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“A novel examines not reality, but existence. And existence is not what has 
occurred, existence is the realm of human possibilities, everything that 

man can become, everything he’s capable of. Novelists draw up the map 
of existence by discovering this or that human possibility.” 

(Milan Kundera)
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Resumo
No presente trabalho nos propomos a compreender o que 

faz emergir o design crítico e especulativo no campo do Design, um 
posicionamento de projeto que surge na contemporaneidade em meio 
às necessidades e características dos indivíduos nela inseridos. Explo-
rarmos seu significado e produções, apresentarmos um panorama 
histórico desse posicionamento conceitual e as mudanças no paradigma 
da funcionalidade no design moderno e pós-moderno. Por meio disso, 
buscamos estabelecer os nexos com o contexto sociocultural no qual o 
design crítico e especulativo emerge e, a partir da discussão, desenvolver 
um projeto com tal embasamento, de caráter ilustrativo, dando ênfase 
à experimentação. Desenvolvemos a discussão passando por ideias de 
Baudrillard (2008) sobre sociedade de consumo e o caráter simbólico 
e funcional dos objetos,  Krippendorf (2000) sobre a subjetividade do 
designer no projeto e a complexidade e a liquidez nas relações proposta 
por Bauman (2001) como contextualização do problema e compreender 
as ideias do design crítico e especulativo de Dunne e Raby (2013). Para a 
prática projetual, empregamos uma metodologia híbrida, emprestando 
o método de Bonsiepe (1984) e mesclando com a liberdade projetual 
necessária ao design conceitual e uma pesquisa qualitativa. Em um 
segundo momento, desenvolvemos um projeto conceitual experimental 
dentro do posicionamento de design crítico e especulativo ao abordar 
o cotidiano da violência na cidade de Fortaleza, a fim de ilustrar e dar 
suporte a teoria apresentada. 

Palavras-chave: design crítico; design especulativo; complexidade; 
subjetividade; violência.

Abstract 
In this research we intended to comprehend what makes specu-

lative and critical design emerge in the design field, a design stand that 
surfaces in contemporaneity amongst the needs and characteristics of 
its individuals. We explored its meaning and productions, presenting 
a historical panorama of this conceptual attitude and the changes in 
the paradigm of functionality on modern and post-modern design. By 
doing so, we sought to establish the links with the sociocultural context 
in which the speculative and critical design emerges and, from the dis-
cussion, develop a project with such basis, with illustrative aspect, giving 
emphasis to experimenting. We developed the discussion navigating 
from the ideias of Baudrillard (2008) about the consumption society 
and the functional and symbolic character of objects, Krippendorf 
(2000) and his ideas on the designer’s subjectivity and complexity and 
liquidity in relationships proposed by Bauman (2001) as a context for 
the problem and to understand the ideas of speculative and critical 
design by Dunne and Raby (2013). For the project’s practice, we used a 
hybrid method, borrowing the method from Bonsiepe (1984) and mixing 
it with the project freedom necessary for conceptual design and a qua-
litative research. In a second moment, we developed an experimental 
conceptual project within the attitude of speculative and critical design 
while addressing the daily violence in the city of Fortaleza, in order to 
illustrate and provide support to the theory being presented. 

Keywords: critical design; speculative design, complexity, subjectivity; 
violence. 
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Na contemporaneidade, presumir o design apenas em sua 
função mercadológica está em dissonância com a nossa realidade. É 
preciso inserir o design na complexidade, com práticas implementadas 
em uma sociedade na qual os problemas não necessariamente precisam 
de uma resolução prática, contudo são buscados e reinventados por 
apresentarem um caráter irresolúvel (PORTINARI; NOGUEIRA, 2016). 

Segundo o economista e psicólogo Herbert Simon (1996) em 
seu livro A Ciência do Artificial, o design tem a preocupação de solucio-
nar problemas conhecidos ou projetar algo que ainda não existe, pois 
almeja um futuro satisfatório. Nesse sentido, o designer observa como 
as coisas se encontram no presente a fim de compreender como elas 
serão no futuro. É preciso entender as tecnologias atuais e fazer uma 
prospecção de como elas poderiam ser utilizadas e buscar como os 
objetos vão se transformar com o tempo (SIMON, 1996). Nesse novo 
século, entretanto, novos posicionamentos de projeto têm surgido em 
que o designer não almeja somente solucionar problemas ou apenas 
propor futuros ideais. 

O design crítico e especulativo, abordagem projetual dentro do 
espectro do design conceitual, é o que o presente trabalho se propõe 
a investigar. A proposta de pesquisa surgiu a partir do intercâmbio da 
pesquisadora em Londres, na Goldsmiths - University of London, onde 
houve o contato inicial com essa visão de projeto. O design crítico e 
especulativo se apresenta como um posicionamento de projeto trans-
disciplinar que tem por base o cotidiano e as tecnologias emergentes. 
O projetista cria futuros possíveis, realidades alternativas com base no 
que temos hoje, com o intuito de levantar um debate, fazer surgir um 
olhar ou discurso crítico em torno de uma questão e analisar os tipos de 
futuro que queremos ou não (DUNNE; RABY, 2013). Nessa abordagem, o 
design se aproxima de áreas como o cinema e a literatura, por exemplo, 
e foca em produção de ideias, muito além de focar na materialidade 
do objeto; utiliza, nesse intuito, a linguagem do design, como sketchs1 
e protótipos na confecção dessas realidades. 

1.  O termo ‘sketch’ [...] se refere no design a um rápido e rudimentar desenho ou esboço 
feito à mão em simples traços. Tem o propósito de dar a ideia de alguma coisa ou ilustrar 
um processo. O foco não é em capturar os detalhes precisos da coisa representada, mas 
sim registrar esquematicamente as características (formais) essenciais (ERLHOFF, M.; 
MARSHALL, T., p. 360, 2008, tradução livre).
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Como um recorte no design crítico e especulativo, propomos 
no presente trabalho o foco, num primeiro momento, na realização de 
um apanhado teórico acerca do tema. Como segundo momento, um 
recorte específico da violência na cidade de Fortaleza, levantando pro-
vocações sobre o cotidiano da cidade e uma prática projetual baseada 
no embasamento teórico e na experimentação para adentrar na vida 
da cidade, nas suas questões cotidianas relacionadas à violência urbana 
e a insegurança gerada, culminando em uma prática especulativa. Essa 
questão se mostra relevante, pois na realidade vivida em Fortaleza a 
violência atinge níveis tão alarmantes que se apresentada como roteiro 
poderia ser considerada uma narrativa fantasiosa em outras cidades 
do mundo. É um assunto que carece de reflexão, pois afeta a rotina da 
população, seus comportamentos, valores e as relações interpessoais; 
altera e cria novos fluxos, espaços de convivência e cultura material local. 

Para o desenvolvimento de um projeto especulativo de tal 
temática, deveremos, inicialmente, contextualizar as diferenças de 
abordagem do design na era moderna e na contemporaneidade, para  
depois fazermos um breve apanhado de posicionamentos que começa-
ram a desafiar concepções do que é design. Na fundamentação, além 
de uma análise de similares, serão abordados o design crítico e especu-
lativo com maior profundidade e também como essa se diferencia de 
outras abordagens de design conceitual. Além disso, faremos um breve 
contraponto entre design e arte, a fim de marcar os pontos de conexão 
entre esses campos. Por fim, uma breve contextualização da temática 
da violência em Fortaleza que culmina em uma prática especulativa, a 
fim de ilustrar a teoria traçada até então.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
E ABORDAGEM DO 
TEMA

Capítulo 2
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A transição entre a era moderna e pós-moderna representou 
muitas mudanças no modo de se fazer e perceber o design. As mudanças 
sociais, políticas, tecnológicas, dentre outras, transformaram também 
o ato projetual (CARDOSO, 2000). A era moderna, segundo Harvey, foi 
caracterizada pela ideia de um projeto em que o conhecimento e os 
modos racionais de organização levariam à qualidades universais, eter-
nas e imutáveis da humanidade (HARVEY, 1992). Imperava no design, 
durante a modernidade, a importância da funcionalidade como objetivo 
maior projetual, amplamente divulgada pela Bauhaus2 como também 
a ideia da correspondência entre forma e função e do design voltado 
para a indústria (BAUDRILLARD, 2008). Nesse momento histórico, o 
designer era visto como um “resolvedor de problemas”, um facilitador 
que ficava escondido no processo de produção industrial, ideia que 
perdura até hoje em muitas discussões. O “bom design” era aquele 
que se apresentava funcional e universal. 

Durante a revolução industrial, o design se firma como campo 
e disciplina, quando sua intenção fica restrita à indústria e a suprir de-
mandas. Havia a ideia de que a forma mais apropriada de um objeto 
seria determinada pela sua função (CARDOSO, 2000). Depois, devido 
ao surgimento do excedente da produção, o design vai começando a 
lidar com concorrência de mercado e surgem as noções de melhoria de 
produtos, variedade e exclusividade para aumentar a competitividade 
de produtos no mercado.

Segundo Harvey (1992), o salto entre o moderno e o pós-
moderno teve como terreno fértil as transformações nos conceitos 
de espaço e tempo, o que provocou mudanças sociais e econômicas. 
Como exemplos dessas mudanças, temos a substituição de modelos 
de produção fordista, a ascensão do efêmero, a aceleração do tempo, a 
fragmentação do espaço, dentre outros. A ideia de que as preocupações 
centrais do designer seriam ‘forma’ e ‘função’ começa a ser questio-
nada por volta dos anos 60, alinhada à efervescência dos movimentos 
de contracultura. No Brasil, esse paradigma começou a ser desafiado 
mais tarde, por volta da década de 80 (CARDOSO, 2012).

2.  A Bauhaus foi uma Escola de Artes e Ofícios que surgiu na Alemanha em 1919, consi-
derada a primeira escola de design do mundo. Ela foi um dos maiores marcos modernistas 
no design, pregando o retorno a formas e cores básicas, buscava a relação entre artesãos, 
arte e indústria e o preceito funcionalista ‘a forma segue a função’. (ARGAN, 1992)
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de vida imagináveis, métodos alternativos de realizar futuros, articulando 
através de uma linguagem própria do design (KRIPPENDORFF, 2000). 
Além disso, o autor pontua que o estudante de design deve ir além do 
conhecimento técnico e saber lidar com ideias, propondo-as em seu 
trabalho por meio de inteligência e personalidade. 

Segundo o sociólogo Bauman (2008, p.20): “A ‘subjetividade’ 
do ‘sujeito’, e a maior parte daquilo que essa subjetividade possibilita 
atingir, concentra-se num esforço sem fim para ela própria se tornar, e 
permanecer, uma mercadoria vendável.” Diante disso, é possível com-
preender a importância não somente do domínio técnico, como também 
a subjetividade e personalidade do designer, cabendo às instituições de 
ensino, segundo Krippendorff (2000), estimular esse comportamento 
nos estudantes, a fim de produzir designers críticos e capazes de refletir 
e agir sobre as estruturas sócio-políticas do mundo em que vivemos. 

Na atualidade, muitos posicionamentos projetuais têm desa-
fiado o que se conhece como design na perspectiva moderna, como a 
busca da adequação formal ao seu propósito funcional para configuração 
de objetos, e vem buscando aplicar o uso de princípios do design para 
outros propósitos não somente funcionais (CARDOSO, 2012). Esses 
posicionamentos serão debatidos com mais profundidade à frente,  
na Fundamentação Teórica. 

Apesar do surgimento dessas formas ‘alternativas’ de pensar 
o design, nos anos 80, segundo os pesquisadores e designers Anthony 
Dunne e Fiona Raby, o design se tornou hiper comercializado, integran-
do-se totalmente no neoliberalismo; as possibilidades de design que 
não fossem lucrativas ou viáveis passaram a ser descartadas (DUNNE; 
RABY, 2013). Em 1989, com a queda do muro de Berlim e o fim da guer-
ra fria, modelos alternativos de sociedade colapsaram, o capitalismo 
reafirmou-se como sistema dominante e o design alinhou-se então  
ao mercado (idem, 2013).

Segundo Wolfgang Fritz Haug em seu livro Crítica da Estética 
da Mercadoria, diante desse fenômeno de estabelecimento do capita-
lismo, houve uma inversão e o sujeito passa a consumir para constituir 
sua identidade, o que levou a uma coisificação do próprio homem. A 
alteração estética das mercadorias e personalização dos objetos de 
consumo atinge as próprias pessoas, alterando sua aparência junto 
às mercadorias, equiparando-as (HAUG, 1997). O capitalismo para 
sobreviver e garantir o lucro precisa criar e manter diferentes tipos de 

A pós-modernidade apresenta como características marcantes 
a fragmentação, a pluralidade e também a descentralização do sujeito 
(HARVEY, 1992). Esse sujeito pós-moderno se caracteriza por uma iden-
tidade não permanente, transformada constantemente pelos sistemas 
culturais vigentes e pelas mudanças ocorridas neles. A multiplicidade 
de sistemas de significação cria identidades múltiplas e cambiantes3 
que podem gerar identificações temporárias (HALL, 1997). Lyotard 
(2002), teórico que também se debruçou sobre o tema, aponta que essa 
fragmentação do sujeito é decorrente do abandono de visões totali-
zantes do pensamento (metanarrativas)4, o que levou também a uma 
fragmentação do cotidiano. Segundo o autor, a pluralidade ideológica 
provocada pela queda das metanarrativas pluralizou o discurso com 
diversas palavras de ordem e a partir de então emerge um terreno em 
que a subjetividade é valorizada, seja na arte ou no design. Em seu livro 
Sistema dos Objetos, Baudrillard (2008) coloca que em um design mais 
subjetivo, valorado não mais pela funcionalidade, mas por atributos 
simbólicos, os objetivos de função agora se adaptam a um sistema ou 
conjuntura, não mais a um fim específico. 

Krippendorff (2000), em seu texto Design Centrado no Ser hu-
mano: Uma Necessidade Cultural, defende o argumento de que o design 
teve seu paradigma modificado, da criação de produtos industriais para 
ter como enfoque maior o ser humano e a criação de discursos. Com 
efeito, segundo o autor, as instituições de ensino em design teriam que 
ir além de educar sobre as práticas projetuais, para então refletir sobre 
o estado do design e sobre os discursos dos designers. 

Uma das metas mais importantes da educação em design seria 
então fazer com que os estudantes investiguem formas de narrar modos 

3.  Em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall (1997) aborda o sur-
gimento de novas identidades a partir da modernidade, o que causou mais fragmentação 
nos indivíduos pós-modernos. O texto explora a discussão sobre identidade cultural, ao 
avaliar se existe uma ‘crise de identidade’ na pós-modernidade com a noção de ‘descen-
tração do sujeito’ em sua complexidade.

4.  Em seu livro A condição pós-moderna, Jean-François Lyotard (2002) aborda as meta-
narrativas, que são normativos generalizadores que se legitimam em si mesmos. O autor 
define o pós-moderno mediante o enfraquecimento dessas metanarrativas, onde a busca 
de novos enquadramentos teóricos contribuiu para a perda do pensamento totalizante, 
de modo que o homem se reconhece autor de sua própria história.
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que vivemos e, apesar de perdurar ainda a supremacia do capitalismo 
como sistema econômico e modo de vida,  há um desejo crescente de 
pensar novos modelos, novas maneiras de viver (DUNNE; RABY, 2013). 
Esse desejo alinha-se cada vez mais com abordagens de design con-
ceitual que, além de extrapolarem por vezes a função mercadológica, 
propõem-se também a analisar e debater estruturas, comportamentos 
sociais, econômicos e políticos (FRANZATO, 2011).

Vivemos atualmente, segundo Bauman (2001), em tempos 
líquidos nos quais as instituições, as relações interpessoais e os próprios 
sujeitos se tornam ‘fluidos’, as fronteiras que definem as coisas são 
maleáveis. Para ele, uma das razões dessa mudança é o avanço tecno-
lógico e a velocidade com que esse avanço se dá, o que possibilita uma 
maior rapidez na troca de informações (BAUMAN, 2001). Nosso objeto 
de estudo, o design crítico e especulativo, emerge como um posiciona-
mento (do sujeito designer) nesses tempos líquidos devido ao aumento 
de complexidade das relações interpessoais e tecnológicas e aos re-
veses que surgiram em detrimento destes, como vimos no percurso  
histórico já tratado.

Com base nisso, o design na complexidade se apresenta mul-
tifacetado, não mais apenas associado à resolução de problemas ou na 
busca de funcionalidade. Segundo os pesquisadores Denise Berruezo 
Portinari e Pedro Caetano Eboli Nogueira (2016), em sua pesquisa inti-
tulada Por um Design Político, para explorar o potencial especulativo do 
design, seria preciso dissociá-lo da busca de soluções práticas:

Descolando o design da ideia de Verdade seria possível criar 
um design ficcional, que prescindisse da resolução de pro-
blemas, mas que colocasse problemas irresolutos, sempre 
revisitáveis, inesgotáveis, dissensuais. Esta ideia é abordada 
por Haldrup et al. (2015), sustentando que o design teria 
uma potência especulativa que precisa ser mais explorada 
(PORTINARI e NOGUEIRA, 2016, p.42).

quedas de bolsas de valores ao redor do mundo. A principal causa da crise foi o impasse 
em torno da propriedade. O governo americano criou uma bolha artificial ao facilitar o 
crédito para a aquisição de imóveis (ZIZEK, 2011). A bolha estourou e o sistema bancário ao 
redor do mundo foi prejudicado a partir do momento em que os devedores não pagaram 
as dívidas do investimento imobiliário. A crise afetou não somente o sistema econômico, 
gerando muito desemprego e alguns dos seus efeitos podem ser sentidos até os dias de hoje.

necessidades. A sociedade de consumo contemporânea, como afirma 
Baudrillard (1995), configura-se na importância qualitativa dada aos 
objetos pelos sujeitos, em que se tornou maior do que a importância 
que é dada às outras pessoas. Segundo esse autor, “atualmente, so-
mos nós que os vemos nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em 
todas as civilizações anteriores eram os objetos, os instrumentos ou 
monumentos perenes, que sobreviviam às gerações humanas” (BAU-
DRILLARD, 1995, p.24). 

Diante dessa discussão proposta pelo autor, entendemos que 
na sociedade de consumo a vida organiza-se e é mediada pelo ato de 
consumir. Com isso, o homem passou a viver em função dos objetos 
que consome e não os adquire mais somente por funcionalidade, porém 
pelo significado que a posse daquele objeto também pode representar. 
O objeto de consumo é, antes, um signo que teria uma função de repre-
sentação social da pessoa que o possui (BAUDRILLARD, 1995). Assim, 
estratégias mercadológicas de fomento ao consumo são pensadas para 
que os sujeitos passem a associar necessidades a produtos compráveis. 
Em concordância com essa argumentação, a pesquisadora Tatiana 
Pacanaro Trinca (2008), em sua pesquisa intitulada O Corpo-Imagem na 
“Cultura do Consumo”, afirma:

Sob o sistema capitalista, a mercadoria se torna a forma de 
mediação das relações sociais, sua lógica se alastra por todas 
as instâncias da vida, acrescentando atributos qualitativamen-
te novos na sociedade e, igualmente, a modificando na sua 
essência. Nesse aspecto, as formas alienadas e a reificação 
das relações sociais assinalam a mercantilização da vida; o 
corpo tornar-se uma mercadoria no interior do processo de 

colonização da existência (TRINCA, 2008, p.138).

