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[Língua principal | Main language]
A Antropologia do Futuro: Analisando 
a construção do ainda-não 

Resumo curto / Short abstract:
A partir do final do século passado e ao longo 
das primeiras décadas do presente, as preocu-
pações acerca do futuro têm vindo a intensifi-
car-se, fundadas nas implicações ambientais 
e sociopolíticas da ação humana. Este painel 
propõe analisar e discutir os modos como o 
futuro é construído no presente.

Resumo longo / Long abstract:
A partir do final do século passado e ao longo 
das primeiras décadas do presente, as preocu-
pações acerca do futuro têm vindo a intensifi-
car-se, fundadas nas implicações ambientais e 
sociopolíticas da ação humana. Atenta a esta 
realidade, a antropologia passou a incluir a 
necessidade de investigar os processos de 
construção dos futuros na sua agenda de in-
vestigação. Categorias como a antecipação, a 
expetativa, a especulação, a potencialidade, a 
esperança, o desejo, o imaginário e o destino 
começaram a enquadrar teoricamente uma 
antropologia do futuro. Analisar e discutir o fu-
turo como facto cultural, na expressão de Arjun 

Appadurai, é a proposta do presente painel.  
Convidam-se os investigadores a apresenta-
rem propostas que investiguem, as seguintes 
questões, a título indicativo: Que futuros são 
desenhados e construídos no presente e em 
que áreas da vida social? Quais os agentes 
envolvidos? Quais os recursos que usam (e.g. 
novas tecnologias, biociências, etc.)? Quais as 
políticas que promovem esses processos de 
construção? Como é que poderemos estudar 
algo que ainda não existe? Como é que pode-
remos compreender a relação do ainda-não 
com as práticas do quotidiano presente? Quais 
as teorias e os conceitos que poderemos reunir 
para sustentar uma metodologia para estudar 
o futuro no presente?

[Língua complementar | 
Complementary language]
The Anthropology of the Future: Analysing 
the construction of the not-yet

Resumo curto / Short abstract:
From the end of the last century and through-
out the first decades of the present, concerns 
about the future have been intensifying, based 
on the environmental and socio-political impli-
cations of human action. This panel proposes 
to analyse and discuss the ways in which the 
future is constructed in the present.

Resumo longo / Long abstract:
From the end of the last century and through-
out the first decades of the present, concerns 
about the future have been intensifying, 
based on the environmental and socio-polit-
ical implications of human action. Aware of 
this reality, anthropologists began to include 
the need to investigate the processes of con-
struction of futures in their research agenda. 
Categories such as anticipation, expectation, 
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speculation, potentiality, hope, desire, imagi-
nary, and destiny began to theoretically frame 
an anthropology of the future. Analysing, and 
discussing the future as a cultural fact, in Arjun 
Appadurai’s expression, is the purpose of this 
panel. Researchers are invited to submit pro-
posals that investigate, for guidance purposes 
only, the following questions: What futures 
are designed and built in the present and in 
which areas of social life? Which agents are in-
volved? What resources do they use (e.g., new 
technologies, biosciences, etc.)? What policies 
promote these construction processes? How 
can we study something that does not yet ex-
ist? How can we understand the relationship 
between the not-yet with present day-to-day 
practices? What theories and concepts can we 
gather to support a methodology to study the 
future in the present?
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[Língua principal | Main language]
Será o futuro smart? Envolvimento 
social e a Internet das Coisas

Resumo curto / Short abstract:
Com o desenvolvimento tecnológico estamos 
cada vez mais rodeados daquilo que se deno-
mina de IoT (Internet das coisas). Nesta comu-
nicação procurar-se-á perscrutar como é que 
através do presente são produzidas narrativas 
que idealizam a smartização da vida? Qual será 
o impacto da IoT no modo como vivemos?

Resumo longo / Long abstract:
Com o desenvolvimento tecnológico estamos 
cada vez mais rodeados daquilo a que se deno-
mina de IoT (Internet das coisas). Assim, com 
base no projeto Engage_IoT Envolvimentos 

sociais com a Internet das Coisas (financiado 
pela FCT) procurar-se-á nesta comunicação 
perscrutar como é que através do presente 
são produzidas narrativas que idealizam a 
smartização da vida? A IoT é uma gama de 
tecnologias através das quais os objetos do 
quotidiano estão ligados à Internet. Tem 
aplicações em inúmeros domínios, tais como 
saúde, vida assistida, monitorização ambiental, 
poupança de energia, ou fabrico industrial. A 
ligação online entre objetos permite ganhos 
significativos em eficiência, sustentabilidade, 
saúde pública e comodidade. Contudo, além 
de comportar os mesmos riscos que outras TIC 
(proteção e segurança de dados, privacidade 
e vigilância, rastreio e manipulação), implica 
riscos adicionais, uma vez que dispositivos pi-
rateados ou com mau funcionamento podem 
pôr em perigo os utilizadores, os trabalhadores 
e a comunidade. Baseando-se numa metodo-
logia de análise textual e visual dos discursos 
nos medias acerca da IoT pretende-se observar 
o desenvolvimento e as perceções sobre futuro 
destas tecnologias e as expectativas criadas 
por imaginários sociotécnicos, colocando 
questões como: Quem e como é que são es-
tabelecidos estes imaginários? Quais as po-
tencialidades e os riscos de IoT na sociedade?

[Língua complementar | 
Complementary language]
Will the future be smart? Social 
engagements with the Internet of Things

Resumo curto / Short abstract:
With technological development, we are in-
creasingly surrounded by what is called IoT 
(Internet of Things). Thus, with this presenta-
tion we will seek to understand how is it that 
through the present narratives is idealized the 
smartization of life? What will the impact of IoT 
on the way we live?

Resumo longo / Long abstract:
With technological development, we are in-
creasingly surrounded by what is called IoT 
(Internet of Things). Thus, based on Engage_IoT 
project Social engagements with the Internet 
of Things (funded by FCT) we will seek in this 
presentation to understand how is it that 
through present narratives is idealized the 
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