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Resumo 

Esta dissertação tem como objeto de análise o fenômeno da pós-modernidade com 

ênfase no pensamento pós-moderno de um dos seus teóricos mais expressivos, o autor 

Boaventura de Sousa Santos. De modo geral, as críticas pós-modernas se direcionam a 

aspectos fundamentais do desenvolvimento da moderna sociedade burguesa, tais como: a 

razão, o progresso, as grandes narrativas. Esse debate tem sua gênese na conjuntura cultural, 

econômica, social e política da década de 1960 chegando até nossos dias. Este trabalho, 

partindo das categorias centrais do pensamento marxiano, buscou analisar o fenômeno a partir 

da dinâmica social, mas também nas elaborações teóricas dos seus autores. Nestes termos, 

trata-se de um estudo bibliográfico em livros e revistas de referências para o desenvolvimento 

da pesquisa. No que se refere aos escritos de Boaventura de Sousa Santos, elencamos suas 

obras mais expressivas sendo possível identificar de maneira aproximativa seu entendimento 

sobre ciência, modernidade, razão e democracia.  As argumentações constituídas por este 

autor nos possibilitaram a construção do nosso eixo de análise, a saber: a dita sociedade pós-

moderna tão amplamente discutida nos últimos anos é de fato uma falácia da burguesia 

decadente, ou seja, não existe um modelo societal pós-moderno como afirma os seus 

representantes. No nosso entendimento referente à suposta pós-modernidade tem seu 

desenvolvimento na fase tardia do capitalismo, concebida no plano das ideias como um 

modelo que reafirma o conhecimento superficial na medida em que rompe com a categoria de 

totalidade, sendo ele insubstituível para se pensar as mais diversas esferas da sociabilidade.  

Palavras-chave: Pensamento Marxista, Pós-modernidade, Boaventura de Sousa Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Esta tesis tiene como objeto de análisis el supuesto fenómeno de la posmodernidad 

con énfasis en el pensamiento posmoderno de uno de sus teóricos más expresivos, el autor 

Boaventura de Sousa Santos. En general, las críticas posmodernas abordan aspectos 

fundamentales del desarrollo de la sociedad burguesa moderna, como la razón, el progreso, 

las grandes narrativas. Este debate tiene su origen en la coyuntura cultural, económica, social 

y política de la década de 1960 que llega a nuestros días. Este artículo, partiendo de las 

categorías centrales del pensamiento marxista, buscó analizar el fenómeno desde la dinámica 

social pero también desde las elaboraciones teóricas de sus autores. En estos términos, es un 

estudio bibliográfico en libros de referencia y revistas para el desarrollo de la investigación. 

Con respecto a los escritos de Boaventura de Souza Santos, enumeramos sus trabajos más 

expresivos en los que fue posible identificar su comprensión de la ciencia, la modernidad, la 

razón y la democracia. Los argumentos constituidos por este autor nos permitieron construir 

nuestro eje de análisis, a saber: la llamada sociedad posmoderna tan ampliamente discutida en 

los últimos años es, de hecho, una falacia de la burguesía decadente, es decir, no existe una 

sociedad posmoderna. según lo declarado por sus representantes. A nuestro entender, la 

supuesta posmodernidad se refiere al capitalismo en su fase tardía, concebido en el plano de 

las ideas como un modelo que reafirma el conocimiento superficial en la medida en que se 

desglosa como la categoría de la totalidad, siendo insustituible para pensar lo más diverso. 

Esferas de sociabilidad. 

Palabras clave: pensamiento marxista, posmodernidad, Boaventura de Sousa Santos. 
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Tem sido ainda recorrente na dinâmica social da sociedade contemporânea e em 

diferentes produções acadêmicas no campo das Ciências Sociais e Humanas debates em torno 

da suposta pós-modernidade, apesar de haver contestações no que tange a sua definição e a 

sua pertinência. A discussão inclui, entre outras questões, o que se designou chamar de pós-

modernismo nas artes, sobretudo, na arquitetura.  Compreendemos que a relevância desta 

discussão está intrinsecamente ligada ao entendimento do movimento sócio-histórico da 

realidade, sendo este acompanhado pelas profundas transformações emergentes ocorridas no 

mundo desde a década de 1970, repercutindo em todas as dimensões societárias até os dias 

atuais.  No plano das ideias esta discussão atinge todas as áreas do conhecimento científico, 

tendo impactos particulares no campo do Serviço Social.  

Deste modo, a compreensão que envolve a problemática da pós-modernidade se 

coloca como necessária e atual, haja vista, que o conteúdo desta vertente apresenta-se a nosso 

ver como respostas pontuais para problemas percebidos na sua superfície imediata e, que no 

caso específico do Serviço Social entra em conflito com o projeto hegemônico da profissão de 

Serviço Social. Neste contexto, mesmo reivindicando a defesa e a escolha do projeto 

profissional como referencial, a produção do conhecimento no campo do Serviço Social não 

está ilesa as implicações da vertente pós-moderna, esta por sua vez, promove o 

distanciamento das conquistas adquiridas na construção das últimas décadas e que tem na 

teoria social crítica de Marx seu substrato. Tal referência tem se tornado indispensável para se 

entender fenômenos e processos sociais, e mais, a mesma expressa uma visão histórico-crítica 

da nossa sociedade nos ajudando a compreender o contexto sociopolítico do mundo moderno 

em uma perspectiva de totalidade.  

Necessário ressaltar que a profissão de Serviço Social nasce e se desenvolve como 

―parte do programa da antimodernidade, reagindo à secularização, a laicização, a liberdade de 

pensamento, a autonomia individual etc.‖ (Netto apude Vasconcelos, 2015, p.278). No Brasil 

este processo foi condicionado pela burguesia industrial, frente a emergência do movimento 

operário e a questão social nas suas distintas expressão
1
, sendo conduzido pelo processo de 

exploração entre capital e trabalho. A priori o Serviço Social se configurou como parte da 

estratégia pautada no desenvolvimento das classes e de seus interesses, ou seja, uma 

articulação entre Estado/burguesia, Igreja Católica/damas da sociedade. Sob estas condições 

                                                             
1 Nas revoluções de 1848, quando se radicaliza as lutas operárias nos países de capitalismo central, o Brasil 

ainda era um país escravista. A questão social só vai se pôr como questão de política no Brasil, no inicio do 

século XX, com o processo de industrialização. As políticas sociais surgem mediadas pela busca de legitimação 

dos interesses dos capitalistas e das pressões do operariado emergente, como é próprio da contradição 

capital/trabalho no sistema capitalista. Vasconcelos, 2015, p 278).  
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estrutura-se e consolida-se a sua função social enquanto profissão. Assim, na medida em que 

respondia as requisições da burguesia, passa a ser conduzido pelo Estado, por meio das 

políticas sociais
2
, historicamente articulados ―ora pela igreja, ora a denominada ―sociedade 

civil‖, mais por uma ou pela outra, ou pelas duas, a depender do momento histórico, mas 

sempre a partir dos interesses burgueses‖. (Vasconcelos, 2015, p. 280). 

Neste contexto, a profissão passa a intervir nas expressões da questão social por meio 

das políticas públicas e iniciativas privadas. Seu referencial teórico se pautava em uma 

postura neutra e individual estruturada em culpabilizar os sujeitos sociais e, naturalizar as suas 

expressões.  Todavia, nos finais da década de 1970, a luta político-reivindicativa acirrada pela 

organização da classe trabalhadora caminha na direção de um profissional não mais tecnicista, 

mas um profissional que se posicione frente às demandas de uma determinada classe, a classe 

trabalhadora.   

 Nestes termos, o Movimento de Reconceituação representa o ponto chave para uma 

construção teórica mais adequada as requisições da classe trabalhadora. Esta tendência mais 

crítica no Brasil vai se expressar na Intenção de Ruptura como nomeia Netto (1998). Assim, é 

no conteúdo expresso pelas matrizes dessa vertente
3
 que se inicia uma nova configuração para 

o Serviço Social no Brasil. Nela, estavam contidas as questões referentes à dinâmica 

contraditória e macroscópica da sociedade capitalista, colocando em evidência as causas 

referentes a produção social com base na crítica da Economia Política, que compreende a 

estrutura social tendo como privilégio as análises das classes e suas estratégias. Tal 

compreensão problematiza a natureza do poder político e de seus representantes, tendo 

preocupação com o papel do Estado e, examina as particularidades dos aspectos sociais e as 

                                                             
2 Na busca de adequação das práticas profissionais as requisições do Estado ditatorial, o Serviço Social brasileiro 

passa por um processo de renovação iniciado na década de 1960 que se expressa em vertente indicadas por Netto 

(1991): modernização conservadora (baseada no estrutural funcionalismo ) e renovação do conservadorismo 

(baseada na fenomenologia) Na esteira deste processo, influenciada pela emergência do movimento operário, se 

constitui a terceira vertente, neste caso, objetivando enfrentar na teoria e na pratica o conservadorismo histórico 

da profissão , renovado ou modernizado  por meio das duas outras perspectiva. Mesmo com a intenção de 

ruptura, naquele momento, os assistentes sociais permanecem ocupando o espaço de execução terminal das 

políticas sociais, na medida em que o contato do profissional com a população usuária se dá através do Estado, 

principalmente no nível federal, através das políticas de habitação (INOCOOP), assistência social (LBA) e saúde 

(Posto de Atendimento Médico- PAM/INAMPS), espaços em que, mais próximo das ―comunidades‖, algumas 
assistentes sociais, considerando os interesses e necessidades dos usuários a partir de finalidades e objetivos que 

confrontam as requisições institucionais, puderam favorecer junto a movimentos e lutas sociais, processos de 

―mobilização e conscientização‖. (Vasconcelos, 2015, p. 278).  
3 Para Santos (2007) a relação do Serviço Social com a tradição teórica do marxismo se deu por sucessivas 

aproximações. O primeiro encontro com o marxismo capturaram-se seus elementos ideopolíticos, como aporte 

para a ruptura. O segundo momento localiza-se ao longo da década de 1980, e expressa, predominantemente uma 

apropriação epistemológica. Em meados da década de 1990 o Serviço Social pode se apropriar da ontologia da 

vertente crítico-dialética. Ver Santos (2007 ), capítulo 3.  
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funções das ideologias. Todo este processo colaborou de maneira decisiva no giro 

profissional, sugerindo um ―agente técnico especializado com o protagonismo voltado para o 

conhecimento dos seus papeis sociopolíticos e profissionais, envolvendo exigências teóricas 

mais rigorosas‖. (Netto, 2004, p. 302-303).  