O capitalismo contém antagonismos internos fortes que im-
pedem a sua reprodução indefinida, como as desigualdades geradas 
pela posse de capital e a ameaça ao meio ambiente, por exemplo. Por 
conta disso, ele se reformula continuamente, provendo por meio dos 
seus dispositivos novas palavras de ordem e conclamando os sujeitos 
a aderirem a discursos que o fortaleçam (ZIZEK, 2011). Depois da crise 
de 20085, todavia, têm surgido novas maneiras de pensar o sistema em 

5.  A crise de 2008 foi marcada pela quebra de vários bancos americanos e também pelas 

“O homem passou a viver em 
função dos objetos que consome 
e não os adquire mais somente 
por funcionalidade, porém pelo 
significado que a posse daquele 
objeto também pode representar” 
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espectador sobre esse a possibilidade desse futuro de fato acontecer.
Em relação a previsões de futuro, segundo o pesquisador 

e designer James Auger em seu texto Speculative Design: Crafting the 
Speculation, o design crítico e especulativo lida com dois propósitos: 
possibilitar o pensamento a respeito do futuro e criticar a prática no 
design vigente (AUGER, 2013). A prática do design crítico e especulativo 
combina extrapolações bem-informadas sobre tecnologias emergentes 
e a aplicação de técnicas do cinema, literatura, psicologia, entre outros, 
que podem ser usadas para desenvolver e apresentar futuros desejados 
ou não (idem, 2013).

Como dito, o ato projetual especulativo não é isolado da reali-
dade, parte de uma reflexão do cotidiano em que o designer insere seu 
olhar e subjetividade. Ao observar a realidade, o designer especulativo 
extrai dela tecnologias emergentes, conceitos morais e comportamentos 
sociais para propor mundos, realidades, ficções, narrativas enfim, a fim 
de não só imaginar o futuro, mas questionar o presente.

Propomos neste trabalho, em seu momento prático, fazer um 
recorte e promover uma reflexão sobre a cidade de Fortaleza e seu 
cotidiano, para, num segundo momento, contextualizar a vida da cidade 
por meio de pesquisas que foram realizadas e, mediante a análise dos 
resultados, delinear o problema da prática projetual, sem esquecer que 
o design nasce desse cotidiano. 

O interesse de estudar a cidade de Fortaleza vem do desejo de 
prospecção, do olhar para a cidade e identificar questões que poderiam 
ser abordadas pelo designer por meio do posicionamento especulativo, 
ao tomar o objeto do design como o projeto da vida comum. Como um 
grande centro, a cidade de Fortaleza tem no seu tecido social questões 
que carecem de reflexão, como por exemplo, limpeza urbana, violên-
cia e impactos de mudanças climáticas, temas passíveis de debate, 
crítica e/ou propostas de cenários que o atual cotidiano da nossa  
cidade assim requer. 

À guisa de ilustração, nossa pesquisa culminou com o desen-
volvimento de um projeto experimental de design crítico e especulativo 
com o qual tematizamos um problema do cotidiano fortalezense que 
surgiu a partir de pesquisas de campo e questionários, seguida por 
uma contextualização do problema e uma prática. 

Nossa pesquisa tem a prática como suporte ilustrativo da teoria 
que se propõe a compreender os motivos pelo qual, na sociedade con-

O design ficcional, assim nomeado por esses autores, foca-
ria não somente no caráter da disciplina de resolução de problemas 
práticos, mas sim em compreender que problemas inseridos em um 
contexto complexo mereceriam respostas à altura dessa realidade. A 
potência especulativa está não em assumir que o design precisa en-
contrar verdades absolutas, mas conjecturar múltiplas possibilidades 
de resposta, levando em conta a liquidez em que vivemos apresentada 
por Bauman (2001).

O design crítico e especulativo nasce da necessidade de reima-
ginar nossa realidade vivida, do hoje. Diante das incertezas do futuro, o 
design crítico e especulativo propõe futuros possíveis e questionamentos 
diante do presente. Apesar de indícios anteriores, o termo surgiu de fato 
por volta dos anos 90, sendo inicialmente chamado de Critical Design, 
criado pelo designer Anthony Dunne, que  juntamente com a designer 
Fiona Raby, foram pioneiros nessa prática, descrita muito mais como 
um posicionamento do que um método. Segundo Anthony Dunne e 
Fiona Raby em seu livro Speculative Everything:

Previsões de futuro têm se mostrado erradas diversas vezes. 
(...) O que buscamos, entretanto, é a ideia de futuros possíveis 
e usando-os como ferramentas para melhor compreender o 
presente e discutir o tipo de futuro que as pessoas querem, 
e, claro, aqueles que não são desejados (DUNNE; RABY, 2013, 

p. 2 e 3, tradução livre).

A ideia de futuros possíveis discutida pelos autores se apresenta 
a partir da criação de narrativas baseadas no presente. É importante 
que essas propostas de futuro não fiquem distantes da nossa realidade 
e possam ser apreendidas como propostas projetuais plausíveis em um 
dia a dia no futuro. Um filme de ficção científica, por exemplo, propõe 
narrativas fantasiosas lidando com previsões de futuro, não necessa-
riamente ancoradas no aqui e agora que se conhece. Um exemplo disso 
é a trilogia cinematográfica Matrix (1999) das irmãs Wachowski, dentro 
da qual o protagonista se descobre preso em um sistema inteligente 
e artificial que manipula a mente das pessoas e cria a ilusão de um 
mundo real, para o qual utiliza os cérebros e corpos das pessoas como 
produção de energia. Esse exemplo de ficção afasta-se muito da nossa 
realidade, ainda que funcione como crítica e entretenimento, embora 
não cause necessariamente uma aproximação ou identificação maior do 
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temporânea de consumo, o design crítico e especulativo emerge em uma 
tendência não-funcional de desenvolvimento de produtos que muitas 
vezes não atendem a objetivos comerciais. E questionamos também o 
que esse “posicionamento” revela do homem contemporâneo que o pro-
duz e o consome. Daí surgem as indagações dentro da prática projetual: 
como podemos promover a reflexão sobre uma dificuldade de viver na 
cidade de Fortaleza por meio de um projeto experimental com aporte 
no design crítico e especulativo? A essa pergunta subentende-se outra, 
ancorada à ela: quais as dificuldades enfrentadas pelos moradores de 
Fortaleza em seu cotidiano? Para a segunda, lançamos um questioná-
rio de base qualitativa previsto na etapa em que contextualizamos o 
problema projetual, de acordo com a metodologia em que vamos nos 
basear, de Bonsiepe (1984). Assim, como aprofundaremos a frente, nos-
so trabalho teve dois momentos metodológicos: um de aporte teórico, 
outro projetual. A construção teórica do trabalho ladeou o desenvol-
vimento projetual, esse, portanto, não almeja validar nossa discussão,  
todavia exemplificar, ilustrar. 

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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OBJETIVOS
Capítulo 3
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3.1 Objetivo Geral 
• Estabelecer os nexos com o contexto sociocultural no qual o 

design crítico e especulativo emerge e, a partir da discussão, 
desenvolver um projeto com tal embasamento, de caráter 
ilustrativo, dando ênfase à experimentação. 

3.2 Objetivos Específicos 
• Compreender o design crítico e especulativo como uma cate-

goria conceitual do design contemporâneo, explorando seu 
significado e produções.

• Compreender o paradigma da funcionalidade no design mo-
derno e pós-moderno.

• Contextualizar o design crítico e especulativo na sociedade 
de consumo contemporânea, compreendendo-o como um 
fenômeno sociocultural.

• Fomentar o estudo e a prática do design crítico e especulativo, 
apresentando conceituação e estado da arte.

• Apresentar e analisar projetos com esse posicionamento pro-
jetual.

• Contextualizar o tema do projeto experimental com base na 
cidade de Fortaleza, abordando o aspecto da violência, desco-
berto em coleta de dados. 



JUSTIFICATIVA
Capítulo 4
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Como já discutido, no contexto contemporâneo, pensar em 
design sob o imperativo moderno da ‘forma segue a função’ ou tendo 
apenas o caráter estético, limita a abordagem complexa que a discipli-
na pode e precisa ter atualmente. Além de saber articular o conheci-
mento técnico, a questão da personalidade do designer no projeto e 
a relevância da autoria do designer também se mostram como umas 
das principais características de uma abordagem conceitual em design 
(FRANZATO, 2012). Diante disso, Krippendorff (2000) ressalta a impor-
tância de estimular a subjetividade e a personalidade do estudante de 
design nas instituições de ensino, a fim de produzir designers críticos, 
capazes de refletir e agir sobre as estruturas sócio-políticas do mundo 
em que vivemos. Abordagens conceituais seriam terreno fértil para 
desenvolver a questão da subjetividade do designer, além de subverter 
paradigmas do design como funcionalismo e desenvolver artefatos 
apenas de cunho mercadológico, por exemplo. Essas abordagens 
conceituais são exemplos de propostas que vão além ou subvertem o 
modelo funcional-estrutural do liberalismo capitalista.

É importante ir além desse modelo do liberalismo capitalista, 
questionar modelos único de viver dentro de prescrições neoliberalistas. 
Segundo Boaventura Sousa Santos (2002), o capitalismo produz invisibi-
lidades sociais que a sociologia proposta por ele propõe dar visibilidade. 
Ele questiona o paradoxo de exclusão social e propõe novos modos de 
ser e existir fora das prescrições hegemônicas do neoliberalismo globa-
lizado, dentro dos quais haja espaço para subjetividades, alternativas 
e singularidades culturais, assim como abordagens conceituais abrem 
também esse espaço. Em sua sociologia da ausência, assim nominada 
pelo autor, identifica e valoriza as experiências desperdiçadas pela 
racionalidade hegemônica. Essa racionalidade monocultural produz 
“não-existências”, ou seja, vidas e mais vidas à margem da sociedade, 
sem acesso aos seus direitos fundamentais, sem acesso à sua própria 
cidadania. É preciso, portanto, segundo o autor, que essa racionalidade 
neoliberal diminua no presente para dar espaço para as experiências 
possíveis emergentes (sociologia das emergências), para dar visibili-
dade àqueles que hoje não são vistos pela sociedade. Essa sociologia 
investiga e amplia as alternativas concretas de futuro que estão ocultas 
pela racionalidade conservadora, constituindo de uma ampliação sim-
bólica. A partir do momento em que novas perspectivas de vida sejam 
acrescentadas para os que hoje vivem socialmente excluídos, toda uma 
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nova representação social inclusiva, cidadã, de uma cultura de paz, 
deverá se desenvolver. Segundo Boaventura Sousa Santos (2002), são 
possibilidades ou sinais que precisam ser levados em conta para criar 
alternativas diferentes de futuro através da mudança no presente. O 
pensamento de Boaventura se mostra relevante para nossa discussão 
ao ressaltar a importância de ampliar as possibilidades do futuro ao 
dar visibilidade a maneiras alternativas de estar no mundo. 

Ainda segundo Boaventura Sousa Santos (2002), existem for-
mas específicas de produzir as não-existências, que se incorporam em 
lógicas de pensamento e práticas sociais. Uma lógica de produção de 
não-existência que constitui monocultura na dimensão da classificação 
social é relevante para este trabalho, pois essa lógica cria categorias 
sociais que naturalizam hierarquias, desigualdades e injustiças entre 
gêneros, raças e classes sociais assumem caráter de naturalidade. E 
essa mesma desigualdade é um dos motivos para a própria violência 
urbana. Quando uma política de governo é continuamente excludente, 
essas estruturas de desigualdades se reafirmam, assumem-se como 
verdadeiras, reais, costumeiras e únicas possíveis. Dessa forma, de 
acordo com Boaventura, as estruturas injustas se incorporam ao ima-
ginário social monocultural de desigualdade da sociedade neoliberal.

A perspectiva crítica do design crítico e especulativo, assim como 
de outros movimentos do design do século XX, provoca o próprio fazer 
do design, ao usar ferramentas e produtos para descontextualizar a 
produção do espaço mercadológico, e, opostamente, passar a enfren-
tá-lo. É um desafio perante a realidade monocultural de que nos fala 
Boaventura Sousa Santos. O design participaria da ampliação simbólica 
que tem por meta a redução das desigualdades e das ausências. É uma 
ação presente que reverbera na ampliação de possibilidades futuras.

Essa reflexão de um futuro a partir do que temos na nossa reali-
dade faz surgir discussões e pode reverberar nas decisões que tomamos 
atualmente. Devido aos rápidos avanços tecnológicos, seria também 
importante para designers analisar os rumos que preferimos que a 
sociedade tome e aqueles que não desejamos. Essa constante preocu-
pação com o futuro, segundo Lipovetsky (2004), é uma característica da 
nossa sociedade contemporânea. Os indivíduos se encontram cada vez 
mais preocupados com o futuro, pensando nele constantemente a partir 
da observação do presente, o que ele chama de cronorreflexividade 
(LIPOVETSKY, 2004). A sociedade tem sua visão de futuro expressa na 

insegurança, porquanto apresenta medos em relação ao futuro e, por 
isso, formula práticas para sobrevivência e manutenção da raça humana 
(idem, 2004). A cronorreflexividade citada por Lipovetsky (2004) é uma 
característica encontrada em muitas práticas especulativas, a partir do 
momento que as propostas de projeto especulativas precisam ter algo 
que remeta ao presente. Dito isso, esse estudo se mostra relevante ao 
se alinhar com essa necessidade do indivíduo contemporâneo.

Apesar da sua relevância no contemporâneo para visualização 
de cenários futuros, o posicionamento especulativo no design ainda é 
um ramo de estudo ainda incipiente no Brasil, daí a importância desse 
trabalho. É necessário levar em conta no processo projetual a comple-
xidade contemporânea e que tipo de sujeitos produzem e recebem o 
design atualmente. Essa é uma abordagem que reflete as necessidades 
do ser humano complexo inserido no contemporâneo. A relevância social 
e científica de uma pesquisa da abordagem de projeto especulativa é 
refletir as tecnologias vigentes e repensar o futuro a partir disso, levar 
em conta fatores humanos e sociais e usar de ferramentas do design 
nesse processo. Diante disso, o que revela a importância de nosso estudo 
é dar mais visibilidade a essa prática no cenário de design brasileiro e a 
sua relevância como uma prática que levanta questionamentos e que 
pode vir a ter um caráter transformador. 

A motivação inicial da pesquisa surgiu após uma experiência 
pessoal de intercâmbio em Londres, na Goldsmiths - University of Lon-
don, onde a pesquisadora pôde ter mais contato com abordagens de 
design conceitual e com um foco menos mercadológico. Vimos um fazer 
do design que desafia aquilo que tomamos por ser o próprio Design. 

Como dito, nossa pesquisa se propõe a mostrar uma teoria e 
ilustrar o posicionamento especulativo com uma prática conceitual e 
experimental. A experiência do intercâmbio e, por consequência, morar 
fora de Fortaleza e vivenciar outro contexto urbano fez surgir reflexões 
da pesquisadora em relação ao cotidiano fortalezense. A motivação do 
recorte da cidade de Fortaleza para a prática surge a partir da própria 
abordagem especulativa, para a qual o presente e as estruturas que 
a compõem são alvo de reflexão. O interesse por abordar a cidade 
como foco da prática desse posicionamento vem da vivência da própria 
pesquisadora como moradora da cidade, mas também do interesse de 
entender a posição de outras pessoas em relação à cidade.
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A experiência de morar fora de sua cidade natal amplia ho-
rizontes no sentido de que vivenciamos outras organizações sociais, 
estruturas de fixos e fluxos da cidade e, por conseguinte, podemos 
observar o ambiente em que estamos inseridos em comparação com 
outros e como um observador externo. Fortaleza, como espaço urbano, 
tem enorme potencial de recursos e uma cena criativa em expansão, 
pois apresenta um potencial experimental e de reflexão sobre o coti-
diano para a projeção de futuros cenários. Apresenta ainda inúmeros 
problemas em suas estruturas que podem ser estudados com mais 
afinco por meio de conversas com seus moradores, inserindo a sub-
jetividade tanto do entrevistado como da pesquisadora na análise do 
espaço. Nesse contexto, o design crítico e especulativo pode se apre-
sentar como uma ferramenta para diagnosticar e expor problemas 
sociais, levantando debates e/ou propondo novas relações sociais, de 
produção, dentre outras. 

Como será abordado no capítulo 8 (Resultados), o resultado da 
pesquisa qualitativa apontou que um dos problemas mais preocupan-
tes na atualidade em Fortaleza diz respeito à violência, uma vez que a 
violência na cidade atinge níveis alarmantes, afetando o cotidiano dos 
moradores e suas relações sociais. As medidas já adotadas pela popula-
ção e governantes para combater a violência poderiam ser consideradas 
elementos de ficção em outros países do mundo, onde a violência não 
se situa em níveis tão altos. Medidas como: andar com os pertences do 
ladrão para situação de assalto, expulsão de moradores de suas casas 
pelo crime organizado, criação de torres de vigilância, dentre outras 
inimagináveis em diversos países que são realidades vividas no estado, 
o que mostra o absurdo da situação e seu potencial narrativo, fictício e 
especulativo. A violência em Fortaleza faz com que se configurem vários 
novos problemas sociais, relações interpessoais e com o espaço, sendo 
uma temática em que o design crítico e especulativo pode atuar com 
potencial de diagnóstico e crítica. 

Além disso, outro fator motivador está nas possíveis contribui-
ções que a realização desta pesquisa pode oferecer à sociedade. Como 
percebemos durante a fase do estado da arte do tema, há a produção de 
um estudo acadêmico em uma área de conhecimento pouco abordada 
em estudos de design no Brasil.

Fonte: Elaborada pela autora (2018).



FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA

Capítulo 5
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Retomando a discussão, segundo Krippendorff (2000), em 
seu texto Design Centrado no Ser Humano: Uma Necessidade Cultural, o 
design passou por uma trajetória de paradigmas, partindo do foco em 
produtos, seguindo para bens, informação e identidades, interfaces, 
rede de multiusuários, planejamentos e discursos. Essa trajetória de-
monstraria um aumento gradual no sentido de uma “cultura projetual”, 
que julga seus produtos como práticas sociais, que considera cada vez 
mais aspectos sociais no ato projetual (KRIPPENDORFF, 2000).

