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A ficção científica aponta o futuro 

Patrocinado pela ARAMCO, a companhia 

nacional de petróleo da Arábia Saudita, o 

autor de ficção científica Yasser Bahjatt foi 

conferencista em uma reunião da 

organização Global Austin. 

Nela, entrevistamos Bahjatt sobre a 

relação entre a ficção científica e o futuro. 

O título de sua apresentação foi "História 

do imaginário: ficção científica como ponto 

de partida para a realidade". 

A ficção científica promove uma mente 

livre  

Bahjatt começou por explicar que a ficção 

científica nos encoraja a pensar 

livremente sobre muitas possibilidades, 

incluindo novas tecnologias e a contemplar 

a utilização de tecnologias atuais para 

novos usos.  

A ciência ficção cria o futuro. 

Além disso, normalmente a ficção científica 

envolve várias culturas e perspectivas, 

expande a nossa capacidade de ter 

compaixão.  

E, expandindo nossa capacidade de 

imaginar, a ficção cientifica cria novas 

possibilidades para a humanidade como 

um todo. 

"Nada vem do nada." 

Bahjatt desafiou sua audiência a identificar 

qualquer tecnologia que não foi primeiro 

imaginada no âmbito da ficção 

científica. Não conseguimos.  

O link entre a imaginação humana e 

desenvolvimento científico é óbvio. 

Praticamente todas as nossas tecnologias 

foram primeiro imaginadas por autores de 

ficção científica.  

A criação de um mercado para o século 

XXI 

Antes de Bahjatt começar a publicar ficção 

científica no Médio Oriente, a indústria de 

ficção científica era quase inexistente na 

Arábia Saudita e o resto das nações 

Árabes, em geral.  

Editores regionais se recusaram a publicar 

sua obra, alegando que ninguém teria 

interesse na leitura deste género. Ficou 

evidente que eles estavam errados! 

Publicações e sucessos na área de 

ficção cientifica 

Seu primeiro livro “HWJN”, foi um grande 

sucesso; com centenas de milhares de 

livros vendidos foi durante meses, número 

um em vendas e, um best-seller durante 

vários anos.  

Atualmente este livro teve mais de um 

milhão de downloads ilegais, uma 

estatística impressionante. 

 Compreendendo o valor da 

multimídia, Bahjatt criou um “trailer” para o 

livro, como se fosse um filme – uma ideia 

brilhante. O sucesso deste, e 

subsequentes livros, podem ser 

compreendidos pelo fato de que ninguém 

antes dele, ocupou o espaço dos livros que 

visam os jovens adultos. Um popular 

rapper do Médio Oriente até fez um vídeo 

de rap sobre o livro. 

O objetivo: construir uma cultura e uma 

comunidade Árabe de ficção científica 

Seu sucesso os levou a criar a "Liga de 

árabe SciFiers", e até mesmo, a criação de 
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um prémio para a melhor ideia de ficção 

científica que conduza a um avanço 

tecnológico: “SF2R – SciFi to Reality 

Prize”. Quando editaram a sua primeira 

publicação, há cerca de seis anos, não 

existiam livros de ficção cientifica 

publicados na Arábia Saudita; só neste ano 

já foram publicados 17 livros neste campo. 

Como isso vai mudar o mundo em vinte 

anos? 

Você pode imaginar um mundo em que 

todos os países do planeta possuam sua 

própria cultura de ficção científica? Você 

pode imaginar como poderíamos promover 

o progresso tecnológico através da ciência 

ficção? Nós estamos ansiosos para viver 

esse futuro. 
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