecnologia  e

sociedade em Interação Humano-Computador e Design de Interação. Os autores

utilizam o conceito de amanualidade de Vieira Pinto para resgatar a sua crítica sobre

a  ideia  de  "futurologia".  As  especulação  sobre  o  futuro  nunca  são

descompromissadas, pois são construídas a partir de uma ideologia do seu tempo e

visam a afirmação de uma compreensão de mundo. Como o futuro é sempre uma

dimensão do presente, os autores entendem que uma ficção de design é sempre

criada  a  partir  das  condições  culturais  e  materiais  da  realidade  vigente  (não  é

possível "pesquisar" o futuro, mas somente se propor a projetá-lo intencionalmente),

disponível  "à-mão”  na  sociedade  que  produz  esta  ficção  de  design.  Os  autores

6
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sugerem que a crítica do filósofo  brasileiro  sobre a tecnologia  e futuro é útil  na

atualidade  e  auxilia  na  compreensão  das  ficções  de  design,  visando  outras

compreensão  para  além  do  ideário  determinista  tecnológico,  e  visando  a

especulação sobre o futuro a partir de uma ideologia de libertação.

Ao  mesmo  tempo  que  realizamos  esta  pesquisa,  foi  realizado  um

levantamento  das ficções de design,  com enfoque sobre o  futuro  da internet  no

Brasil, assim como dos debates sobre a internet nos anos recentes7. O debate sobre

o Marco Civil, no seu momento anterior à aprovação da lei  envolveu não apenas

autoridades  mas  também  a  população  que  se  encontrava  preocupada  com  o

assunto.  A utilização  de  ferramentas  de  redes  sociais,  tais  como  o  Twitter  e  o

Facebook teve papel  importante  pois  foi  a  maneira  utilizada pelas pessoas para

expressarem suas opiniões. Nestes espaços de diálogo e debate, foi recorrente a

utilização de materiais gráficos, multimídia e hipermídia para sensibilizar a opinião

pública entre os diversos interesses envolvendo a aprovação (ou não) do Marco Civil

da Internet do Brasil. A utilização da narrativa ficcional se faz presente em diversos

casos, como nos que resgatamos abaixo, e que foram coletados durante e após o

debate da aprovação do Marco Civil.

Figura  1.   Na  esquerda,  ilustração  do  site  Projeto  Conexões  (Fonte:  Projeto
Conexões8,  2014).  Na  direita,  ilustração  de  Latuff  (Fonte:  Site  Latuff  Cartoons9,
2014).

7 Disponível em <http://corais.org/ficcoesfuturointernet/>
8 Disponível em <http://projetoconexoes.com.br/marco-civil-da-internet-190-mil-assinaturas> 
9 Disponível em <https://latuffcartoons.wordpress.com/tag/marco-civil-da-internet>
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Na Figura 1 temos dois casos, que defendem a importância do Marco Civil

para a defesa de direitos. Na esquerda, uma charge dizendo que a internet está sob

ataque e que o Marco Civil da Internet do Brasil não tirará nenhum direito de seus

usuários. Na direita, uma charge do Latuff, uma leitura possível é a de ampliação da

crítica,  colocando  companhias  telefônicas  e  de  televisão,  partidos,

antropomorfizadas,  censurando,  ou  calando  o  computador  (também

antropomorfizado) e a internet (representada pelo "www"). Estas antropomorfizações

são ficções, mas também uma representação de uma parte dos embates políticos

que envolvem o Marco Civil da Internet. 

Figura  2.   Na  esquerda,  ilustração  de  autor  desconhecido  (2012).  Na  direita
adaptação de autor desconhecido de uma ilustração satírica da Indústria Americana
de Gravação. (Fonte: Flickr10, 2005).

Na Figura 2 temos dois exemplos que são contra o Marco Civil da Internet no

Brasil.  Na esquerda podemos observar que a usuária do computador está sendo

censurada por mãos que aparentam ser de políticos devido os punhos do casaco.

Na  charge  da  direita  o  homem  caraterizado  com  vestimentas  militares  parece

observar cuidadosamente o que o garoto está fazendo em seu computador. A charge

ainda afirma que se o PT (Partido dos Trabalhadores) tomar do controle da Internet,

10 Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/70898289@N00/24719466>

8
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os  cidadãos  não  terão  como  se  defender  do  totalitarismo,  em  um  jogo  de

associações.

Figura  3.  Sequência de capturas de tela do vídeo Netutralidade da Rede – Marco
Civil da Internet (Fonte: Youtube11, 2013).

O  vídeo  “Neutralidade  da  Rede  –  Marco  Civil  da  Internet”  (Figura  3),  foi

publicado em 2013 na plataforma de vídeos Youtube12 por Freenet13, em meio aos

debates sobre a possibilidade de aprovação do Marco Civil e os questionamentos e

críticas em torno dos trechos da lei que estavam sendo debatidos e alterados. Uma

preocupação de grupos que apoiaram o Marco Civil desde seu início, era o de que

fossem garantida uma lei que defendesse a liberdade, a privacidade e a neutralidade

de rede. 