Baudrillard defende que na contemporaneidade há uma passio-
nalização dos objetos de design, os quais passam a carregar elementos 
simbólicos que os personificam, que traduzem nichos de mercado e 
refletem seu usuário ideal. Os objetos de design são portadores de 
significados que mediam as relações humanas e acompanham o au-
mento do nível de complexidade do comportamento humano, tendo 
um caráter simbólico e não apenas funcional (BAUDRILLARD, 2008). 
Segundo esse autor, as manifestações do design passaram a ter diver-
sas interpretações, não somente pelo uso, na sua funcionalidade, mas 
elenca também conotações políticas e expressões artísticas, além de 
várias outras possíveis. A dimensão semântica do design é também des-
crita na abordagem Offenbach em Linguagem do Produto (GROS, 1984). 
Essa abordagem analisa a relação homem-objeto, onde as dimensões 
semânticas e simbólicas são importantes, traçando analogias entre 
sintaxe e semântica. Segundo Gros (1984), a linguagem do produto 
pode ser dividida em funções estético-formais e funções semânticas, 
que seriam portadoras de significado.

O designer que projetava antes com neutralidade e objetivida-
de passou a ter mais “autonomia” para também demonstrar traços de 
sua autoria em seus projetos. Essa certa liberdade projetual, embora 
ainda incipiente, é bem aceita, muitas vezes, no mercado de consumo. 
Em abordagens mais conceituais, por exemplo, o raciocínio de projeto 
ultrapassa finalidades comerciais e funcionais, dando ao designer uma 
inusitada liberdade de expressão (FRANZATO, 2012). O designer passa a 
ser um articulador de linguagem, um comunicador e confirma a autoria 
de seus projetos, assumindo-os como uma estratégia de linguagem e afir-
mando um nível de propriedade da mensagem (LUPTON; MILLER, 1994).

Acompanhando a ideia de “autonomia”, o anti-design, design ra-
dical e contradesign são alguns dos termos ligados a formas ‘alternativas’ 
de pensar a arquitetura e o design nas décadas de 60 e 70, tendo como 
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expoentes os grupos Archigram e Archizoom. Esses movimentos desa-
fiaram convenções do design ao rejeitar o funcionalismo da Bauhaus, 
centrando-se fortemente no indivíduo e levando em conta o papel social 
e cultural dos objetos (DEMPSEY, 2010). Na figura 1, temos o projeto 
No-Stop City (1970) do grupo Archizoom que, em linhas gerais, pretendia 
criticar o modernismo e o consumismo propondo uma arquitetura cuja 
a produção em massa daria origem a espaços ‘infinitos’. O aspecto cinza 
e uniforme que as cidades estavam tomando permitiria ao indivíduo 
se sentir capaz de estar em qualquer lugar a qualquer hora, pois es-
teticamente os lugares não teriam mais características particulares.

Figura 1

Archizoom Associati, No-Stop City, Internal 
Landscapes (1970).

Fonte: Socks (2011).

Buscando inspiração no design radical e no anti-design, o grupo 
Memphis propôs a discussão sobre a anti-funcionalidade e seus pro-
jetos eram provocativos, chocantes; destacavam o impacto visual. As 
peças consideravam outros tipos de funções além do uso, como função 
estética, lúdica, simbólica, etc (Figura 2). Um dos pioneiros do grupo,  
Ettore Sottsass, dizia:

Para mim, criar um design não significa dar forma a um pro-
duto mais ou menos tolo para uma indústria mais ou menos 
sofisticada. O design para mim é um modo de discutir a vida, 
a sociabilidade, a política, a comida - até mesmo o design 
(SOTTSASS, apud DEMPSEY, 2010, p.273).

A discussão para diferenciar a arte do design é constante na 
indústria criativa. Segundo Franzato (2012, p.227): “O design conceitual 
está para o design como a arte conceitual está para a arte”. No contexto 
dessa pesquisa, vale identificar um pensamento da arte contaminado 
pelo design e vice e versa, como se dá no momento contemporâneo. A 
discussão é extensa, mas a partir dos autores apresentados fica evidente 
que uma separação nítida entre arte e design já não é mais interessante, 
visto que ambas as áreas se engajam hoje na transformação social para 
pensar futuros e rever passados. 

Segundo a pesquisadora e artista Filipa Aranda (2010), em seu 
texto Estética Relacional: Coração do Mundo, a arte contemporânea tem 
seu foco na interação com o público, em que o conceito, a identidade e 
o sujeito são aspectos importantes da experiência artística. A prática 
artística contemporânea estaria focada na produção de subjetividade, 
na busca de novas maneiras de estar no mundo em vez de produzir 
artefatos (GUATTARI, apud ARANDA, 2010). Entendemos que a arte con-
temporânea se interessa mais pelo processo do artista, seu raciocínio e 
não somente o resultado. A poética da arte contemporânea reside no 
uso da vida e do tempo como matéria-prima (idem, 2010).

O design conceitual não é uma nova área do design, como design  
de produtos, é, porém, um posicionamento transversal às diver-
sas especializações (FRANZATO, 2012). Designs conceituais não são  
assim chamados porque não foram realizados, mas sim porque ce-
lebram a não-realidade, cuja a importância é serem feitos de ideias  
(DUNNE; RABY, 2013).

Figura 2

Grupo Memphis, Estante Carlton, Ettore 
Sottsass (1981).

Fonte: Cataclisma material (2015).



5352

Tanto no design conceitual como na arte conceitual, os auto-
res podem se expressar livremente sobre assuntos de interesse geral 
(FRANZATO, 2011). Para Franzato, o projeto de design conceitual se 
aproxima mais de maneira geral da arte conceitual e das artes plásticas 
possuindo um caráter autotélico:

A evidente relevância do projeto no design conceitual nos 
confirma que este fica estritamente no perímetro do design. 
Ao mesmo tempo, porém, sua essência autotélica aproxima 
o seu processo projetual do processo artístico da arte con-
ceitual e das artes plásticas de maneira geral. No contexto 
do debate sobre os processos de criação, arte e design, já 
historicamente ligados, encontram mais um lugar de encontro, 
confronto e troca.  (FRANZATO, 2011, p. 9). 

O design conceitual de modo geral se apoia em ferramentas do 
design como uso de protótipos, diagramas, manifestações gráficas para 
transmitir uma ideia. Isso, portanto, reafirma o caráter interdisciplinar 
e da provocação reflexiva como elemento de aproximação.

Por causa da inserção da subjetividade do designer no projeto 
e propósitos não-mercadológicos, o design crítico e especulativo é por 
vezes comparado a arte. Segundo James Haldane (2014), editor de 
design da revista The Architectural Review6, em uma matéria intitulada 
Speculative Design: Playing Devil’s Advocate, o relativismo e o espaço para 
a subjetividade nesses projetos tornam o limiar entre as disciplinas 
de arte e design muito tênue. À luz de nosso objeto, o design crítico 
e especulativo busca a aproximação com as pessoas, tornando-se 
compreensível a partir de alguma similaridade à realidade em que elas 
vivem. Ainda segundo Haldane (2014), a noção de propósito definido 
é a maneira mais comum de diferenciar o design crítico e especulati-
vo da arte. Porém, acreditamos que tais discussões para diferenciar 
design e arte não fariam mais sentido em um mundo contemporâneo  
permeado por multidisciplinaridade. 

6.  The Architectural Review é uma revista mensal internacional de arquitetura, que discorre 
também sobre assuntos como urbanismo, design de interiores, entre outros. Disponível 
em: <https://www.architectural-review.com/rethink/speculative-design-playing-devils
-advocate/8659931.article>. Acesso em: 30 junho 2017

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Como apresentamos, o design crítico e especulativo questiona 
também o design essencialmente voltado ao consumo, pois abordagens 
conceituais existem geralmente para exposições e concursos. Entretanto, 
em muitos casos, essas propostas podem estar disponíveis para compra 
(DUNNE e RABY, 2013). Há momentos em que os valores emocionais 
e críticos passados atendem também a uma demanda de consumo. O 
foco do design crítico e especulativo, semelhante à arte contemporâ-
nea, não é em um objeto industrial, mas o analisar de um processo. 
Sendo assim, a funcionalidade não se apresenta como imprescindível 
na prática do design crítico e especulativo, pois este não compartilha, 
como já vimos, com o paradigma do funcionalismo da era moderna. 
Ainda segundo Dunne e Raby (2013), o design conceitual lida com a 
não-realidade e celebra isso, aproveitando a vantagem de ser feito de 
ideias. Os objetos finais podem ser abstratos, celebrando o processo e 
não fazendo esforço de atingir um realismo. O design conceitual assim 
se mostra como um espaço paralelo para especulação que usa objetos 
hipotéticos ou fictícios para exploração de ideias. 

Em seu livro Speculative Everything (2013), Anthony Dunne e Fiona 
Raby abrem a discussão com um manifesto chamado A/B (Figura 3), no 
qual na coluna A estão vários termos que geralmente são entendidos 
como vocabulário técnico do design e B como a noção expandida do 
design sendo proposta e executada pela dupla. A partir disso, com-
parações e discussões são estabelecidas sobre a noção expandida da 
prática contemporânea do design, para então mover a noção do que 
o design geralmente é ou pode ser.

Definir design crítico e especulativo se mostra uma tarefa 
complexa, pois esse posicionamento é por vezes empregado sem que 
o designer tenha conhecimento da existência de nomenclatura para 
a própria prática e ainda recebe diversos nomes, sendo chamado 
de também critical design, design futures, design fiction, entre outros7. 
Não há um consenso sobre a terminologia, cada autor se utiliza de 
uma maneira. Há, inclusive, uma semelhança com outras abordagens 

7.  Como foi dito acima, os limites entre essas práticas são tênues e por vezes se confun-
dem em suas nomenclaturas. Não há um consenso e cada autor se utiliza de uma manei-
ra. O Estúdio A parede por exemplo utiliza o termo Speculative and Critical Design (SCD). 
Neste trabalho, optamos por utilizar o termo Design Crítico e Especulativo, pois a crítica 
e a especulação se interceptam, ou seja, a especulação passa por um processo crítico.  

Figura 3

A/B, Dunne e Raby (2013).

Fonte: Speculative Everything (2013). 
Adaptada e traduzida pela autora.
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contemporâneas, como por exemplo design crítico, design discursivo, 
design probes e design fiction, por exemplo (AUGER, 2013). Seguem breves 
definições de algumas dessas abordagens: 

Critical Design: Termo cunhado por Dunne e Raby nos anos 
90. É um posicionamento que “utiliza propostas de design es-
peculativo para desafiar suposições estreitas, preconcepções 
sobre o papel que os produtos têm no dia a dia” (DUNNE e 
RABY, 2013, p.34). Futuros ‘alienados’ e críticos, criados para 
fomentar discussões. Uma atividade paralela de design que 
questiona e desafia agendas industriais (GONZATTO, VAN 
AMSTEL, et al., 2013). Segundo Mallol (2012), conforme visto 
em Gonzatto, Van Amstel, et al. (2013), o Critical Design pole-
miza problemas sociais delicados em uma espécie de ativismo 
por meio do design. Essas ‘fricções’ geradas desconstroem 
o padrão de coisas e atitudes dominantes.

Design Fiction: Articula os desejos para novos futuros da 
vida rotineira, mas o status fictício traz desejos que não 
tem responsabilidade no presente. A tecnologia no futuro 
é mostrada como produto de desejos atuais, como se esses 
desejos fossem improváveis de serem alterados no futuro 
(GONZATTO, VAN AMSTEL, et al., 2013). O futuro poderia então 
ser abordado como uma possibilidade aberta do presente, 
uma ideologia de liberação. Há divergências sobre o termo 
que vai desde uma filosofia das coisas até uma metodologia 
(GONZATTO, VAN AMSTEL, et al., 2013). Apesar das similarida-
des com as outras práticas, Design Fiction raramente assume 
uma postura crítica frente ao progresso tecnológico, que mais 
o celebra do que crítica (DUNNE e RABY,  2013). 

Design Livre: Uma tentativa de localizar o design crítico 
no contexto brasileiro8 (Instituto Faber-Ludens, 2012 apud 

8.  O Design Livre revisita o passado ao buscar inspiração no Manifesto Antropofágico 
de Oswald de Andrade (1928), onde o canibalismo é usado como uma metáfora para 
lidar com a influência cultural de países mais desenvolvidos sobre a cultura brasileira. A 
metáfora prega que os brasileiros deveriam ‘comer’ os conceitos importados e ‘digeri-los’, 
retornando uma versão mais adaptada à condição local (DE ANDRADE,1928 apud GON-
ZATTO, VAN AMSTEL, et al., 2013).

GONZATTO, VAN AMSTEL, et al., 2013).  O Design Livre tenta 
criar uma ideologia de liberdade do design, na qual todos 
podem agir como designers das suas próprias condições de 
vida. Os projetos realizados dentro desse posicionamento 
liberam o seu código fonte, abrindo o processo do design 
para participação indiscriminada e focam em problemas 
locais (Instituto Faber-Ludens, 2012 apud GONZATTO, VAN 
AMSTEL, et al., 2013).

Design Probes: São iniciativas dedicadas a rastrear tendências 
que, atualmente, estariam em um futuro muito distante, 
mas que podem eventualmente fazer parte da nossa rotina 
e afetar empresas. Os probes atuam em pesquisa nas seguin-
tes áreas: cultura, ambientes, política, economia e futuros  
tecnológicos (AUGER, 2013).

Existem vários pontos em comum nessas práticas. Suas dife-
renças são sutis e se baseiam em contextos de localidade e de uso. A 
interseção entre todas elas é o afastamento de uma função comercial 
que normalmente marca os processos de design. Fazem uso de modelos 
e protótipos, além de poderem utilizar também a ficção para apresentar 
produtos, sistemas ou mundos alternativos. Entretanto, os termos utili-
zados garantem ao objeto cultural um valor substancialmente diferente 
(AUGER, 2013). Esses termos deslocam o objeto do dia a dia, expondo 
seu caráter fictício ou acadêmico. Então, segundo o autor, o termo 
‘especulativo’ é preferível perante outros, pois sugere uma correlação 
direta do ‘aqui e agora’ e a existência do conceito do design (idem, 2013).

Apesar desse termo ter sido criado nos anos 90, segundo Hal-
dane no site da revista The Architectural Review (2014), desde os anos 
60 alguns designers já possuíam uma prática mais emancipatória em 
relação aos dogmas funcionalistas e mercadológicos do design, o que já 
revelava indícios de um design crítico e especulativo. Um exemplo disso 
é o grupo italiano Superstudio que, ao se perceberem insatisfeitos com 
os resultados repetitivos do modelo modernista, propuseram seu tra-
balho Il Monumento Continuo (1969). O projeto propunha uma estrutura 
em grid9 que cobriria toda a superfície terrestre, refletindo criticamente 

9.  O grid é uma ferramenta auxiliar para designers criarem composições. Funciona atra-
vés de linhas-guia que servem para alinhar os elementos entre si e organizar informações 
(LUPTON; PHILLIPS, p.187, 2015).
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em um potencial futuro causado pelo planejamento urbano genérico, 
a ‘mesmice’ mundial no design, onde viveríamos em uma estrutura 
gigantesca e anônima, sem especificidades (Figura 4). Apesar da sátira 
exagerada, esse projeto levantou questionamentos sobre a globalização 
tornar o mundo uniforme e se aquele era o futuro que se desejava ter.

Outro projeto do mesmo estúdio é o Twelve Cautionary Ch-
ristmas Tales: Premonitions of a Mystic Rebirth of Urbanism de 1971, 
uma proposta de doze cenários urbanos apocalípticos. Segundo o 
site ArchDaily em seu artigo Micro-utopias: Notas sobre Radical e Cri-
tical Design (2016), esse projeto representava uma análise crítica de 
normas de desenvolvimento urbano moderno extrapoladas ao limite. 
Essa representação se deu por meio de desenhos e fotomontagens, 
situada entre os limites da arquitetura, do design e da literatura. Cada 
cidade ‘ideal’ mostrava sua insuficiência em face dos problemas rela-
cionados à complexidade da cidade contemporânea, uma entidade em 
constante mudança. Uma reflexão de uma realidade urbana extrema, 
o trabalho apresentou uma teoria crítica de reflexão negativa da rea-
lidade, pois revelava as suas contradições internas por meio de um  
modelo cognitivo e utópico.

O design crítico e especulativo normalmente utiliza elementos 
que provoquem a familiaridade com nosso cotidiano e com as tecno-
logias emergentes a fim de gerar impacto e discussões. A motivação 

Figura 4

Il Monumento Continuo do grupo italiano 
Superstudio (1969). 

Fonte: The Architectural Review (2014).

do posicionamento projetual especulativo surge a partir do cotidiano 
e visa uma própria extrapolação criativa ao projetar realidades futuras 
alternativas. A figura 5, descreve como, ao especular sobre a nossa 
realidade, passamos a compreendê-la melhor, tornando-a maleável 
e passível de análise e experimentação em nosso próprio cotidiano. 

Segundo Vieira Pinto (1960), conforme visto em Gonzatto, 
Van Amstel, et al., (2013), a realidade se faz disponível na medida que 
a ‘manuseamos’; ela tem uma ‘amanualidade’ situada em um contexto 
histórico e se apresenta para nós como um espaço de possibilidades, 
com objetos organizados em torno de algo que está ‘a mão’ devido a 
construção histórico-social da realidade. Esta seria então um processo, 
o que pela sua própria natureza lhe garante constante mudança. O 
trabalho técnico revela a realidade enquanto a molda. 

O entendimento da sociedade e de suas estruturas é funda-
mental para a prática especulativa, pois esta prática não é constituída 
apenas de previsões de futuro ou tem como objetivo apenas criar 
novas necessidades de consumo nas pessoas.  Segundo Dunne e Raby 

Figura 5

Realidade e especulação (2017). 

Fonte: Informação retirada do livro 
Speculative Everything (2013). Elaborada 
pela autora.
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(2013), a intenção é atingir o espectador como cidadão, não como con-
sumidor, ainda que seja aceitável os dois ao mesmo tempo, cidadão e 
consumidor. Relativo ao design crítico e especulativo, segundo Dunne 
e Raby (2013), temos: 

É sobre significado e cultura, sobre adicionar ao que a vida 
poderia ser, desafiar o que ela é, e prover alternativas que 
soltem as amarras que a realidade tem em nossa habilidade 
de sonhar. Por fim, é um catalisador para ‘social dreaming ’. 

(DUNNE; RABY, 2013, p.189, tradução livre).

Portanto, o posicionamento especulativo diante do projeto 
tenta imaginar futuros ancorando-se no presente, para que haja assim 
uma aproximação com o público e possa causar mais impacto. Segundo 
Krippendorf: “(...) a diferença entre escritores de ficção e designers é 
que as ficções dos designers devem ser realizáveis, devem introduzir 
mudanças em nossos mundos.” (KRIPPENDORFF, 2000, p.93) Dessa for-
ma, propostas de design crítico e especulativo geralmente promovem 
esse cenário de projeção de um futuro que não é tão distante de nós 
ao ponto de gerar um futuro totalmente não-ancorado no presente. 

