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O objetivo deste projeto é investigar o processo de transformação dos regimes de sensibilidade,

imaginação e produção de conhecimento, no contexto das mediações algorítmicas da vida, a partir

de um conjunto de obras referentes ao que chamo de Narrativas de Futuro. Mais especificamente,

este projeto se volta às Narrativas de Futuro presentes na intersecção de obras de Ficção Científica

e de Ciência Especulativa. Desde 1993, quando o termo Singularidade foi usado pela primeira vez,

a imaginação do futuro tem abordado temas como imortalidade, catástrofe, digitalização da

consciência, melhorias cognitivas e corporais (descritas em termos de eficiência e confiabilidade),

ordenação algorítmica das forças de trabalho, e novas formas de dar fim à fome, à miséria e à crise

ecológica planetária entre outros. Essa intersecção de narrativas será analisada à luz de um debate

teórico a respeito das noções de governamentalidade algorítmica, capitalismo de vigilância e

modulação algorítmica, para desenvolver a hipótese de que a mediação algorítmica tem tido

participação cada vez mais importante na imaginação do futuro, como implicação direta de suas

estratégias de funcionamento e do processo de transformação que provoca nos regimes de

sensibilidade, imaginação e produção de conhecimentos.
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Narrativas de Futuro: Algoritmo, Subjetividade e ImaginaçãoNarrativas de Futuro: Algoritmo, Subjetividade e Imaginação

Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Este trabalho prevê uma extensa pesquisa bibliográfica a partir de obras de ficção científica, em

textos (físicos e digitais) e obras audiovisuais (séries e filmes cinematográficos), ou seja, serão

coletados fragmentos de texto e imagens e passagens de trilhas sonoras de obras audiovisuais. Além

disso também serão analisadas obras acadêmicas, em formato de livro, na área de ciência

especulativa e estudos de tecnologia e política, dos quais, fragmentos de texto serão selecionados. 

 

 

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

As obras consultadas serão acessadas de bibliotecas públicas e do acervo pessoal do pesquisador,

bem como de plataformas de streaming de conteúdos audiovisuais. 

 

Em última instância, serão gerados dados de análises sobretudo qualitativas, em forma de texto e de

imagens fotográficas.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

A princi ́pio, tendo em vista se tratar de pesquisa ainda em andamento, na ̃o existem documentos a

serem anexados a ̀ dissertac ̧a ̃o nal. Esta, por sua vez, em termos de meta-dado, podera ́ ser localizada

atrave ́s de palavras-chave, ti ́tulo ou resumo, ja ́ que cara ́ disponi ́vel na rede mundial de

computadores, mais especi camente no si ́tio eletro ̂nico da instituic ̧a ̃o a que esta ́ vinculado o

pesquisador.

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?
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O Autor da pesquisa declara ter absoluta cie ̂ncia da necessidade de preservac ̧a ̃o e compartilhamento

de dados de acordo com as exige ̂ncias e ́ticas e legais.

As obras e eventuais documentos consultados foram acompanhados das devidas refere ̂ncias,

notadamente do nome do(a) autor(a), do ti ́tulo, do local e ano de publicac ̧a ̃o, etc.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

O autor concorda e esta ́ ciente de que terceiros podem utilizar este plano como texto base para a

execuc ̧a ̃o de outros planos de gesta ̃o de dados, modi cando-o de acordo com suas necessidades

especi ́ cas. Na ̃o sendo necessa ́ria a menc ̧a ̃o ao mesmo.

O autor concorda e esta ́ ciente de que terceiros podem utilizar a pesquisa para referencias textuais e

bibliogra ́ cas desde que seja mencionado sua autoria e credito.

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?

Os dados utilizados nessa pesquisa esta ̃o devidamente armazenados com o pesquisador principal em

seu computador pessoal, em si ́tio eletro ̂nico para armazenamento de dados (nuvem), ale ́m de HD

Externo.

O espac ̧o para armazenamento e ́ su ciente, na ̃o sendo necessa ́ria a contratac ̧a ̃o, gratuita ou onerosa,

de servic ̧o adicional.

 

How will you manage access and security?How will you manage access and security?

A cada 3 meses sa ̃o realizadas co ́pias de seguranc ̧a dos dados contidos no computador pessoal do

pesquisador e na nuvem para um aparelho eletro ̂nico externo (HD Externo), a m de que nada seja

perdido.

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Somente a dissertac ̧a ̃o nal pode contribuir para projetos futuros e / ou publicac ̧o ̃es cienti ́ cas

considerada como dados de longo prazo, preservados, e disponibilizada virtualmente.

Os demais dados permaneceram em posse do autor para exclusivamente para comprovac ̧a ̃o da
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pesquisa e arquivamento.

What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

Os dados resultantes dessa pesquisa, quando da entrega da versa ̃o nal da dissertac ̧a ̃o, sera ̃o
disponibilizados por meio de reposito ́rio da pro ́pria instituic ̧a ̃o em que a pesquisa e ́ realizada, no

formato digital (online), de modo que o acesso sera ́ garantido e franqueado a toda a comunidade

acade ̂mica

que solicitar.

Data SharingData Sharing

How will you share the data?How will you share the data?

Os dados sera ̃o compartilhados por meio de participac ̧a ̃o do Autor em eventos acade ̂micos,

publicac ̧a ̃o de resumos, artigos e a ns em anais, ale ́m de publicac ̧a ̃o de artigos em perio ́dicos

indexados.

A dissertac ̧a ̃o sera ́ mantida no reposito ́rio institucional de sede da pesquisa, de forma ́sica e virtual,

sendo assim disponibilizada para o publico.

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Em caso de citac ̧a ̃o ou menc ̧a ̃o ao trabalho devera ́ ser feito a devida referencia e menc ̧a ̃o de cre ́ditos.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

Apenas o pesquisador e orientador sera ̃o responsa ́veis pela coleta, ana ́lise, gesta ̃o, armazenamento e

divulgac ̧a ̃o dos dados.

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

Um computador, acesso à internet, livros, filmes e séries.
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