O vídeo narra a estória de um homem que após uma viagem entra em contato

com sua operadora para mudar  seu plano de internet.  No primeiro  momento da

ligação o personagem principal  fala com a atendente explicando que gostaria de

mudar a velocidade de conexão. A atendente então fala sobre os pacotes que o

cliente poderá assinar,  sendo cada pacote oferecido pela  operadora destinado a

uma utilização especifica na internet,  como exemplo o pacote de “redes sociais”

onde o usuário terá acesso apenas a redes sociais. Até o determinado momento o

homem se demonstra confuso sobre os pacotes, não entendendo a necessidade de

11 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8DdaC93O9Yw>
12 Youtube é um site que permite o compartilhamento de videos. Disponível em: <www.youtube.com> 
13 Freenet é um documentário colaborativo sobre o futuro da liberdade na internet. Acesso em: 
<http://www.freenetfilm.org>
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haver planos para diferentes usos da internet. A atendente continua explicando os

demais pacotes, como o pacote de e-mails, noticias e vídeos, até que o personagem

se exalta e diz que quer utilizar a internet por inteira, como sempre a utilizou e irá

publicar em seu blog o ocorrido. No desfecho a atendente fala que para publicar

conteúdo ele terá que assinar mais outro pacote. Neste momento o homem desiste e

desliga o telefone. 

Nesse vídeo temos um comentário sobre a questão da neutralidade de rede,

podemos entende-lo como opinião "interessada", que defende um viés posição no

debate  sobre  o  Marco  Civil  e  visa  sensibilizar  outras  pessoas  para  alguns

questionamentos. Porém, diferentes de outras ficções de design (como nos filmes de

ficção científica ou nos videotapes de anúncios publicitários) este vídeo é feito para

interferir no debate político, na forma cotidiana de uma narrativa de situação de vida,

esperando  que  o  espectador  se  identifique  com  uma  problemática  ainda  não

existente, mas que poderia acontecer, caso não fosse aprovado o Marco Civil que

defenda a neutralidade de rede.

Na  estória  narrada  no  vídeo,  temos  o  ponto  de  vista  do  consumidor  de

internet, onde o ato de obter acesso à internet, no futuro, é associada ao modo como

operam, no presente, as empresas de televisão a cabo e de telefonia celular.
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4.  RESULTADOS 

Com este projeto de pesquisa foi produzido um artigo científico, ainda não

publicado. Nele, é apresentada a investigação completa, em quatro seções, sendo a

primeira sobre Ficções de Design onde são levantadas diferentes perspectivas sobre

Ficções de Design. Na sequência, é resgatado o debate em torno do tema do Marco

Civil da Internet no Brasil, especialmente do momento anterior à aprovação deste.

Na terceira seção discute-se a Lei número 12.965 e alguns dos debates em torno

desta e, por fim, na última seção é apresentado um breve estudo de caso de ficções

de design sobre o futuro da internet no Brasil, no caso, de ficções de design que

influenciaram o debate em torno do Marco Civil da Internet.

Também  foi  realizada,  durante  esta  investigação,  a  disponibilização  de

referências bibliográficas e materiais levantados durante a pesquisa do projeto na

plataforma de projetos aberto, Corais14. 

14 Disponível em <http://corais.org/ficcoesfuturointernet/>  
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5.  DISCUSSÃO

Como foi  meu primeiro contato com a pesquisa científica me deparei  com

algumas limitações e dificuldades no decorrer do projeto, como exemplo a escrita

nos padrões e a leitura de artigos em inglês. 

Foi uma grande oportunidade poder aprender sobre Ficções de Design, uma

área nova de estudo no Design mas com grande importância pois estuda e projeta

narrativas sobre o futuro de acordo com o presente. E tem um grande poder de

influência já que causa reflexão nas pessoas que a experienciam. 

Acredito  que  além  dos  conhecimentos  adquiridos  sobre  design,  aprendi

também sobre como funciona a produção de artigos científicos, o que irá me auxiliar

em toda a minha trajetória acadêmica. 
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6.  CONCLUSÃO

Em nossa pesquisa, entendemos as Ficções de Design são uma forma de

intervenção e permitem a reflexão das relações sobre Tecnologia, na intersecção

dos debates entre Design e Sociedade. Narrativas sobre o futuro de uma tecnologia

como  as  encontradas  no  debate  em  torno  do  Marco  Civil  da  Internet  não  são

especulações  descompromissadas,  tampouco  apenas  o  reflexo  de  um momento

histórico.  Ficções  de  design  interveem  na  sociedade,  revelando  contradições  e

também as tensionando. 
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