Na figura 6, esquema proposto por Dunne e Raby (2013), a partir 
do presente são analisados futuros possíveis, plausíveis e prováveis e, 
na interseção desses, o preferível, local do potencial especulativo. O 
futuro provável se mostra mais limitado, seguindo as previsões mais 
‘corretas’ com base no presente. O futuro plausível é aquele que pode 
acontecer, isto é, engloba os futuros prováveis, porém com um caráter 
mais incerto. O possível seria o maior cone representado, aquele que 
engloba todos os outros e visa todos os cenários que poderiam surgir 
com base no presente, por mais irreais que possam parecer. Essa ima-
gem sintetiza bem a diferença entre previsões de futuro, ficções do 
cinema e literatura e design crítico e especulativo. O design crítico e 
especulativo trabalha com os futuros preferíveis, que engloba noções 
de total potencial imaginativo de futuro e ao mesmo tempo um futuro 
plenamente ancorado no presente. A noção do preferível se encaixa 
na ideia de que a negação ou radicalização de aspectos também não-
desejáveis pode ser a melhor forma de definir o desejável. A demons-
tração do distópico permite a reflexão sobre futuros a evitar. A busca 
de cenários tende a uma radicalização do presente e de tendências do 
presente, isso permite uma reflexão sobre ele e sobre nossos caminhos 

“(...) a diferença entre escritores 
de ficção e designers é que as 
ficções dos designers devem ser 
realizáveis, devem introduzir 
mudanças em nossos mundos.” 
(KRIPPENDORFF, 2000, p.93) 

Figura 6

Cone of Preferable Futures, do livro 
Speculative Everything de Dunne e Raby 
(2013).

Fonte: Speculative Everything (2013). 
Adaptada e traduzida pela autora.
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como sociedade (Figura 7). Analogamente, funciona como na teoria dos 
conjuntos da matemática. Por vezes um conjunto é definido por tudo 
que ele engloba e às vezes é mais fácil definir tudo que ele não engloba. 
Várias referências culturais enquadram-se nesse esquema, como por 
exemplo o filme Blade Runner (1982), de Ridley Scott, e o livro de George 
Orwell, 1984 (1949).

Figura 7

Potencial especulativo (2017). 

Fonte: Informação retirada do livro 
Speculative Everything (2013). Elaborada 
pela autora.

Um exemplo recente de um limite tênue entre ficção ancorada 
na realidade ou não é o seriado Black Mirror (2014) de Charlie Brooker. 
(Figura 8) A série em si trata de ficção especulativa, criando narrativas 
e explorando essa realidade ‘semelhante’ a nossa, mas demonstra des-
dobramentos hipotéticos - muitas vezes hiperbólicos - de como o uso 
da tecnologia pode nos afetar. A série levanta discussões em torno de 
futuros não tão distantes para melhor entender o presente e debater 
futuros possíveis. É uma demonstração do distópico que leva a reflexão 
sobre quais caminhos a nossa sociedade pode vir a seguir.

Segundo Haldane (2014) na The Architectural Review, a atividade 
do design crítico e especulativo é marcada por uma abordagem liberta 
de um resultado final ou produto, pois não apresenta a viabilização 
comercial como uma obrigatoriedade. O design é, desta forma, usado 
como uma ferramenta de pesquisa geradora de novas ideias e não de 
novos mercados consumidores. Entretanto, ainda segundo Haldane 
(2014), o design crítico e especulativo não pode ser confundido com 

Figura 8

Um episódio de Black Mirror, mostrando 
uma possível consequência da tecnologia 
no dia a dia. (2014)

Fonte: Recode (2015).

meras reflexões sobre o futuro10, pois, até quando as propostas de 
projeto parecem ‘mirabolantes’ demais, elas geralmente têm sua base 
em uma análise profunda de um recorte temático da sociedade. Um ra-
dicalismo tão somente sem embasamentos de ordem social, econômica 
ou política não garante um bom trabalho no âmbito do design crítico e 
especulativo. Segundo Dunne e Raby (2013), os projetos nem sempre 
precisam oferecer uma solução pelo design, podendo simplesmente 
agir como uma ferramenta para refletir por meio de nossas próprias 
crenças, valores, entre outros. Em vez de pensar em termos de arqui-
tetura, produtos e ambientes, o foco do pensamento se dirige para leis, 
ética, sistemas políticos, crenças sociais, medos, e como esses conceitos 
podem ser traduzidos em expressões materiais. 

James Auger (2013) faz uma reflexão esquemática na imagem 
abaixo e traz novamente a discussão do que compõe o design crítico e 
especulativo, de como a proposta especulativa surge. 

10.  Apesar de tratarem do futuro, design crítico e especulativo e futurologia não são a 
mesma coisa. Segundo o site Free the Essence (2016), a Futurologia é uma forma de olhar 
o presente e antecipar possíveis cenários do futuro, com uma abordagem científica, sem 
ideias de misticismo ou coisas relacionadas. Apesar de haver exatidão em alguns casos, 
o trabalho de um futurólogo não é indicar o que vai acontecer, mas sim o que poderá 
acontecer. Com base em padrões do passado e do presente, a disciplina se propõe a 
determinar a probabilidade de eventos e tendências futuras, mostrando uma função de 
auxílio à tomada de decisões. Segundo o site da BBC News Magazine (2010), a Futurologia 
está sendo usada em grandes negócios, desde tecnologia à indústria alimentícia, devido 
a seu estudo estratégico e seu papel de importância em questões de gestão e política. 
Futuristas como Peter Schwartz se especializam em criação de cenários e um trabalho com 
corporações para criar perspectivas alternativas a fim de desenvolver estratégias robustas 
para um mundo incerto e em mudança. Esse tema não será abordado em profundidade 
no presente trabalho por não se relacionar diretamente com o assunto abordado.
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Figura 9

Alternative presents and speculative futures 
(2013). 

Fonte: Speculative design: crafting the 
speculation de James Auger (2013, p.3). 
Adaptada pela autora.

A origem do esquema na Figura 9 se encontra no presente 
espaço e tempo (aqui, agora). As tecnologias emergentes são repre-
sentadas pelas linhas diagonais que terminam na linha horizontal 
(aqui). Os futuros especulativos se encontram soltos, representando 
uma continuidade da linha horizontal e com uma seta que indica para 
a frente ( futuro). O ponto mais abaixo na linha vertical são ‘presentes 
alternativos’, que representam uma mudança na linearidade em algum 
ponto no passado (linha vertical indicando o tempo) para reimaginar 
nosso presente. A seta que quebra o movimento horizontal das tec-
nologias e faz com que elas se tornem diagonais (domesticação) indica 
que as tecnologias em desenvolvimento precisam em algum ponto 
ser trazidas para o presente e aplicadas, senão pertencem apenas ao  
plano das ideias futuras.

Na figura 9, Alternative Presents and Speculative Futures, o centro 
do esquema (aqui; agora) representa o nosso dia a dia e os produtos 
disponíveis no mercado. As linhas de tecnologia no lado esquerdo re-
presentam pesquisas e trabalhos em desenvolvimento; quanto mais 
alta a linha, mais emergente é a tecnologia e menos previsível e mais 
demorado é o seu impacto no dia a dia. Ao mover-se para a direita 
do diagrama, pode-se ver que o design crítico e especulativo existe 
como projeção da linha no futuro, desenvolvido a partir de técnicas 
que focam na compreensão contemporânea das pessoas e dos seus 
desejos, extrapoladas por meio de desenvolvimentos imaginários  
de tecnologias emergentes.

Em seu livro Speculative Everything, Dunne e Raby (2003) fazem 
uso da expressão Playground Metodológico para expressar como os de-
signers podem imaginar dentro do design crítico e especulativo, sendo 
por meio de Mundos Ficcionais ou Thought Experiments. Os Mundos 
Ficcionais são conceitos trabalhados há muitos anos em outras áreas 
como literatura, criação de jogos, ficção científica, filmes, entre outros. 
Os mundos ficcionais mais interessantes seriam aqueles que provocam 
reflexões, críticas, provocações, não somente entretenimento; pensa-
se não somente em arquitetura, produtos e o ambiente, mas também 
em leis, éticas, sistemas políticos, crenças sociais, valores, medo, es-
peranças e como esses aspectos podem ser traduzidos em expressões 
materiais, compondo partes da cultura material desse mundo ficcional 
(DUNNE e RABY, 2003).
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Ainda segundo os autores, a utopia e a distopia seriam bons 
exemplos de criação de mundos ficcionais. As utopias seriam fantasias, 
criações inspiradas em um ideal de humanidade em paz e harmonia, 
não sendo restritas por considerações realistas de psicologia humana 
ou viabilidade social (WRIGHT, E.O., 2010 apud DUNNE e RABY, 2013). 
A ideia da utopia seria interessante quando usada como estímulo para 
manter o idealismo vivo, não como algo que deveríamos tentar criar de 
fato. Já as distopias seriam ‘contos cautelosos’, que alertam a humani-
dade sobre o que a espera no futuro se não forem tomadas precauções 
ou medidas. Alguns poderosos exemplos são 1984, de George Orwell, 
e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. 

Na esteira da discussão, uma maneira que o design pode abra-
çar um nível de invenção e não se limitar a modos ‘concretos’ de fazer 
mundos ficcionais é por meio dos Thought Experiments. Ao invés de tratar 
designs críticos e especulativos como narrativas ou como ‘mundos coe-
rentes’, podemos tratar como construções, ideias expressas por meio 
do design que nos ajudam a refletir sobre determinado assunto. Eles 
se aproximam mais da arte conceitual do que do design convencional. 
São interessantes devido ao pensamento por detrás, ao nos permitir 
‘sair da realidade por um momento para tentar algo novo’. 

Uma forma de Thought Experiments usa Reductio ad Absurdum, 
um tipo de argumento lógico no qual se afirma algo simplesmente pelo 
argumento e de onde deriva um resultado ‘absurdo’, por levar esse 
argumento ao extremo. Como conclusão, dá-se que a afirmação inicial 
deveria estar errada, pois gerou um resultado absurdo.

Outra forma de experimento interessante é o Counterfactual. 
Um fato histórico é alterado para que se possa especular o que poderia 
ter acontecido. É possível então prover uma alternativa nova para o 
pensamento baseado no futuro, ao apresentar mundos paralelos como 
experimentos e não como previsões de futuro.

Ademais, outro Thought Experiment relevante, similar ao Cou-
nterfactual, é o What-if, pois permite que o autor analise a narrativa e 
que a reduza ao pensamento mais simples a fim de explorar uma ideia, 
perguntando-se fundamentalmente isso: e se tal coisa acontecesse? 
(DUNNE e RABY, 2013)

Muitas vezes um projeto desse tipo usa ferramentas do de-
sign, como a prototipagem e criação de peças gráficas, dentre outros 
possíveis recursos, para de criar uma narrativa, como mostra a figura 

10. O uso de protótipos (adereços ou props), maquetes, artefatos 
únicos, entre outros, apresenta-se com frequência no design crítico e 
especulativo como recurso para apresentação de ideias, de cenários  
imaginados (FRANZATO, 2011).

Segundo Dunne e Raby (2013), um prop não precisa ser realista, 
mas sim plausível. Precisa haver uma coerência interna com o mundo 
ao qual ele pertence. Esses designs podem desafiar e questionar sis-
temas culturais, políticos e manufatureiros existentes. Segundo o The 
Architectural Review (2014), o design crítico e especulativo normalmente 
se propõe a levantar questionamentos muito mais do que a fornecer 
respostas. Esse posicionamento não se propõe a ser apenas irônico 
ou satírico, mas vai além ao refletir a não-linear e complexa natureza 
das mudanças sofridas pela sociedade através do tempo. Quando se 
fala em design crítico e especulativo, pensa-se em story making em vez 
de storytelling e a também a noção de dream-materializing. A noção de 
story making é esquematizada na figura 11.

Não se trata de somente experimentar com o agora, tornando-o 
melhor ou diferente, mas sim, sobre criar inteiramente novas possibi-
lidades. Uma boa proposta especulativa oferece pontos nos quais as 
pessoas podem extrapolar e acessar esse futuro potencial, atrativo ou 
distópico, não somente comunicando, porém sugerindo possíveis usos, 
interações e comportamentos.

Figura 10

Propósito de adereços na especulação 
(2017). 

Fonte: Informação retirada do livro 
Speculative Everything (2013). Elaborada 
pela autora.
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5.1. Apresentação de projetos de design crítico e 
especulativo 

Os projetos contemplados até o momento em nosso estudo 
são mais alinhados com o design conceitual e somente se assemelham 
com projetos de design crítico e especulativo, principalmente em razão 
do próprio termo ter surgido apenas por volta dos anos 90. Apresenta-
mos um percurso histórico de posicionamentos conceituais, como por 
exemplo o anti-design e o design radical, e como esses momentos com 
outras perspectivas projetuais contribuíram para culminar no que hoje se 
constitui a prática do design crítico e especulativo. O critério de escolha 
para os projetos apresentados foi, além de mostrar a abrangência do 
posicionamento especulativo, relacionar com a temática da violência, 
que é o foco da prática dessa pesquisa. Com base nisso, foram sele-

cionados projetos que lidam com conceitos como medo, insegurança, 
proteção e segregação, todos permeados pela questão da tecnologia. 

Uma referência importante da prática de design crítico e espe-
culativo é o trabalho dos designers Anthony Dunne e Fiona Raby. A série 
intitulada The Design for Fragile Personalities in Anxious Times (2005) foca 
“necessidades irracionais, porém reais”, sendo essas necessidades deri-
vadas de angústias passíveis de ocorrer no indivíduo contemporâneo, 

Figura 11

Story making - criação de futuro 
especulativo (2017). 

Fonte: Informação retirada do livro 
Speculative Everything (2013). Elaborada 
pela autora.

por causa das mudanças sofridas pelos rápidos avanços tecnológicos, 
por exemplo. Os designers abordam novos problemas que as pessoas 
podem vir a temer e que desviam das fobias usuais, como por exemplo 
medo de explosões nucleares ou abduções alienígenas. No caso de 
aniquilação atômica, por exemplo, o medo seria adereçado com um 
cogumelo de explosão nuclear de pelúcia (Figura 12), pois algumas 
fobias são tratadas por exibição gradual através de pequenas doses de 
exposição ao próprio medo. O princípio seria objetificar e literalmente 
‘abraçar’ o seu medo.

No caso do medo de invasão alienígena, foi criada mobília que 
pudesse esconder uma pessoa dentro, a fim de proporcionar segurança 
(Figura 13). Por meio da criação de uma pelúcia em forma de cogumelo 
de explosão nuclear e mobília específica para se esconder dentro, eles 
abordam como as pessoas são, em vez de ignorar medos possíveis 
por sua improbabilidade, essas necessidades ainda não descobertas, 
porém possíveis. Eles procuram considerar os seres humanos como 
seres individuais, complexos e existenciais, ao invés de uma abordagem 
manufaturada ou genérica.

Outro projeto relevante da dupla Dunne e Raby é o Techno-
logical Dream Series: NO.1, ROBOTS (2007). Esse projeto desenvolve-se 
diante do questionamento do fato de que cada vez mais nossos dados 
pessoais são guardados digitalmente. Como assegurar que sejamos os 
únicos com acesso a isso? Para responder a essa pergunta, os desig-
ners criaram robô 3, uma sentinela que usa escaneamento de retina 
para decidir quem acessa os dados. Muitas vezes, em representações 
cinematográficas, o escaneamento da íris é realizado de maneira rá-
pida e esse robô exige que o usuário o encare nos olhos por um longo 
tempo, a fim de ter certeza que aquele indivíduo pode ter acesso 
àquela informação (Figura 14). Não somente propondo uma maneira 
alternativa de acessar nossos dados digitais, por meio de intimidade e 
conexão humana, esse projeto traça uma crítica à falta de intimidade 
na era contemporânea e também ironiza ao propor que se crie um laço, 
mesmo que momentâneo, com um robô, aproveitando-se da metáfora 
de que os ‘olhos são a janela da alma’.

Um outro exemplo é o projeto United Micro Kingdoms (2012-2013) 
de Dunne e Raby. O projeto se propunha a apresentar perspectivas para 
um futuro ficcional para o Reino Unido, onde ele seria dividido em quatro 
regiões, cada uma livre para experimentar com governança, economia 

Figura 12

Huggable mushroom cloud - The Design 
for Fragile Personalities in Anxious Times 
(2005).

Fonte: Dunne & Raby (2005).
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e estilo de vida. O projeto se propunha a questionar os impactos éticos 
e culturais da existência humana e de novas tecnologias e como isso 
afeta o nosso dia a dia. As quatro comunidades seriam: os digitarians, 
communo-nuclearists, anarcho-evolutionists e bioliberals.  De modo ge-
ral, os digitarians dependeriam de tecnologia e seria uma sociedade 
organizada pelas forças de mercado, o cidadão seria o equivalente à 
consumidor (Figura 15). Os communo-nuclearists seriam uma comunidade 
que vive de modo itinerante em uma espécie de trem movido a energia 
nuclear, onde a comunidade tem um número de população limitado e 
produz esse tipo de energia de maneira quase ilimitada. Os anarcho-e-
volutionists abandonaram a maioria das tecnologias e se concentrariam 
em usar a ciência para maximizar as próprias capacidades físicas, por 
meio de biohacking e atividade física. Eles acreditariam que os indivíduos 
deveriam modificar a si mesmos a fim de atingir suas necessidades e 
não o planeta. Os bioliberals têm a biologia como centro da sua crença, 
fazendo uso da biotecnologia. Cada cidadão produz a própria energia de 
acordo com suas necessidades e suas profissões seriam essencialmente 
fazendeiros, cozinheiros e jardineiros. Os designers propuseram suas 
ideias por meio de protótipos, maquetes e modelagens 3D.

O projeto especulativo por vezes também reinventa o passado, 
imaginando como seria o presente caso certos fatos na história fossem 
diferentes. É um modo de pensar em universos paralelos, ainda com o 

Figura 13

Exemplo de mobília esconderijo para 
invasões alienígenas - The Design for 
Fragile Personalities in Anxious Times 
(2005).

Fonte: Dunne & Raby (2005).

Figura 14

Dunne and Raby, Technological Dream 
Series: No. 1, Robots—Robot 3 (2007).

Fonte: Speculative design: crafting the 
speculation de James Auger (2013, p.5). 

pensamento baseado no futuro. Um projeto que demonstra esse outro 
tipo de experimento especulativo é o Attenborough Design Group (2010) 
de James Chambers. O grupo fictício explora o que teria acontecido caso 
David Attenborough, famoso naturalista britânico, tivesse resolvido 
ser um designer industrial e, ainda amante da natureza, começasse a 
explorar como o comportamento animal pode ser utilizado para equipar 
produtos tecnológicos com instintos de sobrevivência. Um desses pro-
dutos, o Floppy Legs Portable Hard Drive, (Figura 16) por exemplo, pode 
sentir quando derramam líquidos na mesa e, quando isso ocorre, ele 
se levanta em 4 ‘pernas’ para evitar ser danificado pelo líquido. 

Os objetos desse grupo são programados para agir por instin-
to, no interesse da autopreservação e assim trazendo a linguagem da 
seleção natural para o design de produtos. Ao ‘voltar no tempo’, James 
Chambers foi capaz de abrir novas perspectivas em sustentabilidade 
ao sugerir que produtos fossem equipados com sensores em que 
pudessem ‘desviar’ de perigos e durar por mais tempo. Além disso, 
os clientes podem criar laços com os produtos por causa do compor-
tamento semelhante a animais, o que encorajaria pessoas a projetar 
emoções nesses objetos (DUNNE; RABY, 2013).

