A CoFUTURES é um grupo de investigação internacional cujo trabalho incides nos futurismos globais
contemporâneos, na ficção científica e no pensamento sobre o futuro. Utilizamos a ficção científica, o
pensamento especulativo e a cultura de futuro para enfrentar os atuai desafios planetários: alterações
climáticas, alterações tecnológicas e alterações demográficas.
A CoFUTURES acredita que, a fim de compreender melhor o futuro, tanto da humanidade, como de
outras espécies, da tecnologia ou do planeta, precisamos de interagir com a forma como as pessoas
pensam sobre os futuros em todo o mundo. O nosso objetivo é estabelecer ligações entre imaginários
locais e imaginários globais para enfrentarmos os desafios planetários. Recorremos a uma singular
lente especulativa na abordagem às questões da sustentabilidade. Exploramos visões alternativas sobre
a inovação, visões não tradicionais de futuro e questões de justiça ambiental, em particular aquelas
relacionadas com a perspetiva de comunidades marginais ou marginalizadas.
A CoFUTURES encontra-se sediada em Oslo e o seu rol de atividades está disperso por várias
comunidades, grupos de investigação e redes em todo o mundo. Participa em atividades de
investigação em diferentes setores, incluindo investigação teórica, investigação tecnológica,
investigação política e investigação artística. Produz ou apoia também trabalhos artísticos em vários
meios, incluindo ficção, filmes e jogos de vídeo.
Os principais projetos da CoFUTURES são:
1. CoFUTURES: Pathways to Possible Presents. Este projeto foi financiado pelo European
Research Council ao abrigo da bolsa de investigação European Union’s Horizon 2020
research and innovation.
2. Science Fictionality: Este projeto foi financiado pelo Norwegian Research Council ao abrigo
do FRIPRO-YRT.
Os projetos fazem parte do Department of Culture Studies & Oriental Languages, University of Oslo.
Bodhisattva Chattopadhyay é o Investigador Principal da CoFUTURES. Trabalha na área da ficção
científica como investigador, tradutor e editor. É autor ou editor de seis livros, maioritariamente sobre
ficção científica e é cofundador e coeditor da série de livros Studies in Global Genre Fiction
(Routledge). É Professor Associado de Estudos de Cultura Global na University of Oslo.
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