Assim, foi no período de esgotamento da ditadura civil-militar e, diante de uma cultura 

política em curso à época, protagonizada por distintas organizações, sindicais, político-

partidária e de diferentes movimentos sociais, propiciaram as condições para o Congresso da 

Virada (1979), sendo este legitimado por uma proposta política e organizacional dos 

profissionais do Serviço Social e pelos estabelecimentos de ensino. (Mota, 2017, p. 46). Para 

esta autora o movimento promovido pelo Congresso da Virada ―redundou na reforma 

curricular de 1982 e, posteriormente, na elaboração dos Códigos de Ética, na lei de 

regulamentação da profissão e na redefinição do papel político dos conselhos federal e 

regionais de Serviço Social‖. (idem 2017, p. 46). Os resultados deste processo foram 

consideravelmente positivos, uma vez que, o referencial marxista pôde ser introduzido, dando 

condições de análises teóricas a partir de uma perspectiva de totalidade, historicidade e 

criticidade.  

O que se verifica na história do serviço social ao longo desses anos é que nessas quatro 

últimas décadas e meia, o Serviço Social tem ampliado a seu horizonte intelectual e 

profissional, tendo condições de produzir conteúdo crítico na área da produção do 

conhecimento científica, contribuindo de forma significativa para a formação da cultura, 

teórica, ética e ideopolítica da profissão, que apesar dos valores emitido pela burguesia 

decadente, esta profissão vem se contrapondo às iniciativas de regulação hegemônica da 

burguesia e de todo o seu aparato ideológico. (Mota, 2017, p. 46-47). Tais iniciativas 

ideológicas no campo do conhecimento têm avançado na crítica as grandes metanarrativas e 

das abordagens teóricas fundamentadas na categoria de totalidade, senda estas legitimadas a 

partir de uma suposta ―crise de paradigma‖, ao qual em última instancia questiona-se a 

viabilidade das abordagens teóricas marxistas tão caras ao Serviço Social hegemônico. 

Josiane Santos (2007) afirma que a polêmica pós-moderna no campo do Serviço 

Social tem o mesmo aspecto que os das ciências sociais, de um modo geral, ou seja, a crítica é 

direcionada contra a teoria social de Marx e seu principal ponto de vista é o epistemológico. 

Neste sentido uma característica comum a essa abordagem condiciona-se ao recurso da 

simplificação em relação a tradição crítico-dialética, com objetivo de demonstrar a sua 

inoperância na atualidade. De acordo com esta autora enquanto os grandes autores pós-

modernos utilizam-se de formas simplificadores para tornar nulas as ―metanarrativas‖, no 
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campo do Serviço Social a tendência do sincretismo ideológico potencializa essa 

simplificação, tendo como desdobramento as‖ críticas a totalidade como totalitarismo‖, a 

―ortodoxia como dogmatismo‖, a ―universalidade como estruturalismo‖ (e consequentemente 

a negação do sujeito)‖. (idem, 2007, p 85).  

  Neste sentido, a apreensão da teoria social de Marx no âmbito da simplificação, bem 

como, sua apreensão a partir da postura epistemológica, promove a mutilação de seu 

referencial categorial, submetendo este pensamento a formas reconstrutivas, complementares, 

sendo estas peculiares da racionalidade formal. Esse olhar se transporta para a concepção do 

Serviço Social cujo o fundamento se pauta na leitura imediata da realidade sem as devidas 

mediações necessárias. Assim, o resultado deste processo está em reforçar a singularidade e a 

positividade, um retorno valorativo ao conservadorismo profissional. (Josiane Santos, 2007, 

p. 87).  

Essas vias de aproximação pós-moderna na profissão de Serviço Social devem ser 

entendias em um modo geral por dois grupos importantes. ―Existem aquelas críticas de 

origem conservadora que rejeitam o marxismo e atualizam-se absorvendo, numa moldura 

sincrética, as proposições pós-modernas, e existem aquelas críticas que, ainda reivindicam o 

marxismo em alguns de seus aspectos, recomendando a superação de ―lacunas‖ e aumento de 

sua potencialidade explicativa com os ―paradigmas pós-modernos‖. (Idem, p. 87).  

Quantos a esses processos a autora explica que no primeiro grupo existem uma 

abordagem que vai para além de deslegitimar a direção teórica-metodológico, trata-se, 

principalmente, de uma forma de compreensão que é contrária à direção ético-político que se 

opõe ao conservadorismo. Já no segundo grupo recaem sobre a polêmica teórico-

epistemológica, que não desqualifica o projeto ético-político, mas promove espaços de disputa 

(de aspecto reformista) por hegemonia em seu bojo, mediados pelo direito burguês, 

principalmente na sua concepção de democracia e cidadania. Tais valores não são 

instrumentais, mas universais, perdendo o seu caráter mediador passando a ser uma ação 

finalística da ação profissional.   

Importante destacarmos que a profissão de Serviço Social deve ser entendida como 

uma síntese de várias dimensões, incluindo entre outras questões, ―formação profissional, 

intervenção técnico-operativa, produção de conhecimento, organização política dos agentes 

profissional‖ que de forma conjunta e articulada seguem uma direção social contida no 

Projeto Ético-Político profissional do Serviço Social‖. (idem. p. 49). Deste modo, qualquer 

que seja o debate envolvendo o Projeto Ético-Político, seja de crise ou não crise, viabilidade 

prática ou ideologia, sua base se sustenta a partir de conquistas civilizatórias sob a sociedade 
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burguesa moderna, pautadas em princípios fundamentais, valores e referenciais teórico-

metodológicos contidos na teoria marxiana. Esta teoria lança luzes e define possibilidades 

radicalmente democráticas frente à ordem social vigente. (Mota, 2017, p. 49-50). Neste 

ínterim, o Projeto Ético-Político configura-se como uma conquista civilizatória para esta 

sociedade, bem como para a área de Serviço Social, sendo este conduzido por um ethos 

profissional que, em condições determinantes pode ser tensionado, recusado ou sofrer 

revisões — contudo a reafirmação e definição de suas bases tecidos em unidade são 

referenciais para o enfrentamento das propostas contidas na ideologia capitalista, 

principalmente nesta conjuntura política de regressão de direitos sociais, políticos e civis, no 

panorama dos retrocessos golpista, neoliberal, conservador, e moralista que prevalecem no 

país. (idem, p. 50).  

Diante deste complexo causal, este projeto tem sofrido com os ataques de tendências 

pós-moderna no âmbito do conhecimento, influenciando de maneira expressiva na prática do 

exercício profissional. Esta concepção epistemológica pós-moderna se legitima em questões 

de natureza ―cultural‖ concentradas em ações focais marcadas por requisições ―solidárias‖ e 

de parcerias em diferentes níveis, apelando para a sociedade civil e a cidadania como 

justificativa. (Netto, 1994, apud Vasconcelos, 2015, p. 304). Esta perspectiva tem sido uma 

das opções por parte de assistentes sociais, nomeadamente, os que têm como objeto de 

investigação temas relacionados a raça, etnia, gênero, geração e orientação sexual. (Idem, 

1994, p. 304).  

Em um contexto de interesses contraditórios os Assistentes Sociais que optam por esta 

perspectiva, pós-moderna, na atividade sócio-ocupacional e no âmbito da produção do 

conhecimento caminham na direção de crítica ao referencial marxista e suas bases 

fundamentais de explicação da realidade.  Este contexto se expressa no âmbito do exercício 

profissional a partir da apreensão acrítica pautada por diferentes ações, tais como Serviço 

Social Clínico
4
 e suas ramificações, sendo estendida atualmente para área da política de 

                                                             
4 De acordo com Rodrigues (2009) o Serviço Social Clínico é um movimento composto por um grupo de 

assistentes sociais com formação especializada nas mais variadas abordagens clínicas: holística, bioenergética, 

psicodrama, terapia familiar sistêmica, transpessoal etc. Tal afirmativa foi feita na publicação em  2003 e 2004, 
pelo Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS/RJ) e o Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Serviço Social/UERJ, no lançamento de  duas publicações que resgatam dois momentos de um 

amplo e rico debate que versou sobre a relação entre Serviço Social e práticas ―psi‖; a (in) compatibilidade entre 

atividade profissional e intervenção clínica e/ou terapêutica e a improvável ou não convergência entre Serviço 

Social Clínico e o projeto profissional. O que se pode apreender das exposições e do debate com a plenária, 

conforme os organizadores, é que ―são duas perspectivas profissionais antagônicas, duas formas distintas e 

inconciliáveis de fazer e compreender a profissão e a sociedade, que tem consequências concretas diante do 

projeto profissional que a categoria construiu e luta para implementar‖. Como afirma Rodrigues na publicação 

de 2003, as diferentes propostas de ―Serviço Social Clínico‖ revelam através da sua bibliografia, um 
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Assistência Social, sendo utilizadas por meio de ―Terapias Comunitárias‖, ―Terapias de 

Família‖ entre outros. (Idem, 2015, p. 305). Mas como afirma Iamamoto (2014) A profissão 

de Serviço Social não se confunde com a assistência social, mesmo que esta possa ser uma 

das suas mediações justificáveis para a sua emergência enquanto profissão, e também não se 

confunde com responsabilidade do governo ou Estado, legitimamente responsável pelas 

políticas sociais e seus programas.  

Esses profissionais que atuam na direção da perspectiva pós-moderna tomam o 

―psicossocial‖ enquanto função e não como um campo de atuação, exercendo suas atividades 

por meio de práticas de humanização e acolhimento que se legitimam por processos de 

prevenção como forma de restaurar e revitalizar diferentes crises no conjunto familiar, 

visando a amenizar o sofrimento dessa população, ou seja, são aqueles que maquiam a 

pobreza e a miséria em nome da cidadania via direitos fragmentados, resgatando o que ―há de 

belo na pobreza‖. Este processo disfarça a pobreza e o sofrimento material e espiritual sem 

reconhecer os nexos causais deste estado coisas, não captando as relações reais existentes 

entre individuo-sociedade. (Vasconcelos, 2015, p. 309-310). 