Um projeto controverso e que lida com temas como morte, 
medo e violência é a Euthanasia Coaster de Julijonas Urbonas. Essa 
proposta especulativa é uma montanha russa, na qual os passageiros 
sobem 510 metros para depois caírem em sete loops a 100m/s, e que 

Figura 15

United micro kingdoms, Dunne e Raby. 
Região dos digitarians (2012-2013).

Fonte: Dunne & Raby (2013).
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desafia os limites físicos e psicológicos dos passageiros. O brinquedo 
(Figura 17) se propõe a garantir aos passageiros um leque diverso de 
experiências, como euforia, adrenalina e por fim, a morte. Segundo o 
designer, a proposta é uma solução humana, elegante e eufórica para 
aqueles que querem pôr um fim a sua vida. O trabalho, além de con-
troverso, funciona como provocação, e traz reflexões sobre a natureza 
da eutanásia e sobre aqueles que buscam esse fim. Seria essa uma 

Figura 16

Floppy Legs Portable Hard Drive 
(2006).

Fonte: MoMA (2017).

solução viável em caso de superpopulação? Uma arma ou uma punição? 
A eutanásia é uma violência ou um ato de compaixão?

Outro projeto relevante é o Borderwall as Architecture de Ronald 
Rael e Virginia San Fratello, que reimagina o design, função e uso da 
barreira entre os Estados Unidos e o México. Segundo o site do MoMa 
(2014), o projeto é uma proposta cheia de camadas, que leva com 
seriedade a ideia de sugerir novos tipos de infraestrutura que possa 
afetar positivamente a complexa questão do controle de imigração 
e violência na fronteira, mas ao mesmo tempo também é satírico. A 
proposta especulativa inclui um divisor feito de painéis de energia 
solar, o que reforçaria a fronteira e ao mesmo tiraria proveito da forte 
incidência solar da região na geração de energia. Além disso, pontos 
de coleta e purificação de água adjacentes à fronteira, uma biblioteca 
bilíngue e das duas nações, para nutrir um entendimento cultural. A 

Figura 17

Euthanasia Coaster (2014).

Fonte: MoMA (2014)

proposta apresenta também designs como uma gangorra gigante em 
cima da fronteira, para destacar o absurdo da proposta da fronteira 
em si (Figura 18).

O ato projetual especulativo não é isolado da realidade, con-
tando com o designer para inserir sua subjetividade. Ao observar a 
realidade, o designer especulativo extrai dela tecnologias emergentes 
e estruturas sócio-culturais, propondo cenários a fim de não só ima-
ginar o futuro e levantar novos questionamentos, mas questionar os 
caminhos que estamos tomando como uma sociedade. 

5.2. Posturas críticas e especulativas no Brasil 
A pesquisa e a prática de design crítico e especulativo no Bra-

sil é ainda incipiente. Com isso em mente, separamos a seguir alguns 
momentos e iniciativas brasileiras nesse sentido ou que contribuíram 
e contribuem para um pensamento especulativo. Algumas dessas ini-
ciativas nem sempre foram pensados na perspectiva do design crítico 
e especulativo, mas os processos utilizados ou a intenção projetual se 
assemelha a uma postura do design crítico e especulativo. 

Uma postura interessante é do Instituto Faber-Ludens que pro-
move o desenvolvimento do design e da tecnologia no Brasil através da 
integração entre mercado e academia. A fim de discutir a questão religiosa 
no Brasil e as questões econômicas acerca disso, o instituto propôs a 
Igreja do Desígnio Divino, uma ficção de design que encorajava todos a 
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Figura 18

Gangorra, Borderwall as Architecture 
(2014).

Fonte: MoMA

se tornarem designers (Figura 19). Segundo Gonzatto, Van Amstel, et al. 
(2013), por uma veia do humor, o projeto discutia o papel do designer na 
sociedade, o discurso e a cultura do design. Além disso, ele desafiava a 
crescente ética protestante e o corporativismo religioso no Brasil.

O projeto foi desenvolvido em um site de fórum de discussões 
e qualquer visitante poderia ingressar no debate. Alguns dos resulta-
dos do projeto foram: uma seleção de designs ‘sagrados’, uma lista de 
mandamentos, um hall de santos, uma lista dos maiores problemas da 
humanidade, tudo isso seguindo ‘princípios’ do design. 

O estúdio A Parede, situado em Berlim, é formado pelos brasi-
leiros Pedro Oliveira e Luiza Prado. O próprio estúdio se define como 
um hub para projetos em andamento e se propõe a usar o design como 
um método de ‘alfabetização política’ e questionar a responsabilidade 
de práticas materiais em assegurar e perpetuar problemas como colo-
nialismo, gênero, entre outros. Eles também alegam querer por meio 
do design, ‘usar e abusar’ de ferramentas do design para assegurar 
futuros não-hegemônicos e não-colonialistas.

No contexto das eleições presidenciais brasileiras de 2014, o 
estúdio lançou um projeto especulativo sobre o futuro do Brasil em 
2038.  Segundo o próprio site do estúdio A Parede (2014), o projeto 
consiste na criação de uma linha do tempo de 2018 a 2038 e de uma 
série de notícias fictícias veiculadas em diferentes mídias digitais so-
bre a ascensão de um governo neoliberal e conservador (Figura 20). 
A pergunta central foi: Que tipo de tensões sociais e políticas o Brasil 

Figura 19

Ilustração do altar da Igreja do Desígnio 
Divino (2013).

Fonte: The Ideology of The Future in Design 
Fictions (2013).

enfrentaria nas próximas duas décadas, caso uma coalizão partidária 
conservadora e neoliberal chegasse ao governo?

Dentro do exercício especulativo do grupo, o Brasil de 2038 
teria algumas características como violência policial, intervenção mínima 
do Estado, o poder legislativo e judiciário sendo formado por políticos 
abertamente religiosos, privatizações em massa, entre outras. Muitas 
dessas especulações têm base na atual situação política do Brasil,  
porém sendo extrapoladas. 

A figura 21 retrata um cidadão desse futuro recebendo em seu 
relógio notícias de que uma das plataformas do novo governo inclui 
presença militar reforçada nas ruas. O próprio estúdio deixa claro que 
o trabalho é uma peça de ficção especulativa, embora ateste a probabi-
lidade dos acontecimentos e sua forte oposição a essa alternativa. Por 
meio da criação de uma série de notícias fictícias, o estúdio se posiciona 
politicamente e constrói um cenário futurista não desejado de modo a 
promover um pensamento crítico sobre os rumos da política brasileira. 

Outra referência que, apesar de não se tratar do campo do 
design, promove um pensamento reflexivo sobre um futuro fictício, 
é o videoclipe curta metragem Duas de Cinco + Cóccix-ência do músico 
Criolo (2014), que retrata a vida em uma favela de São Paulo no ano de 
2044, e apresenta o impacto de tecnologias emergentes em situações 
do cotidiano como a violência e o tráfico de drogas.

Segundo o site La Parola (2014), a visão do artista com o clipe é 
retratar que, mesmo com a evolução da tecnologia, o futuro na favela 
é previsível. A desigualdade econômica e social permanece apesar 
dos avanços tecnológicos e, por meio de impressoras 3D, hologramas 
e outras tecnologias, um futuro distópico é criado (Figura 22). O clipe 
possui um tom crítico de um futuro não desejado, dentro do qual o 
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Figura 20

Fluxograma Julho de 2038 (2014).

Fonte: A parede (2014).
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supérfluo é mais importante do que recursos básicos e onde as con-
dições de vida na favela não evoluíram. Trata-se de uma abordagem 
interessante com uma linguagem de design crítico e especulativo, porém 
com uma narrativa social que vai de encontro a ideia de ‘solucionismo’ 
ou ‘tecnocentrismo’; a tecnologia nesse caso não apresenta resoluções 
para os problemas sociais, mas os acompanha e por vezes os amplifica.

Figura 21

Julho de 2038 (2014).

Fonte: A parede (2014).

Uma iniciativa cinematográfica foi o filme Branco Sai, Preto 
Fica (2014), dirigido por Adirley Queirós. Misturando elementos de 
documentário e ficção científica, o filme conta a história de um baile 
black na periferia de Brasília, onde dois homens são feridos a tiros. Um 
terceiro homem vem do futuro para investigar o acontecido e provar 
que a culpa é da sociedade repressiva. O filme recria e ao mesmo tempo 
vinga eventos reais de brutalidade policial acontecidos em um baile na 
Ceilândia, Distrito Federal (Figura 23).

Esse filme compõe um dos primeiros trabalhos nacionais que 
segue a vertente do Afrofuturismo11, um movimento relativamente 

11.  Segundo o site Free the Essence (2017), afrofuturismo é um movimento estético, 
cultural e político que toma como base a criação de uma narrativa especulativa sobre as 
experiências vividas pelas populações negras de todo o mundo. O termo aparece pela pri-
meira vez nos anos 1990, com o teórico Mark Dery e abrange propostas de diversos artistas 
que trabalham questões afro-americanas a partir da ficção e da tecnologia. O resultado é 

Figura 22

Cena do clipe (2014). 

Fonte: La Parola (2014).

novo no país. A partir de uma releitura da brutalidade policial ocor-
rida em Ceilândia, um processo de imaginação de novos futuros é 
estabelecido, contaminando e sendo contaminado pelas narrativas do  
presente e do passado. 

A partir da fundamentação teórica e dos exemplos apresen-
tamos, pode ser visto que o projeto especulativo tem como propósito 
ancorar-se na realidade de modo a gerar identificação com o receptor da 
informação, de acordo com o contexto que ele se encontra inserido. Os 
projetos podem vir a ter uso ou um propósito funcional, entretanto são 
usualmente conceituais, voltados para chocar o espectador/usuário. Os 
cenários futuros propostos não são sempre desejados pelos designers 
que os projetam, mas sim ancorados no presente e em tecnologias 
emergentes, de modo que os mesmos possam parecer possíveis e/ou 
realizáveis e assim causar o efeito desejado pelo projetista (geralmente 
de crítica e/ou conscientização).

uma estética psicodélica que abusa da tecnologia, sendo permeada pela ficção científica, 
hiperrealismo, literatura fantástica e mitologias africanas. O Afrofuturismo é fundamental 
por reivindicar para os negros a narrativa das suas histórias, ao assumir autonomia dos 
discursos do futuro e lutando no presente para planejar e contestar esse futuro.

Figura 23

Cena do filme (2014).

Fonte: Mostra Afrofuturismo (2014).
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O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa quali-
tativa, onde há a intenção de fazer uma reflexão sobre o design crítico e 
especulativo a partir da conceituação e descrição desse posicionamento 
projetual contemporâneo. Pretendemos agregar o posicionamento 
especulativo ao conhecimento já construído sobre o projeto em design, 
trazendo uma nova perspectiva de projeto que ainda possui um debate 
pouco aprofundado no Brasil. 

Nossa pesquisa também possui caráter exploratório, portanto 
se fez necessário partir de um momento teórico para buscar, assim, mais 
informações sobre o design crítico e especulativo. Além disso, procurar 
compreender como ele está inserido no contexto contemporâneo. 

Para melhor entender as etapas necessárias ao trabalho, divi-
dimos em dois grandes momentos metodológicos. A figura 24 a seguir 
descreve essas etapas de desenvolvimento deste trabalho.

Figura 24

Esquema da metodologia.

Fonte: Elaborada pela autora.
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Como detalha a figura 24, no primeiro momento, tomamos 
como procedimento a metodologia científica de abordagem biblio-
gráfica e documental, a fim de buscar textos que nos apoiassem para 
uma revisão de literatura acerca do design crítico e especulativo; com-
preender seu surgimento, história e relevância. Além disso, uma análise 
documental de projetos desenvolvidos que tomaram o nosso tema 
como posicionamento norteador. Como recorte, tomamos da cidade 
de Fortaleza, inicialmente como uma provocação, o desejo de estudar a 
cidade. A partir disso, adentrou-se à vida em Fortaleza e seus problemas 
cotidianos, para então refletir criticamente em uma questão específica.

No segundo momento, marcado pela prática projetual e o 
contínuo aprofundamento teórico, a pesquisadora se voltou com maior 
ênfase à metodologia projetual para desenvolver um projeto de ordem 
conceitual. Optamos por assumir uma metodologia híbrida, ao tomar 
como base a metodologia desenvolvida por Bonsiepe (1984) em seu 
livro Metodologia Experimental: Desenho Industrial a qual fizemos livres 
adaptações para melhor abarcar o caráter experimental do projeto.

A metodologia experimental de Bonsiepe (1984) prevê as seguin-
tes fases: problematização, análise, definição do problema, anteprojeto 
e geração de alternativas, avaliação, decisão e escolha e apresenta-
ção do projeto. Essa metodologia foi adaptada neste trabalho, onde 
certas fases tiveram maior relevância e se repetiram no processo e  
outras foram simplificadas. 

Inicia-se com uma etapa de problematização, na qual metas 
gerais do projeto são traçadas. A nossa metodologia contou com a 
problematização inicial e uma segunda problematização apresenta-
da de forma breve após a escolha da problemática que seria focada  
na prática projetual.

Na etapa da análise, também, realizamos um breve apanha-
do de posicionamentos especulativos relacionados ao problema do 
medo e da violência e também momentos especulativos no contexto 
brasileiro. A metodologia prevista por Bonsiepe nessa etapa prevê algo 
mais técnico, onde são conferidas funções, materiais e estruturas para 
preparar o campo de trabalho para o design do produto.

Assim como a fase da problematização, a fase de definição 
do problema prevista por Bonsiepe também aconteceu duas vezes, 
uma em cada momento da pesquisa. Inicialmente foi feita a síntese do 
problema teórico e foram definidos requisitos e prioridades e objetivos 

teóricos, para então realizar a mesma síntese do problema de projeto 
na prática, definindo conceitos e metas a serem atingidas.

Como proposto por Bonsiepe, as fases de anteprojeto e gera-
ção de alternativas e posteriormente de avaliação, decisão e escolha 
ocorreram de maneira análoga ao que Bonsiepe propusera. Foram 
geradas possibilidades de solução, por meio de técnicas de produção 
de ideias próprias ao design e depois as propostas foram questionadas, 
avaliadas e então se definiu uma.

Por fim, a apresentação do projeto foi também modificada, 
não sendo tão detalhada como Bonsiepe propõe, pois neste trabalho a 
funcionalidade não é um pré-requisito. Foram feitos desenhos técnicos, 
representações e outras variantes pertinentes ao projeto.

É importante notar que o design crítico e especulativo apresenta 
métodos diversos, sem possuir um único caminho metodológico a ser 
seguido. Tal maleabilidade vem do fato de que a própria área do design 
crítico e especulativo já questiona os processos tradicionais do campo 
do design; e a variedade de resultados que podem ser gerados também 
dificulta seguir um método fixo de produção (MENDES DE JESUS, 2016). 

Com isso em mente, adentramos a fase projetual em que to-
mamos como recurso analítico qualitativo um questionário online (via 
google forms) com uma pesquisa demográfica e uma pergunta aberta 
acerca de uma dificuldade cotidiana do viver em Fortaleza e que des-
pertou em algum momento o desejo de sair da cidade (Ver apêndice A). 

Optou-se por não definir a amostra que participaria desse 
questionário, de modo que a problemática fosse compartilhada por 
diversos tipos de sujeitos, não restringindo gênero, classe social, etnia 
ou idade para aplicação da pesquisa. É importante ressaltar que não 
se pretendeu validar pela amostra, mas sim usar apenas como instru-
mento de coleta de informações. 

A amostra foi alcançada via convocatória na internet e, com 
isso, chegou-se a 38 resultados. A partir do questionamento aberto, 
relatos foram gerados, e partindo deles, recortou-se três palavras/temá-
ticas que mais apareceram em cada relato. Essa quantidade de dados 
é irrisória quando comparado ao número de habitantes da cidade de 
Fortaleza, entretanto o caráter qualitativo de nossa pesquisa confere 
à amostra a possibilidade de um recorte, tendo uma função de base 
para a contextualização do problema do momento teórico-prático.
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A partir da pesquisa qualitativa, foram gerados dados estatísti-
cos. Assim, produzimos uma lista e o aspecto mais citado foi a questão 
da violência urbana em Fortaleza e a insegurança gerada pela mesma 
no imaginário da população. 

Após essa etapa, foi realizada uma pesquisa teórica e uma con-
textualização sobre o problema da violência, seguida de uma pesquisa 
visual. Foram criados diversos mapas mentais12 e moodboards13 para 
auxiliar na visualização de dados e referências visuais. 

Assim, após a contextualização do problema da violência 
urbana, seguiu-se para a experimentação e geração de cenários espe-
culativos; e então o desenvolvimento da prática especulativa, quando 
ocorreu a fase de prototipação.

O objetivo do presente trabalho não era puramente criar um 
objeto funcional, mas sim conceituar e caracterizar o design crítico 
e especulativo e ilustrar essa teoria com uma prática experimental, 
desenvolvendo um projeto da ordem conceitual e levantando uma 
provocação sobre a violência urbana. 

Portanto, o problema projetual veio ladeado da discussão 
teórica, que continuou mesmo no segundo momento da pesquisa. Pela 
essência do projeto, a prática aparece em conjunto da teoria. A meto-
dologia aplicada não foi puramente do design e aplicada de maneira 
usual, pois o produto não é comercial, mas sim conceitual. 

12.  Segundo Rendgen (2016), os mapas mentais são ferramentas gráficas utilizadas para 
representar a forma que as relações são arranjadas no espaço na imaginação. No design, 
podem ser utilizados durante o processo de projeto como ferramenta criativa ou atuar 
dentro do design da informação como uma categoria de infografia.

13.  Moodboard é uma ferramenta utilizada por designers durante o processo de projeto 
para introduzir e apresentar um certo tema, atmosfera ou universo de consumo. Pode ser 
feito de forma digital ou manual, geralmente é criado em uma estrutura de colagem e se 
utiliza de recortes imagéticos (ERLHOFF, M.; MARSHALL, T., p. 266, 2008, tradução livre).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).



CRONOGRAMA
Capítulo 7
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Figura 25 

Cronograma (2018)

Fonte: Elaborado pela autora.

A fim de proporcionar uma boa condução ao presente traba-
lho, foi elaborado um cronograma que contempla desde a definição 
do problema e pesquisa bibliográfica até a apresentação e defesa do 
trabalho, compondo um ano de trabalho.



RESULTADOS
Capítulo 8
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8.1. Memorial descritivo 
Com base na metodologia descrita no capítulo anterior, par-

timos para a análise de dados e geração de resultados. Descrevemos 
a seguir a análise de dados da pesquisa qualitativa, uma breve contex-
tualização do problema encontrado, seguido de uma experimentação 
para geração de alternativas que culmina na prática especulativa. 

