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DebatenDo futuros: tenDências globais, 

visões alternativas e Discurso público

Resumo

Este artigo explora a difícil relação entre uma sociologia 

voltada para o futuro e o debate público no momento em 

que suposições implícitas e operacionalizações explícitas 

sobre o futuro mudam da noção de determinismo para a 

de contingência e conflito. Os problemas não são apenas 

teóricos, mas também práticos, visto que as escolhas me-

todológicas prévias moldam a relação da sociologia com o 

debate público e sua capacidade de enfrentar os desafios 

que surgem nos dias de hoje. Desde seu surgimento, a so-

ciologia esteve voltada para reflexões coletivas acerca não 

apenas das condições sociais passadas ou presentes, mas 

também das possibilidades de mudança. Transformações 

nas constelações epistemológicas, institucionais e sociais 

moldaram a expansão, o desaparecimento e o ressurgi-

mento de orientações para o futuro. Distanciando-se da 

prática da previsão, a pesquisa sociológica sobre futuros 

concentra-se na dinâmica da imaginação e criação de fu-

turos, tendências atuais, cenários prováveis e possíveis e 

suas implicações sociais. 
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Abstract 

This paper explores the uneasy relationship between 

forward-oriented sociology and public debate as implicit 

assumptions and explicit operationalizations of the future 

shift from determinism to contingency and contention. 

The stakes are not merely theoretical but also practical 

because methodological pre-decisions shape sociology’s 

relation to public debate and its abilities to tackling the 

emergent challenges of our time. Sociology was geared 

since its inception toward collective reflection of not only 

present or past conditions of social existence but also of 

potentials for change. Shifting epistemological, institutio-

nal, and social constellations shaped the expansion, eva-

sion, and re-emergence of future orientations. Distancing 

itself from the business of prediction, sociological futures 

research is focused on the dynamics of imagining and 

making futures, current trends, likely and possible scena-

rios, and their social implications.
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