       Neste ínterim, verifica-se no debate do Serviço Social brasileiro nas últimas 

quatro décadas a polarização de um duplo movimento segundo Iamamoto (2014). O primeiro 

movimento e mais significativo tem uma relação com o processo de ruptura teórica e política 

com as bases do conservadorismo, que é intrínseca a própria profissão. O segundo movimento 

se configura em uma proposta contrária e avessa a este processo sendo a atualização da 

proposta (neo)conservadora apoiada por tendência pós-modernas na produção do 

conhecimento.  Todavia, nos últimos anos a categoria vem construindo um acervo 

sociopolítico e profissional, que tem como núcleo categorial a compreensão da história a 

partir de uma perspectiva de classe tendo no trabalho a sua centralidade. Estes esforços foram 

alimentados pela tradição marxistas. (Iamamoto, 2014, p. 613).   Contudo as tendências que 

regem o capitalismo contemporâneo vêm apresentando novos processos e fenômenos, 

                                                                                                                                                                                              
denominador comum que é uma concepção de profissão essencialmente conservadora que resulta na 
identificação da ―profissão como forma de ajuda‖ vocação ou conforto terapêutico. ―É justamente essa 

concepção mística do servir, próximo a filantropia, uma visão benevolente do exercício profissional, que a 

categoria, desde os anos 60, não só no Brasil, mas em quase todo o continente latino-americano, tem colocado 

em xeque‖. Reconhecendo o sofrimento físico e psíquico (individual e coletivo), fruto da vivencia das diferentes 

expressões da questão social, como impossíveis de serem enfrentados a partir da formação de um Assistente 

Social e/ ou no âmbito exclusivamente do Serviço Social, o que nos remeteria ao exercício de outra profissão, o 

debate resultou em questões que merecem aprofundamento, como indicado pelos organizadores: a relação entre 

clínica e política; cultura pós-moderna e neoconservadorismo; subjetividade, questão social e formação 

profissional. (Vasconcelos, 2015, p. 305). 
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exigindo dos Assistentes Sociais que se comprometam com o projeto profissional, pesquisas 

de realidades fundamentadas em categorias capazes de fundar cientificamente a ontologia.  

      Este processo se coloca como um verdadeiro desafio, uma vez que, análise social 

fundamentada na crítica da economia política não tem sido suficiente para estruturar 

atividades e ações articuladas aos interesses da classe trabalhadora de acordo com 

Vasconcelos (2015). A autora afirma que mesmo os profissionais que tem uma criteriosa 

análise social, muitas dessas articulações caminham de encontro à reforma do capitalismo, ou 

seja, manutenção da propriedade privada e dos seus meios fundamentais de produção.   Deste 

modo, a perspectiva de análise deve necessariamente estar em consonância com princípios e 

finalidades ético-políticos emancipatórios, materializados na atividade prática. Do mesmo 

modo estes mesmos referenciais só alcançam concretude quando, mediados pelo exercício 

profissional, em análises concretas de situações concretas. Assim, a perspectiva do projeto 

profissional tende há estar em sintonia com a realidade, com as suas devidas mediações, ou 

seja, o desenvolvimento real e concreto do qual o Serviço Social é parte e expressão.  Tal 

profissional deve estar pronto a apreender tanto a lógica de desenvolvimento do capitalismo, 

tanto as possibilidades de sua superação. (Vasconcelos, 2015, p.427-430).  

É nesse contraditório complexo que podemos afirmar a importância de se efetivar o 

debate da pós-modernidade no campo do Serviço Social. Mas para além da abordagem da 

nossa proposta inicial nesta dissertação de, entender as tendências pós-modernas no terreno do 

Serviço Social, um espaço de disputas teóricas e política no direcionamento da profissão de 

Serviço Social atualmente, optamos por analisar a pós-modernidade e suas ramificações 

culturais pós-modernistas de forma não exaustiva mais  devidamente fundamentada tendo 

como referencial teórico e metodológico a teoria marxista, e  seus contemporâneos. Sendo 

assim, esta perspectiva lança luzes sobre o que nos é central, ou seja, elementos para 

compreensão acerca do fenômeno pós-moderno com ênfase no pensamento do autor 

Boaventura de Sousa Santos.  

                 

 Não é sem razão que no capitalismo tardio segundo a categoria mandeliana, que 

tendências que desqualifiquem as teorias totalizantes, postas segundo Netto (2011) como 

metanarrativas, ao qual o marxismo é parte e expressão, se propaguem com facilidades nas 

distintas fases de decadência da burguesia, se apresentando com novidades, mas em 

continuidades aos valores desse sistema ideológico burguês. Quando retomamos a teoria 

construída por Marx em sua apresentação em Contribuição da Economia Política, Fernandes 

(2008) afirma que a mesma aponta para duas conclusões: a primeira se refere à contradição 
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fundamental da atual fase de desenvolvimento capitalista, logo, produção e apropriação da 

mais-valia, do excedente econômico em valor, e intensificação sem precedentes da exploração 

do trabalho, sobrevivendo por mais de duas décadas até agora. Para este autor ―essa 

exploração ocorre por meio da mais-valia, relativa e absoluta, da superexploração dos 

trabalhadores assalariados e não assalariados de todo o mundo incluindo os dos países mais 

miseráveis do planeta‖. (Idem, p.12). E outra conclusão que nos é fundamental apreender que, 

esta teoria permite entender que essa fase capitalista não é eterna.  Vejamos o que 

Vasconcelos afirma desta teoria. 

[...] somente em Marx podemos ter acesso a teoria social que forneceu/ fornece 

instrumentos para a crítica da ordem burguesa a partir do método materialista 

histórico e dialético, da teoria do valor trabalho e da perspectiva da revolução [...]. 

(Vasconcelos, 2015, p. 17).  

 

 Esta autora afirma que para que a burguesia mantenha este estado de coisas seus 

esforços se concentram em uma arquitetura ideológica desqualificadora de qualquer modelo 

de análise que se aproxime ou se paute em uma perspectiva histórica e de totalidade, em um 

ponto de vista de classe, logo, a da classe trabalhadora enquanto sujeito revolucionário. (Idem, 

p. 18). Para esta autora com este processo tornar-se visível a funcionalidade das teorias pós-

modernas, sendo elas uma fonte que alimenta a manipulação e o poder de convencimento da 

burguesia, sendo este um momento oportuno de divulgação de diferentes teses que anunciam 

―o fim do sujeito revolucionário‖ e juntamente com ele o projeto de emancipação social. 

(Idem, p.18).  

Com base nestes elementos a dissertação apresenta-se desenvolvida em três capítulos. 

No primeiro capítulo buscamos recuperar a concepção da modernidade a partir dos seus 

fundamentos históricos sociais, compreendendo a sua relevância para o debate 

contemporâneo, bem como, também analisamos o desenvolvimento da razão moderna e do 

projeto ilustrado percebendo os limites que lhe foram impetrados  pelo processo de 

decadência ideológica da burguesia pós-1848. O entendimento da categoria decadência 

ideológica se configura como um elemento importante para se pensar os desafios impostos à a 

esta sociedade frente aos avanços da lógica produtivista no campo do conhecimento.  Esta 

lógica propaga e difunde metodologias particulares que negam as categorias essenciais do 

conhecimento científicos, tais como: racionalidade, sujeito, história, emancipação, 

humanidade e progresso, herdeiras da tradição moderna.  

No segundo capítulo concentramos nossa atenção no entendimento das 

transformações contemporâneas e as bases de fundamentação histórico-social da suposta 

sociedade pós-moderna. Tal entendimento tem como suporte teórico a escolha de alguns dos 
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interpretes marxistas, os que atuam na renovação do conteúdo e da obra de Marx, e 

reivindicam a crítica da ordem tardo-burguesa, tais como Perry Anderson, Frederic Jameson, 

David Harvey, Estevan Mészaros, José Paulo Netto, entre outros dedicados em entender esses 

processos de transformações sociais a partir do olhar de Marx. A partir das análises destes 

autores confrontamos a ideia de uma suposta sociedade pós-moderna em substituição a 

Moderna, localizando seus equívocos.   

No terceiro capítulo selecionamos entre os autores pós-modernos que se reivindicam 

dessa tendência, o teórico Boaventura de Sousa Santos apreendendo alguns conceitos 

fundamentais de compreensão no que tange a ciência, a noção de paradigma, concepção de 

razão, democracia e capitalismo. As críticas deste autor representam as balizas fundamentais 

do nosso eixo de análise, seja ele, de que não existe uma sociedade pós-moderna como este 

ele afirma. Tal escolha tem como objetivo sinalizar que as concepções de uma sociedade pós-

moderna segundo o teórico Boaventura de Sousa Santos nos moldes de uma pós-modernidade 

seja ela de ―oposição‖ ou de ―celebração‖, respeitando e compreendendo suas 

particularidades, caminham sobre um mesmo viés de fragmentação e de ruptura da 

perspectiva de totalidade, portanto, funcionais a lógica capitalista.   
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CAPÍTULO I 

 

“A MODERNA SOCIEDADE BURGUESA E A RAZÃO” 

 

 

 

 

O homem na encruzilhada ou o homem controlador do universo de Diego Rivera 
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Ao nascimento da mecanização e da indústria moderna (...) seguiu-se um violento 

abalo, como uma avalanche, em intensidade e extensão. Todos os limites da moral e 

da natureza, de idade e sexo, de dia e noite, foram rompidos. O capital celebrou suas 

orgias.  

                                                                                           O capital, volume I 

 

Contemplamos na atualidade um discurso que é característico do seu próprio tempo, a 

suposta tese de uma sociedade pós-moderna. As orientações advindas deste debate alimentam 

premissas que sustentam uma análise que caminha de encontro aos pressupostos fundamentais 

defendidos pelo projeto da Modernidade, declarando a sua ineficiência e o seu próprio fim. 