8.1.1. Análise de dados do questionário e pesquisa qualitativa
A fim de adentrar o segundo momento da metodologia, como 

meio para estabelecer as diretrizes projetuais, mostramos a seguir a 
análise dos dados coletados por meio do questionário qualitativo. Ao 
todo foram coletados 38 relatos, via questionário online. Os resultados da 
pesquisa demográfica registraram respostas de diversas faixas etárias, 
de 19 a 55 anos, nas quais temos o percentual de 52,6% de mulheres. 
Todos os entrevistados têm ensino superior, embora 57,9% do todo ainda 
esteja cursando. A maioria do grupo de entrevistados é composta de 
solteiros - 78,9% e ainda 60,5% dos entrevistados trabalham14.

A pesquisa qualitativa mostrou que a violência urbana e a 
insegurança por ela gerada é um fato que afeta imensamente o dia a 
dia do fortalezense. Palavras como violência, medo e insegurança se 
repetiram ao longo dos relatos, além de reclamações acerca da falta 
de cidadania dos próprios fortalezenses, o trânsito caótico, a saúde 
pública precária e o problema da mobilidade, como podemos ver na 
nuvem das palavras mais relevantes na figura 25. Percebe-se pelos re-
latos que foram narrados fatos atrelados a experiência de se viver em 
uma metrópole, como serviços precários e grande fluxo de pessoas. 
Entretanto, a temática da violência e da insegurança foram ainda mais 
recorrentes nos relatos, mostrando assim o efeito que tem no dia a 
dia do fortalezense.

Além das palavras mais relevantes, as temáticas presentes nas 
respostas foram organizadas em gráficos para melhor entendimento 
da relevância entre si mesmas (Figura 27). É possível perceber que a 
insegurança, o medo e a violência urbana foram os termos com maior 
índice de repetição nas respostas, e pelos relatos (ver apêndice B) per-
cebemos a correlação entre eles. Em nossa pesquisa percebemos que 

14.  Os resultados da pesquisa demográfica estão detalhados no Apêndice B, na forma 
de gráficos.
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Figura 26

Nuvem de palavras (2017).

Fonte: Elaborada pela autora (2017).

69% dos entrevistados declararam ter problemas com a insegurança 
presente no dia a dia em Fortaleza, insegurança esta que, segundo os 
relatos, tem como causa os altos índices de violência.

De acordo com a Figura 27, podemos perceber a maior presença 
da Insegurança (42%), seguida da Violência (27%), depois a Educação e 
conduta das pessoas (12%), Mobilidade dificil (9%) e por fim Saúde, Falta 
de arborização e Lixo nas ruas (3%). Com base nos relatos coletados, 
a questão da insegurança e da violência foram as temáticas que mais 
apareceram nos relatos como uma dificuldade do viver fortalezense. A 
partir disso, observamos pelos relatos que a insegurança provinha dos 
altos níveis da violência urbana. Optamos então por unir as temáticas e 
nos referir a violência urbana, pois a insegurança gerada na população 
é um dos aspectos dentro da questão da violência, que é permeada de 
outras muitas questões. 

Figura 27

Temáticas presentes nos relatos (em 
porcentagem) (2017).

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

A partir desse resultado, foi realizada uma pesquisa mais apro-
fundada sobre a violência urbana, e por consequência a insegurança 
gerada pela mesma, que entendemos que são correlatas. A seguir, 
apresentamos uma contextualização sobre essa temática.
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8.1.2. Contextualização do projeto em design
Como foi relatado no tópico anterior, Fortaleza se constitui 

numa metrópole complexa e cheia de questões, o que a faz palco para 
reflexões. Como dito, o design crítico e especulativo se apresenta como 
uma opção interessante de visualizar novos regimes de partilhar a vida 
nessa cidade, valendo-se do cotidiano e das tecnologias emergentes 
para provocar reflexões sobre esse próprio cotidiano. Como moradora 
da cidade, que tem suas próprias imersões e vivências, a pesquisadora 
já tinha algumas questões com relação à vivência na cidade e, por meio 
da análise dos dados coletados, essas questões mostraram-se perti-
nentes para também outros moradores de Fortaleza. 

O medo da violência e a insegurança, que são medos da autora, 
mostraram-se compartilhados por meio do questionário. Esse medo 
perpassa diversos aspectos da rotina em Fortaleza,  o que provoca 
uma série de efeitos na vida na cidade. A pesquisadora Suiany Silva de 
Moraes (2015), em sua monografia pela Universidade Federal do Ceará 
intitulada Medo, Violência  e Insegurança: Tramas que alteram as práticas 
e os trajetos no cotidiano dos moradores e frequentadores do bairro Ben-
fica Fortaleza - CE, perpassa o medo e seus diversos tipos e, com base 
nisso, ela afirma que:

Já o medo social, por outro lado, tem como consequência 
a alteração drástica da relação entre as pessoas, normas, 
padrões de educação, conduta e introduz um novo modelo 
de segregação urbana, construído por processos sociais e 
históricos específicos de cada realidade social. É alimentado 
e retroalimentado pela mídia, pelos boatos e pela indústria 
do medo, elementos que sobrevivem a partir da sensação 
de insegurança dos indivíduos (MORAES, 2015, p.18).

Segundo manchete no site G1 (25 de setembro de 2017)15, o 
Ceará lidera o número de mortes violentas nos 27 estados do Brasil. 
No levantamento realizado pelo portal de notícias, de 21 a 27 de agosto 
de 2017, o Ceará registrou 128 assassinatos, índice que perfaz quase 
uma morte violenta por hora. Com base em dados da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social, os números fazem parte de um re-

15.  Disponível em: <https://g1.globo.com/ceara/noticia/ceara-lidera-n-de-mortes-vio-
lentas-em-levantamento-do-g1-nos-27-estados-do-brasil.ghtml> Acesso em: 25 set. 2017.

cente levantamento nacional chamado Monitor da Violência, feito em 
parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e com o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. 

Em matéria publicada pelo Diário do Nordeste (12 de abril de 
2017)16, o Estado do Ceará registrou uma média de 350 roubos e furtos 
por dia no 1º trimestre de 2017 e a área com maior número de roubos 
e furtos do Estado se encontra em Fortaleza, na Área Integrada de 
Segurança 1, que compreende mais de 20 bairros da capital como o 
Conjunto Ceará, o Jardim Guanabara, o Benfica e Damas.

Segundo matéria divulgada online pelo jornal O Povo (7 de abril 
de 2017)17, Fortaleza, que já esteve no ranking das dez cidades mais 
violentas do mundo, agora ocupa a 35ª posição. Esse número ainda é 
alarmante e é refletido no cotidiano da cidade, influenciando a maneira 
como seus moradores se relacionam com os espaços públicos e privados, 
contribuindo para o imaginário do medo constituído no meio social.

Conforme matéria divulgada online pelo jornal Tribuna do Ceará 
(28 de março de 2016)18, em pesquisa realizada na Pós-Graduação em 

16.  Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/policia/online/
ceara-registra-media-de-350-roubos-e-furtos-por-dia-no-1-trimestre-de-2017-1.1736704> 
Acesso em: 15 nov. 2017.

17.  Disponível em: <https://www.opovo.com.br/noticias/brasil/2017/04/fortaleza-dei-
xa-ranking-das-dez-cidades-mais-violentas-do-mundo.html> Acesso em: 25 set. 2017.

18.  Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/sen-
sacao-de-medo-em-fortaleza-e-maior-que-a-propria-inseguranca-constata-pesquisa-
da-ufc/> Acesso em: 16 nov. 2017.

Figura 28 

Manchete do G1 (25 de setembro de 
2017).

Fonte: G1 (2017).

Figura 29

Manchete do Diário do Nordeste (12 de 
abril de 2017).

Fonte: Diário do Nordeste (2017).
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Economia da Universidade Federal do Ceará, a sensação de insegurança 
é maior do que a própria insegurança na capital, refletindo assim o medo 
construído socialmente em reflexo dos dados objetivos relacionados à 
violência. Ainda segundo a pesquisa, esse medo tem afetado hábitos 
‘naturais’, como sair de casa à noite. O resultado da pesquisa mostra 
que pessoas comuns sobrevalorizam a probabilidade de serem vítimas 
de homicídios e mantêm essa impressão mesmo após serem confron-
tadas com as taxas reais de homicídios. A fim de identificar o tamanho 
do medo da população em relação à insegurança, “[...] a maioria das 
pessoas sobreavalia o risco de ser vítima da violência. É um fenômeno 
psicológico ao qual estão relacionados vários fatores, como sociais e 
econômicos” (Tribuna do Ceará, 2016).

No livro Cotidiano despedaçado: cenas de uma violência difusa 
(2008), Dr. César Barreira, Professor-Coordenador do Laboratório de 
Estudos da Violência / UFC, apresenta a violência como algo ‘difuso’ nas 
sociedades contemporâneas e relaciona o aumento da criminalidade 
e do medo como elemento norteador de um cenário social em que a 
violência “rouba a cena”.

(...) o cenário de uma violência difusa nas sociedades con-
temporâneas, tentando configurar um quadro do aumento 
da criminalidade e das práticas violentas, originando um 
fosso social, um apartheid social e uma “cultura do medo”. O 
“difuso” relaciona-se à possibilidade de que todos podem ser 
vítimas de práticas classificadas como violentas presentes em 
diversificadas situações sociais. O senso comum é perspicaz, 
quando propala o lado ‘democrático’ da violência, que não 
discrimina classe social, gênero ou faixa etária. Outro ele-
mento dessa possível violência difusa é o desaparecimento 

de lugares seguros, com proteção (BARREIRA, 2008, p. 9).

Figura 30 

Manchete do Tribuna do Ceará (28 de 
março de 2016).

Fonte: Tribuna do Ceará (2016).

Ainda de acordo com o autor, a violência pode ser compreendida 
como um fenômeno desterritorializado, ramificando-se e circulando por 
todo o corpo social, no qual a violência e os conflitos a ela articulados 
não se separam das percepções e valores impressos pela lógica das 
desigualdades e classificações sociais. Por meio da ‘difusão’ da violên-
cia cotidiana descrita acima, os valores de justiça social encontram-se 
desgastados e o medo e o terror se tornaram os elementos balizadores 
das relações sociais (BARREIRA, 2008). 

A partir desse entendimento, segundo Souza (2008), conforme 
citado por Moraes (2015), temos o conceito fobópole: uma cidade onde 
o medo impregna o cotidiano, tornando-se um dos aspectos centrais 
das nossas vidas e de nossas preocupações, condicionando as mais di-
ferentes facetas da nossa existência. Na fobópole uma guerra é travada 
entre os próprios cidadãos e segundo o autor “[...] [Na] fobópole [...] 
grande parte de seus habitantes, presumivelmente, padece de estresse 
crônico [...] por causa da violência, do medo da violência e da sensação 
de insegurança” (SOUZA, 2008, p. 40 apud MORAES, 2015, p. 39).

Em seu artigo Violência, insegurança e imaginário do medo (1998), 
as pesquisadoras da Universidade de São Paulo (USP) Maria Cecília 
Sanches Teixeira e Maria do Rosário Silveira Porto debatem que a in-
segurança está cada vez mais ligada à ascensão da violência, que, por 
sua vez, promove a base e o fortalecimento de um imaginário do medo. 
As questões de violência, insegurança e medo afetam diretamente o 
cotidiano das pessoas, suas relações sociais, os lugares que frequen-
tam, entre outros. 

Nesse contexto, a violência é entendida como um saldo 
negativo e anacrônico de uma ordem bárbara que precisa 
ser controlada a qualquer preço ou como resposta a uma 
sociedade geradora de rejeições, de exclusões, expressão 
de xenofobia e de recusa do Outro (Balandier 1997, p. 212 

apud PORTO;TEIXEIRA, 1998).

Tal situação vem contribuindo para o desenvolvimento de 
um imaginário do medo, cujas consequências, segundo as autoras, 
podem estar influenciando o aumento da violência ou seu tratamento 
inadequado. Ainda segundo o artigo, aqueles indivíduos que não se 
enquadram nos ‘padrões da normalidade vigente’ sofrem consequên-
cias de estigma e exclusão, como negros, homossexuais, migrantes, 
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dentre outros; as instituições criadas para controlar quem é diferente 
(reformatórios, asilos, prisões, etc) alimentam o imaginário do medo. 
A violência aprisiona o indivíduo e, por extensão, a coletividade num 
estado de insegurança que gera o medo. Segundo Teixeira e Porto 
(2008), com efeito, a ‘cultura do assombro’ (e do imaginário do medo) 
está presente no movimento da cultural atual.

Na esteira dessa discussão, Porto e Teixeira em seu artigo 
(2008), afirmam que o homem necessita representar o medo, atribuir 
significados comuns a situações, objetos e pessoas que causam temor. 
A representação é, em si, uma forma de controlar, antecipar, conhecer 
o medo. Pela representação, ele é partilhado e socializado, mas, ao 
mesmo tempo, é ampliado e estendido, e a consequência é que se de-
seja controlá-lo cada vez mais. Situações que geram insegurança, que 
aumentam a angústia existencial e a necessidade de exorcizar o medo 
pela imaginação alimentam esse imaginário do medo. O medo, então, 
opera como mediação simbólica entre o indivíduo e a sociedade e seu 
impacto apresenta dois aspectos: transformação das relações sociais, 
fazendo de cada indivíduo uma vítima em potencial ou um suspeito e 
a criação de novos lugares de encontro. 

Paradoxalmente, o imaginário do medo permite ao Estado 
tomar medidas cada vez mais autoritárias, leis cada vez mais punitivas, 
legitimadas por demandas sociais de proteções reais e imaginárias, 
principalmente de alguns setores da sociedade, em especial, a classe 
média. Além disso, justifica atitudes como a legalização do porte de 
armas, a criação de empresas de segurança e o apoio à privatização 
da polícia. Cria, ainda, uma indústria de segurança – grades, seguros, 
alarmes – que, na maior parte das vezes, fornece mais proteção sim-
bólica do que real (PORTO;TEIXEIRA, 2008). Por fim, legitima discursos 
oficiais de políticos, da mídia, de chefes religiosos, de “personalidades” 
diversas, sobre o aumento da violência e da criminalidade como re-
sultado de uma sociedade em decadência moral. Famílias desfeitas, 
liberação das mulheres, liberdade sexual, crise da ética do trabalho, 
crise da fé religiosa e crise moral são algumas causas citadas desse 
aumento (idem, 2008). 

O artigo conclui que o imaginário do medo é alimentado por 
dados reais ou imaginários. O medo é presentificado em objetos histo-
ricamente determinados e, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que 
esse imaginário do medo coloca todos contra tudo, também estabelece Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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uma rede de relações que fortalece a solidariedade entre os membros 
do grupo que, por sua vez, se unem pelo sentimento comum de inse-
gurança (idem, 2008). Em consequência, a insegurança e o medo, reais 
ou imaginários, provocam novas medidas de segurança.

Diante disso, a população busca meios de viver nessa realida-
de, onde os dados mostram uma violência alarmante e a sensação de 
insegurança é impulsionada pela cultura do medo. Por meio de páginas 
colaborativas como o Wikicrimes19 e o Onde fui Roubado20, é possível 
registrar informalmente ocorrências de crimes como furtos e roubos, 
sendo possível assim distinguir os pontos com maiores índices de 
delitos. As mídias sociais também tem se tornado uma ferramenta da 
população, tanto para informar onde, quando e como foram roubados, 
como também para tentar reaver o objeto. 

Segundo o site Onde fui Roubado (15 de novembro 2017)21, 
levando em conta as 4271 denúncias registradas pela população na pla-
taforma até o momento, apenas 49,6% registram boletim de ocorrência, 
o que demonstra a subnotificação da criminalidade em Fortaleza, e que 
a cidade de Fortaleza teve um prejuízo estimado de mais de 7 milhões 
de reais. Outras informações relevantes são que 60% das vítimas são 
homens e que 55% dos roubos acontecem durante o dia.

Segundo a plataforma colaborativa Onde fui Roubado (visto 
em: 15 de novembro 2017), roubos e furtos são o tipo de crime mais 
recorrente, também havendo assalto a grupo, roubo de veículo, arrom-
bamento veicular e tentativa de assalto.

Ainda conforme a mesma plataforma colaborativa, dentre os 
objetos mais roubados estão o celular e a carteira de documentos. 
Além do dinheiro na carteira, a grande procura pela subtração de 
celular deve-se ao fato de sua presença massiva enquanto objeto pes-
soal e também da facilidade com a qual é posto à venda no mercado  
informal ou marginal. 

19.   Disponível em: <http://www.wikicrimes.org/main.html>  Acesso em 15 nov. 2017.

20.  Disponível em: <http://www.ondefuiroubado.com.br/fortaleza/CE/estatisticas> 
Acesso em 15 nov. 2017

21.  Disponível em: <http://www.ondefuiroubado.com.br/fortaleza/CE/estatisticas> 
Acesso em: 15 nov. 2017.

Mesmo não tendo caráter de registro oficial, percebemos que 
diante do cenário descrito na plataforma que a população tem reagido 
e mostrado como esses dados alarmantes tem afetado o seu cotidiano 
e qualidade de vida. Por vezes, as medidas tomadas pela população 
pareceriam fantasiosas em outros contextos, como por exemplo car-
regar algo de pouco valor para dar para o ladrão em caso de assalto, 
por medo de alguma retaliação violenta. 

Da parte do governo, medidas extremas, que até nos remetem 
a filmes de ficção, vem sendo tomadas, como por exemplo a criação 
de Torres de Vigilância em bairros com maiores índices de violência. 

Figura 31

Tipos de crimes mais cometidos (2017).

Fonte: Onde fui Roubado (2017).

Figura 32

Objetos mais roubados (2017).

Fonte: Onde fui Roubado (2017).
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Segundo matéria divulgada online pelo jornal O Povo (23 de dezembro 
de 2017)22, a primeira Célula de Proteção Comunitária de Fortaleza será 
instalada no bairro Jangurussu, a qual é componente de um plano de 
iniciativas de segurança pública que engloba vigilância sistemática e 
ostensiva e ações socioeducativas e de desporto. A célula de seguran-
ça contempla torres de controle de aproximadamente cinco metros 
de altura, que terão vigilância eletrônica, patrulhamento em diversos 
níveis, utilização de drones, aplicativo para celular para comunicação 
entre moradores e a Guarda Municipal e vinculação de câmeras de 
particulares que queiram se integrar com as câmeras de vigilância da 
torre. A função do aplicativo seria unir as pessoas à vigilância comu-
nitária, oferecendo opções como ‘botão do pânico’ e GPS. A meta da 
Prefeitura, segundo a matéria, é que até 2020, Fortaleza tenha trinta 
torres de controle, abrangendo mais de um terço da cidade.

22.  Disponível em: <https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/12/torre-de-
vigilancia-no-jangurussu-comeca-a-funcionar-em-janeiro.html> Acesso em: 21 jan. 2018.

Figura 33

Manchete do O Povo (23 de dezembro de 
2017).

Fonte: O Povo online (2018).

Figura 34

Torre de vigilância (2018).

Fonte: Veja (2018).