Neste sentido, entendemos que a pós-modernidade tenciona e coloca em evidência os pilares 

fundamentais do projeto da modernidade, deslegitimando sua matriz emancipatória e 

principais pressupostos. Não obstante, a pós-modernidade admite o fim da modernidade e a 

chegada de um ―novo tempo‖, uma ―nova época histórica‖. Este capítulo pretende analisar a 

concepção da modernidade a partir dos seus fundamentos históricos sociais, compreendendo a 

sua relevância para o debate contemporâneo.  

 

1.1 A Constituição da Modernidade 

  

A constituição da modernidade representa um divisor de águas na história desta 

sociedade, sendo ela fruto de processos revolucionários e de rupturas que marcaram todas as 

camadas sociais, modificando profundamente o sistema social e político tradicional. Pensada 

a partir de um período de transição e constituição da modernidade, constitui-se como processo 

histórico que everte por dentro a estrutura da sociedade feudal, ou seja, nascem ainda no 

feudalismo os elementos que vão explicar a ruptura com o modo de produção e vida na 

sociedade feudal
5
. Declina-se nesse processo também a lei divina como firme fundamento das 

hierarquias políticas a partir do século XVIII ao século XIX, sendo esta afirmativa consensual 

entre diferentes autores, como afirma Sousa (2004). Neste sentido é possível perceber que sua 

maior expressão ocorre numa certa etapa da história e numa região geográfica específica, 

                                                             
5 O Feudalismo como modo de produção definia-se por uma unidade orgânica de economia e dominação 

política, paradoxalmente distribuída em uma cadeia de soberanias parcelares por toda formação social. A 

instituição do trabalho servil, como mecanismo de extração de excedente, fundia a exploração econômica e a 
coerção político-legal, no nível molecular de aldeia. O senhor, por sua vez, tinha normalmente o dever de 

vassalagem e de serviço militar para com o seu suserano senhoril, que reclamava a terra como seu domínio 

supremo. Com a comutação generalizada das obrigações, transformadas em rendas monetárias, a unidade celular 

de opressão política e econômica do campesinato foi gravemente debilitada e ameaçada de dissociação (o final 

deste processo foi o ―trabalho livre‖ e o ―contrato salarial‖). O poder de classe dos senhores feudais estava assim 

diretamente em risco com o desaparecimento gradual da servidão. O resultado disto foi um deslocamento da 

coerção político legal no sentido ascendente, em direção a uma cúpula centralizada e militarizada-Estado 

absolutista. (Anderson, 2004, p.19). 
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Europa Ocidental, identificada através da queda do Ancien Régime e início do 

desenvolvimento histórico social do sistema capitalista.  

De acordo com Berman (1986) o conjunto de experiências compartilhadas entre 

homens e mulheres, assumem a partir da constituição da modernidade um tipo de experiência 

vital, experiências estas evidenciadas no tempo e espaço que  possibilitaram a unidade da 

espécie humana, contudo esta unidade possui um caráter paradoxal, visto que, ela nos coloca 

em permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angustia. O 

capitalismo em seu processo de expansão desenvolveu, no curso de cinco séculos, uma 

história extremamente rica e uma multiplicidade de tradições que lhe são próprias. Assim, 

muitas são as fontes de alimentação da vida moderna. Quanto a isso esse autor afirma: 

 

Grandes descobertas nas ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do 

universo e do lugar que ocupamos nele; a industrialização da produção, que 

transforma conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e 

destrói os antigos, acelera o próprio ritmo de vida, gera novas formas de poder 

corporativo e de luta de classe; descomunal explosão demográfica, que penaliza 

milhões de pessoas no mundo em direção a novas vidas; rápido e muitas vezes 

catastrófico crescimento urbano; sistemas de comunicação de massa, dinâmico em 
seu desenvolvimento, que embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais 

variados indivíduos e sociedades; Estados nacionais cada vez mais poderosos, 

burocraticamente estruturado e geridos, que lutam com  obstinação para expandir 

seu poder; movimentos sociais de massa e de nações, desafiam seus governos 

políticos ou econômicos, lutando por obter algum controle sobre suas vidas; enfim 

dirigindo e manipulado todas as pessoas e instituições, um mercado capitalista 

mundial, drasticamente flutuante, em permanente expansão. (Berman, 1986, p. 16).     

 

Para Guiddens (1991) a modernidade se define como um estilo, costume de vida ou 

organização social que surgiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se 

tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Contudo entendemos que para além de 

um estilo ou de uma organização social, a modernidade é uma forma social que se desenvolve 

a partir de um tempo e um espaço sócio-histórico específico, o tempo e espaço de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, ou seja, a emergência da modernidade não 

se traduz no capitalismo em si, mas como parte e expressão da dinâmica de expansão desse 

modelo de desenvolvimento e, por conseguinte, também de desenvolvimento da moderna 

sociedade burguesa.  

  Hubermam (1986) afirma que Marx estava tremendamente interessado em descobrir 

a dinâmica da sociedade do presente, porque desejava descobrir as forças que nela 

provocariam a modificação para a sociedade do futuro. Marx (1971) deixa bem claro esta 

afirmativa ao alegar que sua finalidade última era desvelar as leis econômicas do movimento 

da moderna sociedade burguesa, para ele o importante era estudar o modelo de 
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desenvolvimento capitalista e suas relações de produção e circulação, isto é, estudar as leis, 

tendências que atuam e se impõem como ―férrea necessidade‖.  

Importante pontuarmos que o modo de vida produzido pelo modo de produção 

capitalista nos afasta consideravelmente de todos os tipos tradicionais da ordem social 

segundo as análises de Guiddens (1991). Para ele o desenvolvimento do capitalismo e 

consequentemente da moderna sociedade burguesa, possibilitou transformações em diferentes 

aspectos da vida, contudo o mesmo avalia que a modernidade possui um caráter 

descontinuísta
6
, e é justamente esta peculiaridade que não tem sido enfocado, principalmente, 

por influência do evolucionismo social. Para tanto, se faz necessário deslocar a narrativa 

evolucionária ou desconstruir seu enredo para melhor elucidar a modernidade e assim alterar 

o enfoque de parte do debate pós-moderno. Quanto ao caráter descontinuísta da modernidade 

o autor destaca três características fundamentais de entendimento.  

O primeiro caráter descontinuísta da modernidade se refere ao ritmo de mudança 

nítido que a era moderna põe em movimento. As civilizações tradicionais podem ter sido 

consideravelmente mais dinâmicas que outros sistemas pré-modernos, mas a rapidez da 

mudança em condições de modernidade é extrema. Se isto é talvez mais óbvio no que toca à 

tecnologia, permeia também todas as outras esferas.  

O segundo caráter de descontinuidade da modernidade está relacionado ao escopo da 

mudança que se dá a partir da necessidade de expansão do capitalismo pra além de si mesmo, 

surge à modernização e interconexão entre espaços planetários como resultante deste 

processo, áreas do globo são postas em interconexão, ondas de transformação social penetram 

virtualmente toda a superfície da Terra.  Marx (2008) demonstrou cabalmente esse caráter 

expansionista do capitalismo ao redigir o Manifesto do Partido Comunista. Para Marx a 

burguesia na sua fase revolucionária obteve um alto desempenho para a história da sociedade. 

Através da exploração do mercado mundial, ela submeteu o campo à cidade e imprimiu um 

caráter cosmopolita a produção e ao consumo em todo o mundo. Criou grandes cidades, 

aumentou a população urbana e colocou o campo sob o domínio da cidade, colocou povos 

bárbaros e semibárbaros na dependência das civilizações, as nações agrárias sob o domínio 

dos burgueses. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de produção e 

propriedade privada. Desta forma ela centralizou os meios de produção e concentrou a 

propriedade em suas mãos, e nesta direção o poder político pode ser centralizado.  

                                                             
6 A descontinuidade que autor se refere é o conjunto de descontinuidades específicas, associados ao período 

moderno. Existem indiscutivelmente descontinuidades em várias fases do desenvolvimento histórico — como, 

por exemplo, nos pontos de transição entre sociedades tribais e a emergência de estados agrários. Com estas o 

autor não está preocupado.    
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Nas palavras de Marx (2008):  

 

Durante sua dominação, que ainda não completou um século, a burguesia 

desenvolveu forças produtivas mais maciças e colossais que todas as gerações 

anteriores. Dominação das forças da natureza, da maquinaria, aplicação da química 

na indústria e na agricultura, navegação a vapor, estradas de ferro, telégrafo elétrico, 

desbravamento de regiões inteiras, adaptação dos leitos dos rios para navegação, 
fixação de populações vindas não se sabe nem de onde [...]. (Marx, 2008, p.16).  

 

A terceira característica identificada por Guiddens (1991), diz respeito à natureza 

intrínseca das instituições modernas. Algumas formas sociais modernas simplesmente não se 

encontram em períodos históricos precedentes — tais como o sistema político do estado-

nação, a dependência por atacado da produção de fontes de energia inanimadas, ou a completa 

transformação em mercadoria de produtos e trabalho assalariado.  

Quando pensamos a modernidade a partir de suas condições sócio-históricas, podemos 

perceber que sua emergência apreende um conjunto de transformações sociais, políticas, 

econômicas e culturais. Assim para uma melhor elucidação da modernidade em sua fase de 

emergência compartilho das análises de Berman (1986) apreendendo este contexto histórico a 

partir de três fases específicas, a primeira fase, que vai do início do século XVI e XVII, sendo 

o início da vida moderna, a segunda fase se inicia a partir de 1790, representada pela grande 

onda revolucionária, tendo como ápice desse processo a Revolução Francesa e suas 

reverberações, e a última fase se concentram a partir do século XX, no qual a modernidade 

expandirá o seu processo de modernização
7
.  

As análises de Netto (2012) corroboram com essas afirmativas, quando o autor 

enfatiza que este movimento se expressa da seguinte forma:  

 

O que se processa entre os séculos XVI e XVII, e prossegue nos séculos XVII e 

XVIII, quando a nova classe8 já, constituída, constrói a sua hegemonia político-

cultural e reúne as condições para o enfrentamento direto com a feudalidade, 

derrotando-as nos confrontos maiores de 1688/89 (Inglaterra) e 1789 (França). A 

tomada do poder político pela burguesia, cujo marco emblemático é 1789, não 

constituiu mais que um desfecho da luta de classe plurissecular, que teve no domínio 

da cultura e das ideias um campo de batalhas decisivo, como provam a Reforma 

Protestante
9
e a ilustração, foi à hegemonia conquistada pela burguesia no terreno das 

                                                             
7 O significado de modernização para o autor tem uma relação direta com as transformações evidenciadas a 

partir do século XX, segundo Berman (1986) os processos sociais que dão vida a este turbilhão, ou seja, 

modificações  sociais, culturais, econômicas, estas mudanças se mantém em estado permanente de vir-a-ser, vêm 

chamar-se ―modernização‖.   
8 Quanto a esta nova classe o autor se refere à classe média, ou seja, a classe da burguesa em seu período 

emergente até então revolucionário.  
9 A reforma na segunda década do século XVI foi o primeiro grande ataque político ao maior sustentáculo do 

regime feudal, a igreja, escreveu um analista: ―Antes que a classe média (isto é, a burguesia) pudesse apagar o 

feudalismo em cada país, tinha que atacar a organização central -a igreja‖. E foi o que fez. A luta tomou um 
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ideias que lhe permitiu organizar o povo (o conjunto do Terceiro Estado) e liderá-lo 

na luta que pôs fim ao Antigo Regime.(Netto, 2012, p.87).  
 

Hubermam (1986) afirma que nos primórdios do feudalismo, a terra, sozinha, instituía 

a medida da riqueza do homem. A partir da expansão do comércio, nasceu um novo tipo de 

riqueza, a riqueza em dinheiro. No início do feudalismo, o dinheiro era inativo, estável, 

móvel; agora se tornara ativo, vivo, fluido.  No início do feudalismo, os sacerdotes e 

guerreiros, proprietários de terras, se consideravam num dos extremos da escala social, 

convivendo do trabalho dos servos, que estavam no outro extremo. Agora, nasce um novo 

grupo a classe média, vivendo de uma nova forma, da compra e da venda. No período do 

feudalismo, a posse da terra, constituía única fonte de riqueza, efetivava o poder de governar 

para o clero e a nobreza. Agora, através da posse do dinheiro, uma nova fonte de riqueza, 

trouxera consigo a partilha no governo, para a nascente classe média.  

Nos marcos do Ancien Regime a burguesia revolucionária se consagrou como a 

protagonista central de uma transformação social que mudou a história do Ocidente.   Marx 

(1971) afirma que o que diferencia épocas econômicas anteriores não é ―o que‖ é produzido, 

mas sim ―como‖ é produzido. Neste sentido, é possível perceber que as estruturas que deram 

corpo ao feudalismo se viram comprometidas pela nova forma de riqueza que estava sendo 

imposta pela burguesia nascente comercial, a riqueza mobiliária, que se expande para um 

mercado mercantil ou manufatureiro e posteriormente para o industrial.    

Para Lukács (2003) o capital mercantil no início é apenas o movimento de caráter 

mediador entre extremos que ele não domina e entre pressupostos que ele mesmo não cria. 

Com o capitalismo moderno esse desenvolvimento mercantil em seu formato de dominação 

passa a se efetivar sobre o conjunto da sociedade, ele é um modelo de desenvolvimento 

característico do capitalismo moderno. Este autor esclarece que com a penetração decisiva das 

categorias sociais na própria produção a hegemonia do capital industrial torna-se definitiva. 

Em Anderson temos um entendimento semelhante, quanto a isto, o mesmo afirma:  

 

Quando os estados absolutistas se constituíram no Ocidente, a sua estrutura foi 

fundamentalmente determinada pelo reagrupamento feudal contra o campesinato, 

após a dissolução da servidão; mas ela foi secundariamente sobredeterminada pela 

ascensão de uma burguesia urbana que, depois de uma série de avanços técnicos e 

comerciais, evoluía agora em direção as manufaturas pré-industriais numa escala 

considerável. (Anderson, 2004, p.22).   
 

                                                                                                                                                                                              
disfarce religioso. Foi denominada Reforma Protestante. Em essência constitui a primeira batalha decisiva da 

nova classe média contra o feudalismo. (Netto, 2008, apud Huberman,1986, p.83). Cabe assinalar que o 

movimento de Calvino permitiu o desenvolvimento de uma ética apropriada ao que seria mais tarde denominada 

por Marx Weber (1864-1920) como o espírito do capitalismo. (Netto, 2008, p.75).  
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Huberman (1986) analisa pontos importantes de transição do regime feudal para o 

capitalista. Segundo ele na Inglaterra, em 1689, e na França, em 1789, o processo de luta pela 

liberdade do mercado teve como resultado a vitória da classe média. O ano de 1789 se 

configura como a expressão mais evidente do fim da Idade Média, pois foi nele que a 

Revolução Francesa aboliu o sistema feudal. Surgiu um grupo da classe média dentro da 

estrutura da sociedade feudal de sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. Este grupo foi 

ganhando força através dos anos. Contra o feudalismo havia empreendido uma luta longa e 

dura, marcada particularmente por processos revolucionários posto por três batalhas decisivas. 

A primeira foi a Reforma Protestante; a segunda foi a Gloriosa Revolução na Inglaterra, e a 

terceira, a Revolução Francesa. Assim, no final do século XVIII consolidou-se uma estrutura 

pelo menos bastante forte para dar fim a velha ordem feudal. Sobre as condições finais deste 

Antigo Regime Netto e Braz afirmam:  

 

Enterrado o Antigo Regime, abre-se o século XIX com o Estado criado pela 
burguesia triunfante, o Estado Burguês. Colocando a serviço aqueles ―órgãos 

onipotentes‖ de que falava Marx (o exército, a política, a burocracia), a nova classe 

dominante articulou a superestrutura necessária para o desenvolvimento das novas 

forças produtivas de que o seu ascenso era o inequívoco indicador: criam-se as 

melhores condições para a concretização histórica do modo de produção que tem 

como uma de suas classes fundamentais a burguesia- trata-se do modo de produção 

capitalista, gestado no ventre do feudalismo e no interior do qual a produção 

generalizada de mercadorias ocupa o centro da vida econômica. (Netto e Braz, 2012, 

p.87-88).  
 

Como demonstrado, foi no ventre do feudalismo que a burguesia operou o processo de 

conquista de sua hegemonia, no campo econômico, social. Nos moldes da hegemonia 

econômica a ascensão do capitalismo constitui a sua forma celular; na hegemonia social ela 

desenvolve a sua própria cultura, a cultura da Modernidade.   

Segundo Lukács (2003) o capitalismo dissolveu todas as barreiras espaciais e 

temporais entre os diferentes países e domínios, derrubando os muros de separação jurídica 

entre os estamentos. Em seu mundo de igualdade formal entre todos os homens, aquelas 

relações econômicas que regularam as trocas materiais imediatamente entre o homem e a 

natureza desaparecem cada vez mais. O homem torna-se ser social e a sociedade torna-se a 

realidade para o homem. Desse modo, o capitalismo possibilitou o reconhecimento da 

sociedade como realidade.  

A constituição do homem enquanto ser social é uma especificidade própria do 

desenvolvimento do capitalismo, nenhuma outra sociedade obteve esse nível de 

aprofundamento da sociedade como uma realidade social para o homem. Lukács (2003) 



30 
 

afirma que o homem da sociedade feudal não pôde tomar consciência  de si próprio como ser 

social, pelo fato de suas relações  possuírem , em muitos aspectos, um caráter natural, a 

sociedade em sua forma conjunta estava desorganizada tendo pouco controle sobre a 

totalidade das relações entre os homens, para estabelecer a consciência como uma realidade 

concreta para o homem. Essa realidade tornara-se possível por meio do trabalho, pois é nele 

que está contido todas as determinações essenciais desse novo ser social. Deste modo a visão 

puramente natural que se opõem aos homens, proposta por  visões mistificadoras e de leis 

eternas da natureza, passam a ser compreendidas como  resultado das ações destes homens.    

Em verdade, o que estamos indicando não se concentra somente na inauguração da 

história moderna, mas fundamentalmente, na influência e importância do papel da burguesia 

em seu período revolucionário. Marx e Engels (2008) são categóricos em afirmar as ações da 

burguesia em sua fase inicial, para eles a burguesia desempenhou na história um papel 

eminentemente revolucionário, destruindo todas as relações feudais. Ela rasgou o véu 

comovente e sentimentalista do relacionamento familiar e o reduziu a uma relação puramente 

monetária.  

A burguesia de acordo com Lukács (2003) se apresentou como agente histórico deste 

processo, cumprindo mesmo que de forma inconsciente essa função. As forças sociais 

incitadas por ela e que conduziram a supremacia parecem opor-se a ela como uma segunda 

natureza, entretanto mais desprovida de alma e mais impenetrável do que aquela imposta pelo 

período feudal.  

Para Marx (2008) a burguesia possui um caráter antagônico e contraditório no tocante 

ao seu próprio desenvolvimento. Para ele diferentemente de épocas anteriores as contradições 

de classe sempre existiram, mas a época da burguesia tem uma peculiaridade que a faz 

diferente de todas as outras, ou seja, para além de um desenvolvimento mundial 

incomensurável do comércio, da navegação e das comunicações e de um domínio político 

exclusivo no Estado representativo, de um processo de transformação contínua da produção 

que abalou todo sistema social, a burguesia conseguiu simplificar o processo de contradições 

de classe, entre burgueses e proletariados. Quanto a isto Marx (2008) esclarece:  

 

Nas épocas anteriores da história, em quase todos os lugares, encontramos 

sociedades estruturadas em vários segmentos, em uma hierarquia diferenciada das 

posições dos indivíduos. Na Roma antiga, temos patrícios, guerreiros, plebeus e 

escravos, na idade média, senhores feudais, vassalos, membros de corporações, 

artesãos e servos; além disso, em quase todas essas classes, novas subdivisões. A 

moderna sociedade burguesa, que surgiu do declínio da sociedade feudal, não aboliu 

as contradições de classe. Ela apenas colocou novas classes, novas condições de 

opressão e novas formas de luta no lugar das antigas. Nossa época – a época da 
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burguesia – caracteriza-se, contudo, por ter simplificado os antagonismos. Toda 

sociedade se divide, cada vez mais, em dois grandes campos inimigos, em duas 

grandes classes diretamente opostas; a burguesia e o proletariado. (Marx, 2008, p. 