Outra ação contra a violência foi um movimento da população, 
do grupo Fortaleza Apavorada, o qual foi criado por parte da população 
que protestava contra o crescimento da violência. Segundo notícia do 
G1 (13 de junho de 2013)23, por meio de redes sociais, eles reuniram um 
grupo para mobilizar a população para uma passeata que contou com a 
participação de mais de 2.000 pessoas. O movimento dividiu a opinião 
pública na época, pois alguns grupos exigiam reforço policial e maior 
opressão com os ‘vagabundos’, e outros julgaram esse posicionamento 
como preconceituoso e intolerante. 

Segundo o jornalista Ricardo Moura em artigo da coluna de se-
gurança pública no site do jornal O Povo, A Necropolítica como Paradigma 
(2017), necropolítica é um termo cunhado pelo historiador e cientista 
político Achille Mbembe para pensar a situação de nações que vivem 
em um regime de segregação social e que pode ser expandido para 
contextos mais diversos. A necropolítica se constitui como no modo 
como os governos fazem a gestão das vidas cujo extermínio em nada 
afeta a ordem social. Essa política é constituída a partir de uma divisão 
entre os segmentos sociais, na qual, no Ceará, opera-se entre o ‘cida-
dão’ e o ‘vagabundo’. Movimentos como o Fortaleza Apavorada, citado 
anteriormente, revelam o paradigma da necropolítica como delineador 
de algumas políticas de segurança pública na cidade.

Voltando-se para o futuro, a situação da violência não dá sinais 
de melhora. Segundo matéria do O Globo (2016), estudo do Ipea (Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada) para 2023 diz que a tendência 
é que o Brasil continue com altas taxas de violência, acompanhada do 
endurecimento da legislação penal, do aumento da população carcerária 
e do monitoramento eletrônico, além da expansão do tráfico e ação de 
organizações e facções criminosas no Brasil.

Depois da discussão acerca da violência em Fortaleza, como 
síntese de pensamento da contextualização, confeccionamos um 
mapa mental que contempla muitos dos conceitos estudados que  
cercam essa problemática.

23.  Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/06/manifestacao-fortaleza
-apavorada-reivindica-seguranca-publica.html> Acesso em: 15 nov. 2017.



109108

Figura 35 

Mapa mental violência (2017).

Fonte: Elaborado pela autora (2017)
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8.2.  Experimentação 
Como apresentamos na contextualização do tópico anterior, a 

questão da violência em Fortaleza tem diversos elementos que a com-
põem, caracterizando um complexo cenário. Ao partir para experimenta-
ção, a reflexão que a compôs também foi ampla e passeou por diversos 
aspectos dessa temática. Apresentamos alguns exemplos a seguir. 

Iniciando a fase da experimentação com base na temática co-
lhida na coleta de dados, foram levantados diversos questionamentos 
com base no Thought Experiment: What-if24. Entre os questionamentos 
levantados, destacamos: 

• ‘E se roubar fosse uma ação aceita socialmente?’

• “E se a violência urbana passasse a ser parte da experiência tu-
rística da cidade?

Com base nisso, começamos a delinear um exemplo de fu-
turo especulativo não desejável, no qual o turismo poderia de fato 
se beneficiar da violência e ser fomentado por ela, diante de uma 
perspectiva adaptativa e conformativa, e não solucionadora do  
problema da violência. 

Inicialmente, pensamos em uma indústria do turismo do roubo, 
com souvenirs, tours, entre outras iniciativas. Fortaleza é uma cidade 
muito visada para o turismo e muito visitada, então pensamos em 
subverter a situação cotidiana de violência na cidade e ‘vender’ a ideia 
de um turismo do medo. Poderia haver souvenirs, parques, passeios 
(safáris), voltados a vivenciar essa ‘experiência da aventura da violên-
cia’. De modo a tornar a experiência na cidade segura para os turistas, 
poderiam ser usados escudos defletores25. 

24.  Previamente abordado no capítulo da Fundamentação Teórica.

25.  Considerada uma tecnologia emergente na atualidade, o escudo defletor funcionaria 
como uma armadura, protegendo o indivíduo do próprio contexto que ele está inserido. 
Segundo uma pesquisa da Universidade de Leicester, a construção de um escudo defletor 
não é tão absurda, e pode ser conseguida no futuro por meio de uma bola de plasma 
super-quente. Disponível em: <https://www.techcult.com.br/escudos-defletores-de-star-
wars-sao-uma-possibilidade/> Acesso em: 18 de fev. 2018.

‘E se roubar fosse uma ação aceita 
socialmente?’
‘E se a violência urbana passasse 
a ser parte da experiência turística 
da cidade?’

A violência seria transformada em argumento de consumo de 
produtos, experiências em torno da promoção da própria cidade. Em 
uma perspectiva conformadora e adaptativa em vez de solucionadora 
da violência, ela seria vendida como diversão, mostrando assim o sar-
casmo da proposta. 

Como exemplo da proposta, realizamos a camiseta como brinde 
turístico, caso o ato de roubar fizesse parte do pacote turístico local. 
Camisetas são um elemento muito comum do turismo em Fortaleza, 
principalmente em feiras de rua e vendida em atrações turísticas. A 
metáfora seria a pessoa ser de fato um alvo ambulante; uma alegoria 
de um alvo de boneco de plástico, cuja função é receber um tiro. Além 
disso, a ideia do alvo remete a diversão, competição e mostra o aspecto 
lúdico da violência com armas de fogo.

Nessa proposta, ocorreria uma inversão, transformando a 
violência em argumento ao consumo de produtos de turismo de For-
taleza e da própria cidade. Ao invés de haver um ‘prejuízo’ nas contas 
do estado pela violência, o mesmo poderia passar a se beneficiar disso. 
Capital do medo (BAUMAN, 2009)26 e indústria do medo (BARREIRA, 
2011) promoveriam uma inversão do sentido da violência, que ressigni-
ficada apresenta-se positivada em forma de segurança do observador 
(outsider). Paradoxalmente, a segurança da população passa a ser uma 
mercadoria a ser vendida. O próprio marketing e promoção da cidade 
poderia ser realizado nesse sentido, no qual a cidade é vendida como a 
‘Capital da Vigilância’, se estendendo para um consumo de experiências.

Pensando no consumo de experiências, a cidade poderia apre-
sentar tours, parques e momentos de vivência dessa realidade, além de 
cartilhas para o turista sobre o viver em Fortaleza. A manchete fictícia da 
figura 37 propõe um cenário assim, com a criação de parques temáticos 
nas áreas violentas, sendo um sucesso de visitação.

26.  “[...] o capital do medo pode ser transformado em qualquer tipo de lucro político 
ou comercial. [...] A segurança pessoal tornou-se muito importante, talvez o argumento 
de venda mais necessário para qualquer estratégia de marketing.” (BAUMAN, p.55, 2009)

Figura 36 

Camiseta turística (2018)

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Figura 37

Manchete fictícia - Parque Temático 
(2018).

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
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Outro exemplo de cenário especulado durante a fase da experi-
mentação, foi o dos ‘objetos do ladrão’. Em Fortaleza, tem-se a cultura de 
andar com seus pertences escondidos (como celular, dinheiro ou outros 
itens de valor dentro de peças íntimas) e também o que é conhecido 
popularmente como os ‘pertences do ladrão’ (pequenas quantias de 
dinheiro, celular antigo, entre outros). Na Figura 38, temos o celular que 
é de fato utilizado pela pesquisadora (à direita) e o celular reserva (à 
esquerda), para entregar em caso de abordagem na rua.

Com base nesse hábito que surge a partir de uma tentativa 
de mecanismo de defesa, em um futuro possível, o mercado poderia 
se beneficiar dessa necessidade dos consumidores e vender objetos 
com mecanismos de segurança adaptados à essa realidade, como um 
sutiã com bolsos (ver apêndice D), bolsa com mecanismo de choque 
anti-furto, celular com mecanismo de suicídio em caso de furto, objetos 
com proteção para coletivos, entre outros.

Com base nos exemplos apresentados, reflexões e experimen-
tações realizadas, foi elaborado um mapa mental que organiza todos 
os caminhos que a experimentação da prática tomou. Dentre esses 
caminhos, observamos que a reflexão se delineou primordialmente 
por dois caminhos: uma linha de crítica conceitual e outra crítica com 
base na ironia e sátira. Esses caminhos foram percursos no projeto e 
optou-se por seguir a linha crítica conceitual.

Figura 38 

Comparação entre celulares (2018). 

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 39 e 40

Protótipo sutiã com bolso (2018).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Figura 41

Mapa mental prática (2018).

Fonte: Elaborado pela autora (2018).
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8.3.  Prática especulativa
A partir da contextualização do problema, da experimentação 

e da síntese realizada, na prática especulativa, procuramos abordar 
conceitos relevantes para compreender o cotidiano da violência urba-
na em Fortaleza e certos comportamentos e medidas que, ao serem 
perpetuados, podem nos levar a um futuro que não desejamos.

Atualmente, Fortaleza se configura como uma fobópole27, 
uma cidade onde o medo impregna o cotidiano. Na fobópole, uma 
guerra é travada entre os próprios cidadãos e, presumivelmente, boa 
parte da população padece de estresse crônico por causa da violência, 
do medo da violência e da sensação de insegurança (SOUZA, 2008  
apud MORAES, 2015).

Como foi visto, atualmente, a violência e a cultura do medo 
geram, entre outras coisas, isolamento social. Todos passam a ser sus-
peitos e gera-se preconceito, alimentando a cultura do medo em torno 
de uma ideal de preservação pessoal e precaução. Diante da violência 
urbana e insegurança pública gerada nesse cenário, a necropolítica28 
surge como paradigma de Fortaleza perante a violência (O POVO ONLINE, 
2017). Nesse paradigma, é constituída uma divisão entre os segmentos 
sociais entre ‘cidadão x vagabundo’. 

Além disso, temos a mixofobia29 que se constitui como o medo 
de se misturar, especialmente dos ‘cidadãos’ para com os ‘vagabundos’, 
o que instaura uma sensação de desconfiança coletiva. Diante desse 
cenário, as pessoas passam a representar o medo, seja por objetos, 
crenças ou até por outras pessoas. Ao fazer isso, ele se torna mais pal-
pável e mais fácil de ser combatido (PORTO;TEIXEIRA, 2008). O medo 
da violência urbana acaba sendo representado em objetos, lugares, 

27.  Previamente abordada no tópico Contextualização do projeto em design.

28.  Previamente abordada no tópico Contextualização do projeto em design.

29.  Mixofobia: cria-se um estereótipo de indivíduos potencialmente perigosos e passa-
se a fugir de pessoas que tenham esse perfil, o medo da mistura, reforçando a ideia de 
segregação e intolerância. “[...] a difusão das ocorrências de criminalidade, através dos 
meios de comunicação de massa [...] terminam por criar o círculo vicioso do medo, con-
tribuindo para a crença na sensação de generalidade de situações.” (BARREIRA, 2011, p. 
94 apud MORAES, 2015)

situações e pessoas que podem ser associadas a isso, advindo daí o 
estereótipo da ‘cara de ladrão’, muito presente no cotidiano fortalezense. 

Além disso, na pesquisa realizada, tivemos acesso ao projeto 
da Prefeitura de Fortaleza chamado Fortaleza 2040 – A cidade planejada 
pela cidadania30. De acordo com o site do projeto, o plano se trata de 
uma nova forma de planejar a cidade, em que Prefeitura e sociedade 
apontam soluções para o futuro comum da cidade até o ano de 2040. O 
plano de desenvolvimento conta com estratégias a serem implementadas 
a curto, médio e longo prazo contemplando Plano Mestre Urbanístico, 
Plano de Mobilidade e Plano de Desenvolvimento Econômico e Social.

Com base nisso, por meio de uma crítica conceitual e de uma 
perspectiva irônica do Plano Fortaleza 2040,  o objetivo da prática é: 

• denunciar os índices alarmantes de violência na cidade e as 
medidas que vêm sendo tomadas no seu combate; 

• expor o caráter de fobópole de Fortaleza, como uma cidade 
permeada pelo medo; 

• expor a necropolítica e a mixofobia presentes na mentalidade 
do fortalezense e nas políticas públicas realizadas. 

• mediante uma prática especulativa de base ficcional, simular 
uma outra realidade futurística presentificada em dispositivos 
projetados, para, assim, promover uma crítica, ‘tapando’ a 
violência com o excesso de segurança.

Levando isso em consideração, optamos por criar a seguinte 
narrativa esquematizada na figura 42 a seguir. Em um futuro especula-
tivo, não se fala da violência em Fortaleza em 2041, mas sim subverte-
se esse conceito em conceitos paralelos, transformando a cidade na 
capital da vigilância. Cobre-se a violência pela segurança, tratada aqui 
pelo excesso de vigilância e, assim, promovendo a crítica. A violência 
então, desaparece, para que invertida em segurança, seja apresentada 

30.  Disponível em: <http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/> Acesso em 18 de 
fev. 2018.
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.

Figura 42

Fluxograma da narrativa (2018).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

como algo positivo a cidade. Como a violência por essência não é algo 
positivo, como promoção da cidade há uma inversão.

Fortaleza em 2041 é a capital da vigilância, com áreas urbanas 
perfeitamente seguras para os moradores e turistas ‘de bem’, com 
acesso controlado e garantia de seleção e critérios para passagem das 
pessoas. Trata-se de um conjunto de medidas de segurança pública 
para garantir Fortaleza como uma experiência segura para turistas e 
cidadãos ‘de bem’, além de total conhecimento sobre indivíduos e áreas 
perigosas. Por meio da utilização da tecnologia, garante-se mais segu-
rança à população e ao turista, retomando o direito de estar ao ar livre 
e estar na rua com segurança (ao barrar a entrada de ‘indesejáveis’).

Diante disso, especula-se, como cenário hipotético, que pode-
riam ser estabelecidas fronteiras físicas, onde já existem barreiras sociais, 
onde a própria cidade seria formada por grandes conglomerados de 
‘condomínios fechados’, as chamadas zonas de convivência. A cidade se 
encontraria dividida por barreiras visíveis e invisíveis, onde existiriam 
novas políticas de segurança pública e mobilidade urbana. Haveria 
barreiras físicas (muros), pedágios, limites de acesso e identificações 
digitais a fim de dificultar a entrada, regulando a mobilidade urbana e 
lucrando em cima disso.

Além disso, propomos a noção do Passaporte inter-city, onde 
as pessoas só teriam permissão legal de frequentar as áreas que se 
encaixassem no seu perfil de etnia, moradia, profissão, entre outros. 
O passaporte é o documento que iria regularizar o trânsito de turis-
tas e moradores por certas áreas, mais ‘adequadas’ ao perfil de cada 
pessoa (figura 43).

Figura 43

Passaporte inter-city em mãos (2018).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Com relação aos turistas, ao chegar em Fortaleza, eles rece-
beriam um kit de boas-vindas, composto de um folheto que contém 
informações vitais sobre o funcionamento na cidade (figuras 44 e 45) e o 
Passaporte inter-city, sendo esse vital para garantir quais são as regiões 
da cidade onde os visitantes poderiam transitar.

Para de fato haver a mobilidade urbana, seria necessária uma 
solicitação e posterior validação do passaporte, na qual o usuário de-
veria fazer um cadastro (via site, aplicativo ou ida ao centro da sua zona 
de convivência) e responder um questionário socioeconômico, a fim de 
saber por quais zonas de convivência poderia transitar (ver apêndice C) 
e em alguns casos por reconhecimento facial. O critério de mobilidade 
seria estabelecido por aspectos como renda, etnia, profissão e local de 
moradia. O trânsito na cidade seria limitado, onde nem todo mundo 
pode andar pela cidade toda, modo a garantir áreas seguras para os 
cidadãos ‘de bem’. 

No site, seria possível realizar solicitação e validação de passa-
porte, dúvidas, reclamações, além de conter informações importantes 
sobre o funcionamento da mobilidade na cidade. A criação deste e dos 
outros protótipos se apresenta como recurso para apresentação de 
ideias, com propósito de facilitar a imaginação do cenário especulativo. 
A seguir, apresentamos o mapa de navegação do site e algumas telas. 

Figura 44 

Passaporte inter-city (2018)

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 45, 46 e 47.

Folheto explicativo (2018).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Clique para Acessar o Site
w w w. laramachadoam.w ix s i te .com /

for t a lez a20 41

https://laramachadoam.wixsite.com/fortaleza2041
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Figura 48

Navegação do site (2018).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 49

Site do sistema (2018).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 50

Apresentação das Telas do site do 
sistema (2018).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Além do site, haveria a criação de um aplicativo, com as mesmas 
funções e possibilidades de interação. Diferentemente do site, o aplica-
tivo teria também a possibilidade de realizar o reconhecimento facial. 

Como foi visto na fundamentação teórica, um adereço (prop) 
não precisa necessariamente ser realista, mas sim plausível e coerente 
ao mundo ao qual ele pertence (DUNNE e  RABY, 2013). Na criação de 
todas as peças gráficas até então, optamos por usar uma linguagem 
institucional e instrucional, simples e clara, ao tratar de uma comuni-
cação que seria utilizada por órgãos de poder. 

Foram utilizadas cores claras, como azul, branco e cinza, que 
remetem a tranquilidade e optamos por não usar cores escuras asso-
ciadas ao tema da violência, justamente para remeter mais à sensação 
de leveza, tranquilidade, paz. Além disso, o azul é cor oficial da gestão 
vigente da Prefeitura de Fortaleza e utilizada na sua comunicação digital. 
Além disso, foi utilizada uma tipografia mais reta e geométrica e sem 
serifa, para dar um tom mais futurista, sério e ‘higienizado’. 

Figura 52

Mapa de navegação do aplicativo (2018)

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 51

Algumas telas do aplicativo (2018)

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Clique para Acessar o App
ht tps : //pro jec t s . inv is ionapp.com /

share / P 9G20 FB74 AT#/screens

https://projects.invisionapp.com/share/P9G20FB74AT#/screens
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Ademais, utilizamos os grafismos do contorno da cidade em 
linhas, remetendo a fronteiras e espaços delimitados e elementos 
dentro de caixas arredondadas, dando a ideia do aprisionamento, mas 
literalmente suavizando esses contornos.

De volta à proposta especulativa, haveria também a criação 
de um sistema de segurança de ponta, que inibe a presença/passagem 
de indivíduos a partir de um Scanner de reconhecimento facial, com 
base nos seus atributos e na sua adequação ao estereótipo da ‘cara de 
ladrão’. Lojas, prédios comerciais e residenciais, ônibus, entre outros, 
seriam equipados com uma máquina de reconhecimento facial, com as 
características do estigma da ‘cara de ladrão’ já cadastradas, barrando 
assim a entrada daqueles que atendam à essas características. Esse 
sistema também bloquearia a passagem por certas zonas. O Scanner 
de reconhecimento facial (Figura 53) seria um método discreto, homo-
geneizado e inócuo para barrar a entrada de ‘indesejáveis’, em vez de 
depender do julgamento subjetivo de um segurança ou policial, que 
seria algo invasivo. O design da máquina foi proposto para ser limpo 
e minimalista, atendo-se ao essencial: uma câmera, um botão e uma 
interface de resposta para visualização do resultado do reconhecimento.