9). 

 

Para Marx a história conforma-se a um padrão definido de leis que podem ser 

descobertas. Para tanto, Engels explica as raízes da filosofia de Marx nos seguintes termos:  

 

Nesse sistema - e aí está seu grande mérito - pela primeira vez todo o mundo, 

natural, histórico e intelectual, é representado como um processo, isto é, como um 
movimento constante, uma modificação, transformação, desenvolvimento. É a 

tentativa de estabelecer a ligação interna que dá continuidade a todo esse movimento 

e evolução. Desse ponto de vista, a história da humanidade deixa de parecer um 

rodopio louco de ideias sem sentido, mas sim um processo de evolução do próprio 

homem‖. (Engels apud Huberman, 1986, p.204).  
 

Neste ínterim, os resultados e as conclusões ao qual Marx chega são exatamente estas: 

 

Na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de suas vontades; essas relações de 

produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças 

produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura 
econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura 

jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de 

consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida 

social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu 

ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. (Marx, 2008, 

p.47).     

 

Segundo Berman (1986) a partir das análises de Marx e Engels a compreensão da 

transição do feudalismo para o capitalismo torna-se possível, pois ao analisar o passado a 

partir desse ponto de vista, à burguesia pode obter o seu lugar apropriado na história. A forma 

de produção capitalista só foi possível devido a condições anteriores. A burguesia teve um 

caráter revolucionário em seu momento de desenvolvimento e luta contra o feudalismo. Os 

meios de produção e troca sobre os quais a burguesia se elevou, foram estimulados e 

provocados pela sociedade feudal. Assim, em uma determinada fase da evolução desses meios 

de produção e troca os vínculos feudais de propriedade deixaram de serem compatíveis com 

as forças produtivas existentes naquele momento, relações estas que precisavam ser rompidas, 

e foram rompidas. Em substituição a elas emerge a livre concorrência, seguida de uma 

constituição social e política adequada, com predomínio econômico e político da classe 

burguesa. Logo, a passagem do feudalismo para o capitalismo foi condicionada por novas 

forças produtivas e uma classe revolucionária específica, a burguesia. Isso ocorre sempre.   

Entre todas as gerações anteriores a burguesia desenvolveu um modelo de dominação, 

por meio do trabalho social, que se colocou para além de suas próprias fronteiras, assim, 
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forças da natureza, maquinaria, aplicação da química na indústria e na agricultura, navegações 

a vapor, estrada de ferro, telégrafo elétrico, desbravamento de regiões inteiras, adaptações dos 

leitos dos rios para navegações, puderam se expandir de forma colossal. (Marx, 2008, p. 16).  

A proposta revolucionária da burguesia pautava-se em uma estrutura apropriada 

herdada de uma cultura ilustrada e com um programa específico, o da modernidade, tal 

programa formava basicamente uma tríade para emancipação humana, resumida na célebre 

consigna de liberdade, igualdade, fraternidade. Portanto, o que se consolida nos principais 

países da Europa ocidental, mais precisamente, entre os anos de 1825/1830 e 1848, sob o 

comando da burguesia, não é a emancipação humana, mas somente a emancipação política.  

Neste horizonte, o regime burguês possibilitou aos homens uma emancipação no nível da 

dependência pessoal, patrimônio do feudalismo; contudo a liberdade política se esbarrou nos 

seus próprios limites, pois nele, a igualdade jurídica não possui uma relação com a igualdade 

econômico-social, desta forma os rumos da emancipação humana tornam-se inviáveis nestas 

condições. (Netto e Braz, 2012, p.31-32).  

Percebe-se que os limites absolutos próprios do sistema burguês, tiveram como 

resultado um novo modelo de dominação, o domínio da classe burguesa. Desta forma o 

prometido reino da liberdade conduziu a sociedade para um ordenamento social mais livre, 

mas com limites insuperáveis no tocante a emancipação da humanidade. A burguesia 

abandona seus ideais emancipadores e converte-se numa classe cujo interesse fundamental é a 

conservação do seu próprio regime, abandonando e/ ou neutralizando os conteúdos mais 

avançados da cultura ilustrada e ingressando em uma fase de decadência ideológica, 

montando um novo cenário de confrontos entre burgueses e proletariados. (Netto e Braz, 

2012, p.32).  

De acordo com Lukács (1967) o ano de 1848 se configura como um período de 

instauração de segurança econômica e política, sob as bases sociais da burguesia. No campo 

das ideias após este período o pensamento social precisou se adaptar às novas condições 

históricas do modo de produção capitalista. A visão de progresso e de emancipação humana 

defendida pela burguesia revolucionária é abandonada em seus aspectos essenciais.  O 

proletariado como classe universal (classe para si) passa assumir o compromisso de lutar pela 

emancipação humana, assumindo seu protagonismo histórico.  

 

A decadência ideológica surge quando as tendências da dinâmica objetiva da vida 

cessam de ser reconhecidas, ou são inclusive mais ou menos ignoradas, ao passo que 

se introduzem em seu lugar desejos subjetivos, vistos como a força motriz da 

realidade. (Lukács 1968, p. 99). 
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Percebemos com isso que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade passam a ser 

incompatíveis em sua totalidade chocando-se com os reais interesses da burguesia 

conservadora pós-1848. Esse período demarca uma queda sem precedentes dos valores 

adquiridos pela burguesia em sua faze revolucionária tendo implicações até os nossos dias. As 

transformações em curso evidenciadas a partir deste período conduzirão no plano das ideias a 

busca de conhecimentos que traduzam a conservação da ordem. A burguesia convertida em 

classe dominante renuncia a sua herança cultural vinculada à dimensão emancipatória, 

atingindo diretamente os modelos clássicos de conhecimento de interpretação da realidade, as 

grandes narrativas.  Este contexto evidencia a crise e dissolução da Economia Política 

clássica
10

 e o nascimento da Sociologia e das ciências particulares.  

Coutinho (2010) afirma que burguesia agora reacionária se apressou em abandonar 

talvez em primeira instância, a categoria da razão. Assim, o que se condiciona a partir de 1848 

consiste na negação ou limitação do papel da razão na práxis e no conhecimento dos homens.  

Ao se converter em uma classe conservadora, a burguesia reacionária passa a estreitar a 

margem para uma apreensão objetiva e global da realidade, a razão é vista como cética ou 

renegada enquanto instrumento do conhecimento ou limitada à esfera progressista da 

realidade.   

Em suma, como podemos observar a constituição da modernidade, logo, da moderna 

sociedade burguesa não se confunde com um continuum linear, ela é fruto de processos 

sociais que modificaram toda uma estrutura social anteriormente posta. A decadência 

ideológica da burguesia significou um retrocesso dos valores mais avançados dos princípios 

estabelecidos com o Programa da Modernidade, ao qual seu ponto emblemático é a ilustração. 

Assim, precisamos capturar na história da sociedade burguesa a categoria da razão, indicando 

a sua ligação, por um lado, com o pensamento burguês na sua fase revolucionário, ao qual a 

razão se consolidou como uma das ferramentas mais importantes para o processo de 

dessacralização do mundo, e por outro, com a cultura burguesa reacionária, no qual a partir 

das condições históricas estabelecidas na fase de decadência ideológica, a razão é rechaçada 

para uma condição miserável, seria nas palavras de Coutinho (2010) a constituição da miséria 

da razão. 

                                                             
10

 A expressão Economia Política, que tem origem no grego politeia e oikonomika, aparece, pela primeira vez, 

em 1615, quando Antoine Montchréten (1575-1621) publica a obra Traité de I‘Économie Politique  

[Tratado de Economia Política]. E embora surja em textos de François Quesnay (1694-1774), James Steuart 

(1712-1780) e Adam Smith (1723-1790) é apenas nos primeiros vinte anos do século XIX que passa a designar 

um determinado corpo teórico, sendo ela reconhecida como tal neste período. No entanto o que se pode 

denominar de período clássico da Economia Política começa na Inglaterra, com Petty, e na França, com 

Boisguillebert e termina com David Ricardo (1772-1823) na Inglaterra e Jean-Charles-Leonardo Simonde de 

Sismondi (1772-1842). (Netto e Braz, 2012, p.28-29).  
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1.2. A RAZÃO E PROBLEMA DA DECADÊNCIA IDEOLÓGICA.   

 

As transformações históricas evidenciadas a partir da constituição da moderna 

sociedade burguesas puderam ser percebidas em todas as esferas sociais, políticas, 

econômicas e culturais da sociedade burguesa. Certamente o desenvolvimento desta sociedade 

teve como maior legado as perspectivas postas pela cultura ilustrada, cultura esta que 

possibilitou ao homem libertar-se das algemas religiosas de um conhecimento único e tomado 

como verdadeiro baseado no teocentrismo. 

Contudo o desenvolvimento da moderna sociedade burguesa, devidamente abordado 

por nós no item anterior, apresentará uma versão de descontinuidade no tocante a sua própria 

evolução filosófica. Assim o antagonismo entre progresso e reação, marcada desde suas 

origens, apresentará a partir de 1848, um novo aspecto progressista responsável por inverter 

todos os fatores do progresso, transformando-se em uma fonte constante de alienação 

humana. (Coutinho, 1943, p.21-22).  

Porta voz de um progresso social jamais visto na história desta sociedade a moderna 

sociedade burguesa legitimou-se a partir de processos sociais revolucionários que aboliram as 

monarquias absolutistas e redimensionando diferentes setores de comércio, consumo e de 

produção. Entre os processos importantes para construção da Razão enquanto modelo de 

conhecimento estão: o Renascimento
11

, o Iluminismo, bem como o desenvolvimento da 

cultura ilustrada e, em particular as implicações da Revolução Francesa, sendo estes 

considerados como ethos importantes que sinalizam o evolver da modernidade.  Em suma, a 

partir da constituição da modernidade, o mundo pode se conhecer, pois as bases que 

fundamentavam o Ancien Regime e do direito divino da monarquia, foram rigorosamente 

revistas. Cultivou-se assim a ampliação destas ações para além de suas próprias fronteiras 

geográficas, rompendo os oceanos e expandindo-se de maneira cultural, política, econômica, 

social, filosófica.   