Atualmente em Fortaleza, tem-se a figura do ‘ladrão’ e um estig-
ma de características que a cerca. Existem diversos estigmas em torno 
de ‘situações mais propensas de ser assaltado’, gerados muito prova-
velmente de relatos de outras experiências de assalto. Esse preconceito 
é velado, sendo realizado de modo quase inconsciente pela população 
como medida preventiva da violência. Isso se reflete de modo negativo 
ao criar barreiras (físicas e mentais) entre os grupos sociais. A criação 
dessa máquina revela esse comportamento e higieniza o processo já 
existente de enquadrar as pessoas em potenciais suspeitos pelos seus 
atributos físicos ou jeito de se vestir. 

Finalmente, na proposta especulativa, as divisões entre as 
regiões da cidade seriam compostas por policiamento reforçado: com 
utilização de drones, sistema de vigilância (que se estende por todo o 
perímetro da cidade), sistema de segurança (Scanner), muros físicos e 
a utilização das já existentes torres de vigilância.

A fim de garantir eficiência energética, imaginamos também a 
implementação de painéis solares para geração de energia. As regiões 
das barreiras seriam centros produtores de energia, congregações e 
eventos, entre outros, de modo que promovessem a aprovação e apro-
ximação da população, não sendo somente barreiras, mas sim espaços 
de troca e ganho e de comunicação entre as zonas de convivência. 

Com base no panorama criado para Fortaleza em 2041, criamos 
também manchetes fictícias, de modo a acompanhar os processos de 
implementação das novas políticas de segurança, celebração de re-
sultados positivos e também de possíveis reações negativas de parte 
da população. 

Figura 53

Scanner de reconhecimento facial (2018)

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 54

Notícias fictícias (2018)

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Em resumo, a prática descrita teve a intenção de refletir o que 
foi comentado na contextualização sobre a violência, as políticas mais 
recentes de segurança pública que reforçam a intensificação da violên-
cia e da repressão, onde há um aumento da vigilância por câmeras, a 
criação das torres de vigilância, aplicativos, patrulhamento e drones. 
Os protótipos e a linguagem criada queriam desafiar e questionar os 
sistemas culturais e políticos existentes.

Ademais, a prática especulativa teve a intenção de criticamente 
refletir sobre as atuais políticas de controle da violência, sua ineficácia e 
as ‘doenças sociais’ que essa violência gera, como exclusão, segregação 
e preconceito. Além disso, refletir sobre as várias barreiras ‘invisíveis’ 
que já pairam sobre Fortaleza, sejam sociais, econômicos ou políticas 
ao expor essas barreiras invisíveis existentes entre os indivíduos por 
meio da criação de barreiras reais.

Figura 55 e 56

Notícias fictícias (2018)

Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Nossa pesquisa fez um apanhado histórico sobre o tema, 
conceituando o design crítico e especulativo e mostrando algumas 
possíveis aplicações, além de discutir o paradigma da funcionalidade no 
design moderno e pós-moderno e uma breve discussão entre design e 
arte. A partir da análise de seu conceito e produções, percebemos que 
o design crítico e especulativo se apresenta como um posicionamento 
conceitual do design contemporâneo que emerge em contextos socio-
culturais específicos, como uma ferramenta de ‘visualização de futuros 
possíveis’, alinhado ao aumento da complexidade das relações e sujeitos, 
rapidez de avanços tecnológicos e as novas necessidades dos sujeitos 
inseridos nesses contextos.

O presente trabalho explorou os significados e produções 
do design crítico e especulativo, e objetiva, ainda que de modo local, 
fomentar o cenário do design brasileiro, contribuindo com um posi-
cionamento projetual ainda pouco abordado em nosso país e com um 
foco de prática ilustrativa baseada nas reflexões sobre o cotidiano da 
violência e insegurança em Fortaleza. 

São resumidas abaixo, para efeito conclusivo, algumas das 
principais características dos processos do design crítico e especulativo:

• Posicionamento transdisciplinar que tem como base o cotidiano 
e as tecnologias atuais/emergentes; o designer cria cenários 
de futuros possíveis para produtos e sistemas. 

• Criação de cenários de futuro não apartados do presente, de 
modo a gerar identificação no espectador. 

• Esse posicionamento se propõe a levantar um debate, fazer 
surgir um olhar ou discurso crítico em torno de uma questão 
e analisar os tipos de futuro desejados ou não. 

• Relevância da autoria e subjetividade do designer. 

• Designer como produtor de discursos, muito mais do que 
materialidade, que apresenta objetivos não diretamente mer-
cadológicos.

• O projeto como um processo experimental de reflexão, espe-
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cialmente sobre o presente em que vivemos.

• Ferramenta provocativa e crítica, muitas vezes por meio da 
ironia e/ou sátira.

• Aproximação e troca de conhecimentos com outras áreas como 
cinema, literatura, psicologia, sociologia, dentre outras.

Por fim, no primeiro momento de pesquisa, foi necessário 
conceituar e compreender o design crítico e especulativo antes da 
definição de um problema de projeto, devido à própria abrangência 
e subjetividade presentes no próprio conceito desse posicionamento. 
Em um segundo momento, desenvolveu-se um projeto de design crítico 
e especulativo abordando o cotidiano da violência na cidade de For-
taleza, priorizando a experimentação como foco, como finalidade de 
dar suporte ao aporte teórico realizado. Além disso, o estudo teórico 
foi aliado à prática, sendo continuado. Diante desse posicionamento 
projetual crítico, que especula cenários do futuro a partir de problemas 
do cotidiano, achamos oportuno trazer esse olhar para um projeto que 
reflete uma das problemáticas do viver na cidade de Fortaleza. 

Durante a prática nesse trabalho, objetivamos empregar uma 
crítica conceitual, obstruindo a violência pela extrapolação da seguran-
ça. Por vezes, optamos por deslocar a violência e trabalhar conceitos 
paralelos, não em si mesma, pois é um conceito que não consegue ser 
positivo em si mesmo. Assim, lidamos em nosso projeto com a violência 
pela segurança, pelo exagero da vigilância. 

Além disso, o trabalho possui uma importância social, ao re-
fletir sobre o atual nível da violência urbana em Fortaleza, pondo em 
xeque os comportamentos gerados a partir do medo e da insegurança 
e as políticas públicas empregadas, que estão longe de se mostrarem 
solucionadoras. 

É importante destacar também a necessidade de um design 
crítico-conceitual, refletindo a capacidade da disciplina de ser uma 
ferramenta para reflexão e transformação, essencial para o contexto 
da pós-modernidade. O designer tem um grande papel na construção 
da cultura material da sociedade e utilizar-se do arsenal de ferramen-
tas do design para o pensamento crítico pode vir a nortear os rumos 
desejados pela nossa sociedade. A prática conceitual permeada pela 

subjetividade se mostra fator determinante para uma função sociopo-
lítica na prática do designer.

As pessoas não estão interessadas em saber com quais máqui-
nas viverão, mas sim quais pessoas e sob quais relações. Entendemos 
que é essencial para uma ideologia não-determinista reconhecer a 
fricção entre presente e futuro, ou então fato e ficção (GONZATTO, VAN 
AMSTEL, et al., 2013). A esperança não é de máquinas melhores, mas 
de uma sociedade melhor, logo incluindo no futuro uma transformação 
social. O futuro, portanto, corresponderia a capacidade da sociedade de 
recriar a si mesma hoje e não amanhã (VIEIRA PINTO, apud GONZATTO, 
VAN AMSTEL, et al., 2013).

Acreditamos que, como próximos passos de aprimoramento 
da pesquisa, a discussão pode ainda ser levada futuramente à pers-
pectiva de um design crítico e especulativo não-colonialista. Por ser 
uma atitude de projeto muito ainda praticada nos chamados ‘países 
de primeiro mundo’, uma crítica tem surgido no sentido de notar um 
certo desprezo dos projetistas de propostas especulativas no que diz 
respeito às questões de privilégios raciais, de classe e de gênero. A 
criação de realidades alternativas com o viés de um posicionamento 
colonialista, por exemplo, ao imaginar em tom crítico certos futuros 
possíveis que já são realidade em ‘países de terceiro mundo’. O design 
crítico e especulativo precisa estar ciente de privilégios e da existência 
de outras realidades, ou não irá evoluir para uma disciplina relevante 
e inclusiva, apenas realizando previsões vazias. 

A discussão presente nesta pesquisa, sobre o design crítico e 
especulativo, em conjunto com uma perspectiva não-colonialista gerará 
um workshop como desdobramento e aplicação de metodologias, como 
também a publicação de um material; Com isso em mente, espaços 
de arte fechados podem não ser os lugares mais apropriados para as 
provocações especulativas, pois essas atualmente raramente saem 
desses espaços e penetram os discursos das pessoas. O espaço da arte, 
de galerias e museus, ou até mesmo a academia limita a potência que 
as reflexões poderiam alcançar.
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Figura 31 - Tipos de crimes mais cometidos (2017).
Fonte: Onde fui Roubado (2017). Disponível em: <http://www.ondefui-
roubado.com.br/fortaleza/CE/estatisticas> Acesso em: 15 nov. 2017.

Figura 32 - Objetos mais roubados (2017).
Fonte: Onde fui Roubado (2017). Disponível em: <http://www.ondefui-
roubado.com.br/fortaleza/CE/estatisticas> Acesso em: 15 nov. 2017.

Figura 33 - Manchete do O Povo (23 de dezembro de 2017).
Fonte: O Povo online (2018). Disponível em: <https://www.opovo.com.br/
jornal/cotidiano/2017/12/torre-de-vigilancia-no-jangurussu-comeca-a-
funcionar-em-janeiro.html> Acesso em: 21 jan. 2018.

Figura 34 - Torre de vigilância (2018)
Fonte: Veja (2018). Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/
fortaleza-instala-torres-de-vigilancia-para-prevenir-crimes/> Acesso 
em: 07 fev. 2018.

Figura 35 - Mapa mental violência (2017).
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Figura 36 - Camiseta turística (2018).
Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Figura 37 - Manchete fictícia - Parque Temático (2018).
Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Figura 38 - Comparação entre celulares (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 39 e 40 - Protótipo sutiã com bolso (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 41 - Mapa mental prática (2018).
Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Figura 42 - Fluxograma da narrativa (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 43 - Passaporte inter-city em mãos (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 44 - Passaporte inter-city (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 45, 46 e 47  - Folheto explicativo (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 48 - Navegação do site (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

Figura 49 - Site do sistema (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Figura 50 - Site do sistema (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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Figura 51 - Mapa de navegação do aplicativo (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Figura 52 - Algumas telas do aplicativo (2018)
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Figura 53 - Scanner de reconhecimento facial (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Figura 54, 55 e 56 - Notícias fictícias (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018).

APÊNDICE B
Figura 1 - Faixa etária dos participantes - 35 respostas (2017).
Fonte: Elaborada pela autora (2017).

Figura 2 - Sexo dos participantes - 38 respostas (2017)
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Figura 3 - Grau de escolaridade dos participantes - 38 respostas (2017).
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Figura 4 - Estado civil dos participantes - 38 respostas (2017).
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Figura 5 - Ocupação dos participantes - 38 respostas (2017).
Fonte: Elaborado pela autora (2017).

APÊNDICE D 
Figura 1 -  Desenho técnico sutiã com bolso (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2017).

Figura 2 - Scanner (2018)
Fonte: Elaborado pela autora (2018)

APÊNDICE E 
Figura 1 -  Mapa de zoneamento (2018).
Fonte: Elaborada pela autora (2018). Fonte: Elaborada pela autora (2018).
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APÊNDICE A  
QUESTIONÁRIO APLICADO A MORADORES DE 
FORTALEZA VIA GOOGLE FORMS

QUESTIONÁRIO SOBRE O VIVER EM FORTALEZA

Pesquisa demográfica
1. Sua idade:

2. Sexo:
a. Masculino
b. Feminino

3. Grau de escolaridade:
a. Ensino médio incompleto
b. Ensino superior incompleto
c. Ensino superior completo

4. Estado civil:
a. Solteiro(a)
b. Casado(a)
c. Divorciado(a)
d. Viúvo(a)

5. Trabalha?
a. Sim
b. Não

6. O viver em Fortaleza
Em seu cotidiano, qual o aspecto que mais lhe incomoda em Fortaleza? 
Descreva uma situação que ocorreu com você em que você desejou 
morar em outra cidade.
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Figura 1

Faixa etária dos participantes - 35 
respostas (2017).

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 2 

Sexo dos participantes - 38 respostas 
(2017)

Fonte: Elaborado pela autora.

Seguem alguns relatos na íntegra:
• A segurança é de fato o que mais me incomoda na cidade. Após 

uma experiência de viver fora por 16 meses, tenho convicção 
que minhas maiores saudades do Canadá estão relacionadas 
a sensação de segurança que proporcionava uma maior pos-
sibilidade de interação e vivência com a cidade.

• Violência: não poder usar e se sentir confortável na rua

• Acho que o que mais me incomoda em morar em Fortaleza 
é o fato de me sentir insegura e não andar a pé pela cidade. 
Não saberia descrever uma situação em específico, mas andar 
pela cidade com medo para mim é uma forte motivação para 
querer morar em outra cidade

• Violência. Situações de roubo e furto ocorridas em zonas tu-
rísticas.

• Insegurança, quando passei por uma tentativa de assalto.

• Insegurança. Não consigo atender o celular no meio da rua 
por medo de ser assaltada, nem caminhar sozinha a noite ou 
voltar sozinha pra casa. 

• Lixo nas ruas.

• Falta de arborização e de respeito com a natureza. Hoje, mais 
do que nunca, o grau de violência em que a cidade se defronta. 
Não gosto de ter medo e de ser instada a desconfiar das pessoas.

• O trânsito e a insegurança.

• O problema da segurança é uma questão super complicada 
na nossa cidade pois interfere em quase todos os aspectos da 
vivência na mesma. O medo de deslocar-se após determinados 
horários e até mesmo de utilizar os meio públicos de transporte 
são aspectos bastante negativos decorrentes desse problema.

APÊNDICE B 
RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO APLICADO
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Figura 3

Grau de escolaridade dos participantes - 
38 respostas (2017)

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 4

Estado civil dos participantes - 38 
respostas (2017)

Fonte: Elaborado pela autora.

• A cultura do medo instaurada na cidade. Em uma visita que 
fiz à Vila do Mar, no trecho que corresponde ao Pirambu, fui 
engolida pelo medo ao ser orientada por dois moradores da 
região a respeito da livre circulação de pessoas no bairro. A 
intenção era percorrer toda a área referente ao projeto do Vila 
do Mar, mas, infelizmente, a ocupação desses espaços ainda 
enfrenta a extrema falta de segurança.

• A insegurança. Andar na rua achando que vou ser assaltada 
ou assediada e ter que correr sempre e avisar pras pessoas 
que tô no caminho de casa, caso aconteça algo. Já fui roubada 
uma vez, no caminho pro colégio, uns anos atrás, e a ideia de 
que pudesse acontecer de novo me levou a começar a praticar 
Muay Thai, como um mecanismo de defesa.

• Não ter coragem de sair a noite, andar a pé na rua. Mesmo de 
dia, também por causa do sol. Ah, e os ônibus, nem tanto pela 
estrutura, mas pelo modo de dirigir dos motoristas e o asfalto, 
tudo balança demais, é muito desagradável.

• Sinto falta de uma mobilidade mais fácil na cidade, de espaços 
abertos mais seguros e instrumentos de cultura menos se-
gregados em certas regiões da cidade. Por ex.: a maioria dos 
museus fica no centro e eu moro bem longe

• Quando fui assaltada perto de casa.

• (Falta de) Segurança. O terror vivido o tempo inteiro me faz 
pensar em morar em locais que tenham outros problemas 
que não esse.

• Violência. Já presenciei vários assaltos e já perdi vários colegas 
que foram vítimas de latrocínio. Um horror!

• O desrespeito, a falta de cidadania. Todos os dias vemos pessoas 
tomando a frente das outras, furando filas, avançando sobre o 
direito dos outros. Isso é um cotidiano deprimente.
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Figura 5

Ocupação dos participantes - 38 
respostas (2017)

Fonte: Elaborado pela autora.

• O aspecto mais incômodo de Fortaleza é a própria conduta do 
fortalezense. No geral, são pessoas mal educadas e egoístas, 
que não ligam à mínima para o bem comum, de forma que 
problemas banais como, por exemplo, a sujeira urbana, são 
maximizados graças à falta de respeito dos cidadãos. Outro 
problema que posso citar em decorrência disso é, por exemplo, 
os altos índices de acidentes no trânsito.

• A insegurança, tanto real quanto psicológica. Não aconteceu 
comigo, mas com um vizinho próximo, que foi assaltado a mão 
armada, e como sempre nessas situações não podemos fazer 
nada. Quanto a insegurança psicológica que sinto, acho que 
se deve as várias notícias e relatos sobre violência que vejo 
ou escuto.

• A falta de consciência coletiva, que acaba por gerar inúmeros 
problemas. Tem também a questão da insegurança

• Insegurança. Assalto à mão armada, no horário do almoço.

• A criminalidade.

• Situações cotidianas de espera, como por exemplo, em filas. 
A educação das pessoas é algo que me incomoda muito. Isso 
explica a atual situação política do país. A culpa nunca é nossa, 
sempre do outro... Do governo…

• Assaltos

• A violência está em nível alarmante na cidade

• a saúde... hospitais são precários!

• Insegurança. Fui assaltado durante um trabalho externo
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APÊNDICE C 
 SOLICITAÇÃO DE PASSAPORTE DE MOBILIDADE 
URBANA

• Nome

• Número de identificação

• Nascimento

• Sexo

• Etnia

• Profissão

• Renda familiar mensal

•  Endereço 

• Zona de convivência

• E-mail

0,8

72

7

1,5

20

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

UNIDADE: CM
ESCALA: S.E.

SUTIÃ ANTI-ROUBO
VISTA FRONTAL

A faixa lateral do sutiã (A) representa um bolso, ideal para celular entre outros itens de 
valor.

LARA MACHADO

(A)

1

APÊNDICE D 
DESENHOS TéCNICOS

Figura 1

Desenho Técnico do Sutiã Anti Furto

Fonte: Elaborado pela autora (2017).
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2,
8

20

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

UNIDADE: CM
ESCALA: S.E.

SCANNER
VISTAS ORTOGRÁFICAS

(A): Câmera com sistema de reconhecimento facial
(B): Interface de permissão: que mostra resultado positivo, 
negativo e/ou porcentagens de reconhecimento.
(C): Porcentagem de permissão. 

LARA MACHADO 2

(A)

(B)

8

1,
8

12
6,
2

2,
3

2,
3

8,
8

3,
6

3

(C)

Figura 2

Desenho Técnico do Scanner

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

APÊNDICE E 
MAPA DE ZONEAMENTO

Figura 1

Mapa de zoneamento do Sistema (parte 
interna folheto)

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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