 

A ideia Iluminista pode ser resumida da seguinte forma: 

                                                             
11 O Renascimento, no sentido estrito da palavra, é um movimento intelectual que se inicia no final do século 

XV, florescendo para o primeiro quarto do século XVI, e que vira livrar-se das disciplinas intelectuais da Idade 

Media, para voltar à atividade clássica, estudadas diretamente das fontes pelos humanistas, e não mais através da 

transição cristã. Mais no sentido amplo da palavra o Renascimento é muito mais: é o fato da majestosa 

construção medieval fundada sobre a dupla autoridade do Papa, no âmbito espiritual e do Imperador no 

temporal, desabar definitivamente. No âmbito temporal, eis que se afirmam os grandes Estados monárquicos 

unificados, França, Inglaterra e Espanha, cujos soberanos vão, cada vez mais, considerar ridículas as pretensões 

rivais ou conciliadas do Papa e do Imperador. Ao mesmo tempo a descoberta da América, por Colombo, e da 

rota das índias, por Vasco da Gama, vão abalar a economia mundial. (Chevallier, 1999, p 17-18).  
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Libertar o indivíduo das algemas que o agrilhoavam era o seu principal objetivo: do 

tradicionalismo ignorante da Idade Média, que ainda lançava sua sombra pelo 
mundo, da superstição das igrejas (distintas da religião ―racional‖ ou ―natural‖), da 

irracionalidade que dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e 

mais altas de acordo com o nascimento ou algum outro critério irrelevante. A 

liberdade, a igualdade e, em seguida, a fraternidade de todos os homens eram seus 

slogans (HOBSBAWM, 1997, P.37). 

 

Com efeito, a filosofia das luzes foi um poderoso instrumental para colocar o 

pensamento no centro de nossa humanidade, valorizando a razão como instrumento para 

alcançar o conhecimento. Com isso, a razão seria o instrumental mais apropriado para 

direcionar o homem à sabedoria conduzindo-o à verdade. Contudo é preciso ter clareza da 

diferenciação que existe entre o Iluminismo e o projeto de Ilustração.   Segundo Rouanet 

(1987) o Iluminismo é uma tendência trans-epocal, ou seja, foi um processo que se 

movimentou para além de seu próprio tempo, atravessando diretamente a história e que se 

atualizou na ilustração; a ilustração é uma ação de suma relevância para realização histórica 

do Iluminismo, sendo ela a mais influente, mas não a primeira, nem a última.  

O projeto Ilustrado, apesar de tudo, ofereceu ao homem uma proposta jamais pensada 

em um horizonte do gênero humano. Ela possibilitou a construção racional de decisão 

autônoma, livre de um destino pré-estabelecido e supersticioso. Apontou a direção para 

libertação do reino da necessidade, através do desenvolvimento das forças produtivas. Seus 

ideais científicos estavam a serviço da humanidade, e não de um conhecimento vedado, 

compactuando uma lógica desvinculada de fins humanos. Sua moral era desprendida pautada 

em uma realidade concreta, afirmando uma ordem em que os indivíduos não fossem 

reprimidos pela ação do Estado, o fiel não fosse reprimido pela religião, e a mulher tivesse 

liberdade de suas ações, não sendo contida pelo homem. Sua bandeira dos direitos humanos 

era abstrata e universal. (Rouanet, 1993, p.27). 

Sousa (2004) propõe uma síntese grosso modo do projeto de ilustração, referenciando-

o da seguinte forma:  

 

A ilustração pode ser tomada como período que vai do século XVI no 

Renascimento, e vai encontrar o seu clímax na segunda metade do século XVIII. 

Tem suas demarcações, sobretudo, pela influencia do pensamento revolucionário de 

Copérnico, Galileu e Bacon, na física e na astronomia que funda a filosofia 

moderna, e sua caracterização posta pelo século das luzes na França com Voltaire, 
Diderot et. (Sousa, 2004, p.37). 

 

De acordo com Rouanet (1993) o projeto da Ilustração se colocou como um impulso 

decisivo a modernização cultural, visto que, suas contribuições fundamentaram as bases do 
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processo de desencantamento e secularização do mundo.  Seu confronto principal foi à crítica 

à religião, desencadeando uma ação afirmativa em todos os outros campos que estavam no 

bojo dessa crítica. Era preciso através da razão limpar o terreno até então ocupado pelo 

fanatismo e pela superstição.  

Vale lembrar que a concepção de modernidade se desenvolve através de princípios 

fundamentais, tendo como matéria-prima as categorias de universalidade, individualidade e 

autonomia.  A universalidade apreende todos os seres humanos, independente de barreiras 

nacionais, éticas ou culturais. A individualidade constitui os seres humanos como pessoas 

concretas e não como integrantes de uma coletividade e que se atribui valor ético positivo a 

sua crescente individualização. A autonomia entende que esses seres humanos 

individualizados são capazes de pensarem por si próprios, sem a tutela da religião ou da 

ideologia, a atuarem no espaço público e adquirirem pelo seu trabalho os bens e serviços 

necessários à sua própria sobrevivência. (Rouanet, 1993, p.9). Suas propostas possibilitaram 

um avanço jamais visto em todos os tempos. Como Barroco (2001) bem resume: 

 

A universalidade, a sociabilidade, a consciência e a liberdade são capacidades 

humano-genéricas, ou seja, sem as quais a práxis não se realiza com suas 

potencialidades emancipatórias. Inscritas na dinâmica da totalidade social – cada vez 

mais complexa e rica em determinações – tais capacidades são mediações entre os 

indivíduos e o gênero humano, perpassando por todas as esferas, podendo se 

desenvolver mais em umas e menos em outras. Isto sem contar que as diversas 
esferas sociais também se desenvolvem de forma desigual – nelas mesmas e em 

relação aos indivíduos, classe e estratos sociais. (Barroco, 2001, p.28). 

 

Coutinho (2010) afirma que no período em que a burguesia era a emissária do 

progresso social, seus principais representantes podiam considerar a realidade como um todo 

racional, no qual o conhecimento era uma possibilidade aberta à razão. Ao tornar-se uma 

classe conservadora a burguesia passou a estreitar cada vez mais o espaço para apreensão 

objetiva e global da realidade; a razão é reconhecida como um ceticismo, ou renegada como 

instrumento do conhecimento ou limitadas a esferas regressivas ou menos significativas da 

realidade.   

De acordo com Netto e Braz (2012) a construção da teoria marxista foi elaborada a 

partir da cultura ilustrada. Marx foi um herdeiro intelectual da Ilustração, pois a partir do 

mesmo pode colher os seus maiores benefícios: a filosofia clássica alemã, e seu maior 

atributo, o método dialético de Hegel (1770-1831), a crítica social dos pensadores utópicos, 

particularmente Charles Fourier (1772-1837) e Robert Owen (1771-1858) e a Economia 

Política Clássica, tendo como principais referências Adam Smith (1723-1790) e David 



37 
 

Ricardo (1772-1823).  A partir desses horizontes teóricos Marx pode conhecer a estrutura e a 

dinâmica econômica da moderna sociedade burguesa.  

O projeto da Ilustração rasgou o véu da lei divina como firme fundamento das 

hierarquias do conhecimento teleológico, postulando ao homem uma visão de mundo pautada 

no antropocentrismo, colocando-o no centro do universo, um ser dotado de inteligência e, 

portanto, livre para realizar suas ações no mundo. Deste modo, a perspectiva da Razão 

Moderna, se desdobram para uma expectativa de emancipação do gênero humano. 

 

O racionalismo que marca o movimento Ilustrado estabelece uma tensão que busca 

superar qualquer limitação do conhecimento operado pela filosofia e pela teologia, 

uma vez que era preciso conhecer a natureza – agora ―desnaturalizada‖ do homem 

que conhece sua estrutura seus fenômenos químicos e biológicos. (Sousa, 2004, p. 

39).  

 

O conhecimento passou a ser legitimado como lócus de organização da sociedade, 

tendo uma dimensão emancipatória da razão. Assim o homem seria conduzido por um 

horizonte de libertação do medo, das superstições, do poder arbitrário e do pensamento 

acrítico, sendo eles indivíduos renovados que sentem a sua força e valor, gozando sua 

emancipação. Weffort (2001) nos brinda com a leitura dos grandes filósofos, que tiveram sua 

importância no processo Iluminista, sendo eles reconhecidos como os clássicos da política do 

mundo moderno, que fizeram história na Europa. Desde Maquiavel (1513), e os ingleses 

Hobbes (1576) e Locke (1690), os franceses Montesquieu (1748), e Rousseau (1762). Os 

―federalistas‖ conduziam o conhecimento a um patamar mais elevado, tendo a sua realização 

mais completo na configuração do Estado-Nação.   

Jean-Jacques Rousseau se destaca entre todos os outros, sendo ele o mais popular dos 

filósofos que participaram do Iluminismo. Suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. 

Em sua obra mais importante "O Contrato Social" desenvolveu sua concepção de que a 

soberania reside no povo. Rousseau inovou com a sua forma de pensar a política, 

principalmente ao propor ao exercício da soberania pelo povo, como condição primária para a 

sua libertação. (Weffort, 2001, p. 194).  

Um ponto fundamental em sua obra está na afirmação de que a propriedade privada 

seria a origem da desigualdade entre os homens, sendo que alguns teriam usurpado outros. A 

origem da propriedade privada estaria ligada à formação da sociedade civil. O homem começa 

a ter uma preocupação com a aparência. Na vida em sociedade, ser e parecer tornam-se duas 

coisas distintas. Por isso, para Rousseau, o caos teria vindo pela desigualdade, pela destruição 

da piedade natural e da justiça, tornando os homens maus, o que colocaria a sociedade em 
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estado de guerra. Na formação da sociedade civil, toda a piedade cai por terra, sendo que 

―desde o momento em que um homem teve necessidade do auxílio do outro, desde que se 

percebeu que seria útil a um só indivíduo contar com provisões para dois, desapareceu a 

igualdade, a propriedade se introduziu, o trabalho se tornou necessário‖ (Weffort, 2001, p. 

207). 

Marx (2010) absorve uma conexão crítica e profunda com o pensamento de Rousseau 

quando o mesmo analisa a alienação política. O poder executivo abandona uma ―parcela‖ 

submetida à vontade geral e passa a confrontá-la como um poder independente, ao mesmo 

tempo em que a vontade geral se vê rebaixada à condição de um poder privado do Estado. A 

solução do problema segue, igualmente, o traçado rousseauniano: ―Corretamente posta, a 

pergunta significa apenas: tem o povo o direito de se dá rumo a nova constituição? O que de 

imediato tem de ser respondido afirmativamente, na medida em que a constituição, tão logo 

deixou de ser expressão real da vontade popular, tornou-se uma ilusão prática‖. (Marx, 2010, 

p.23).  

Importante destacar que entre os filósofos Iluministas, Jean-Jacques Rousseau, se 

destacou como um grande expoente da Revolução Francesa, suas ideias contribuíram de 

maneira significativa para o desenvolvimento deste processo revolucionário. No tocante a 

Revolução Francesa a mesma deve ser reconhecida como um complexo e de maneira 

nenhuma unilinear, o qual, não obstante, trouxe como clímax a longa ascensão da classe 

média e substituiu a antiga sociedade por uma nova de acordo como Hobsbawm (1996ª). 

(Idem p.30). Quanto ao processo da grande revolução este autor explica na publicação de ―A 

era das Revoluções‖. 

 

A grande revolução de 1789-1848 foi o triunfo não da "indústria" como tal, mas da 

indústria capitalista; não da liberdade e da igualdade em geral, mas da classe média 

ou da sociedade "burguesa" liberal; não da "economia moderna" ou do "Estado 

moderno", mas das economias e Estados com uma determinada região geográfica do 

mundo (parte da Europa e alguns trechos da América do Norte), cujo centro eram os 

Estados rivais e vizinhos da Grã-Bretanha e França. A transformação de 1789-1848 
é essencialmente o levante gémeo que se deu naqueles dois países com que dali se 

propagou por todo o mundo. (Hobsbawm, 2010, p. 20). 

 

Segundo Hobsbawm (1996a) a processualidade das ações estabelecidas com o advento 

da Revolução Francesa, desde seu nascimento até o período que se acompanhou a primeira 

guerra mundial, tiveram impactos em toda história da sociedade. Tais acontecimentos 

serviram de base para significativas mudanças que apreendem uma nova ressignificação da 

linguagem, da política ocidental, incluindo a política contemporânea dos chamados Terceiro 
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Mundo. A Revolução Francesa se destaca pela sua centralidade, deixando uma tradição de 

transformação política, ativa e insurrecional, sendo ela um ponto de partida para as revoluções 

que aconteceriam após o seu desencadeamento.  

Importante compreender que a Revolução Francesa não teve como referência um 

partido ou movimento organizado, ou até mesmo um ―líder‖. Há um consenso geral em 

pontuar um determinado grupo que foi porta voz desse movimento. O grupo da burguesia, 

representada pelo ―povo‖, formado por burgueses, camponeses e os jacobinos, juntamente 

com seus ideais de liberalismo clássico, conforme estabelecidas pelos ―filósofos‖ e 

―economistas‖, difundidas pela maçonaria e associações informais. Assim os burgueses 

estabeleceram suas exigências na então conhecida Declaração dos Direitos dos Homens
12

 de 

1789. Em suma, o burguês liberal clássico de 1789 (e o liberal de 1789-1848) não se 

configurava como um democrático, e sim um devoto do constitucionalismo de um Estado 

secular com liberdades civis e garantia para empresas privadas e de um governo de 

contribuintes e proprietários, ou seja, esse modelo representava um modelo de ―Nação‖. 

(Hobsbawm, 1996b, p.19-20).  

Marx (2008) ao redigir o Manifesto do Partido Comunista, em meio à efervescência 

das revoluções de 1848, mais de meio século após o marco (1789) emblemático de 

consolidação da moderna sociedade burguesa, apresenta uma análise de conjuntura entre o 

declínio da sociedade feudal e o progresso político correspondente a cada etapa de 

desenvolvimento da moderna sociedade burguesa. Marx descreve o papel altamente 

revolucionário que a burguesia desenvolveu naquele período, ela acabou com os vínculos 

feudais, eclesiásticos e idílicos, e como um tsunami, lançou na água fria do cálculo 

egocêntrico, todo fervor próprio da ignorância religioso, do ânimo cavalheiresco e de 

sentimento romântico pequeno-burguês. A burguesia existiu para revolucionar todos os 

instrumentos de produção e reprodução, abalando toda estrutura social existente, conduzindo 

a história a um processo totalmente novo, criando um vínculo puramente monetário.  

 

Tudo que era solido desmancha no ar, tudo o que era sagrado é profano, e as pessoas 

são finalmente forçadas a encarar com seriedade sua posição social e suas relações 

reciprocas. (Marx, 2008, p.13-14).    

 

Berman (1986), afirma que essa solidez garante formas cada vez mais lucrativas para a 

burguesia, pois tudo que ela edifica é arquitetado para ser posto a baixo. ―Tudo que é sólido‖: 

                                                             
12 Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios da nobreza, mas não um 

manifesto em favor da sociedade democrática e igualitária. ―os homens nascem e vivem livres e iguais perante as 

leis‖, dizia seu primeiro artigo; mas ele também prevê a existência de distinções sociais, ainda que somente no 

terreno da utilidade comum. (Hobsbawm, 1996b p.20). 
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das roupas que usamos aos teares e fábricas que as fabricam, os edifícios, regiões inteiras, 

nações que as envolvam
13

. Deste modo, o autor afirma toda mercadoria produzida tem prazo 

de validade, sendo feito para ser desfeito no outro dia, assim o mesmo garante o consumo 

eterno das mercadorias, criando um universo de fetiche de mercadoria, se estendendo para 

todas as esferas da vida humana, segundo o conceito marxista.  

Na esfera da filosofia clássica, a burguesia revolucionária possibilitou os pilares da 

razão moderna dando novos rumos ao conhecimento, sendo ela um protagonista na história da 

sociedade moderna. Nesse campo é possível visualizar seu processo evolutivo a partir de dois 

momentos importantes, que vai desde seu nascimento até 1848, ou seja, do renascentismo a 

Hegel, caracterizado segundo Coutinho (2010) como um período importante para a 

construção de uma racionalidade humanista e dialética. O segundo momento se estabelece a 

partir de 1830-1848, tendo como principal referência o retrocesso, não completamente, dos 

avanços e conquistas até então concebidas. Neste sentido as categorias fundamentais do 

humanismo concreto, do historicismo e da razão dialética passam a serem objetos de negação, 

tendo a sua maior expressão na constituição de uma razão miserável.  

Para Coutinho (2010) humanismo concreto, o historicismo e a razão dialética devem 

ser apreendidos da seguinte forma: o humanismo, teoria ao qual o homem é um produto de 

sua própria história; o historicismo concreto, que afirma ontologicamente o caráter histórico 

da realidade, em uma perspectiva progressista do gênero humano; e a razão dialética em seu 

duplo aspecto, ou seja, uma racionalidade objetiva que percebe a realidade em seu eixo 

contraditório e as categorias que apreendem a subjetividade em seu caráter racional. O autor 

afirma que estas categorias superam as provenientes do ―saber imediato‖ e do entendimento.  

Importante destacarmos que na problemática dessas categorias esses temas tornam-se centrais 

na visão marxista de mundo.  

Segundo este autor esses três núcleos categoriais representam uma síntese da 

perspectiva hegeliana, reconhecida pelo próprio Hegel em seus inscritos em ―Lições sobre a 

história da filosofia‖. Hegel é o principal depositário dessa trajetória. Por isso a dissolução de 

seu pensamento representa uma ruptura no ceio da filosofia burguesa e a real decadência e 

empobrecimento daqueles pensadores que, pós Hegel, abandonam o conceito de razão. Assim, 

o rompimento com a tradição progressista pode se considerado o rompimento com 

pensamento de Hegel.  

                                                             
13 Transpondo isso para os dias atuais os tabletes, os notebooks, os iphones e seus últimos lançamentos, os 

calçados, as marcas de grife, os carros importados.  
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Coutinho (2010) avalia que as alterações na dinâmica da filosofia clássica podem ser 

claramente entendidas na trajetória ―histórico-dialética‖, a partir das contribuições de Hegel. 

O pensamento desse grande filósofo rompeu com os convictos filósofos burgueses, 

conduzindo uma grande massa de pensadores, depois de Hegel, ao abandono do conceito de 

razão. Nesse sentido, podemos deduzir que Hegel é a forma mais ou menos completa da 

filosofia clássica burguesa, sendo ela superada pela teoria marxista, ou seja, o próprio Marx.  

 

Hegel-Crítico de toda filosofia anterior e, muito especialmente das antinomias 

Kantianas e do seu intuicionismo de seu antigo companheiro Shelling- discerne com 

inteira clareza as formas pelas quais a consciência conhece o mundo: a intuição (de 

que deveria um saber imediato) a intelecção (ou o entendimento pertinente à razão 

analítica) e a razão dialética. Explorando as matizes semânticas distintivos de 

Verstand (intelecto ou entendimento) e Versmanft (razão ) Hegel pontua: a razão é 

negativa e dialética porque resolve no nada as determinações: é positiva porque cria 
o universal e nele compreende o particular  do intelecto (Hegel, 1994, apud, Netto, 

1968, p.28-29). 

 

Deste modo, Hegel estabelece uma paronímia entre os conceitos de (verstand) 

intelecto e (versmanft) razão. Sousa (2004) nos ajuda a compreender esses conceitos 

afirmando que o primeiro conceito se refere ao movimento do conhecimento que tem como 

ponto de partida o imediato, elevando a razão a um patamar analítico. Já no segundo conceito 

essa razão é superada, construindo uma razão dialética que possibilita a negação e a crítica do 

objeto. Também em Engels (1888):  

 

Nunca houve uma tese filosófica que atraísse tanto o reconhecimento de governos 

míopes e a cólera de liberais, não menos curtos de visão, como a famosa tese de 

Hegel: "Tudo o que é real é racional; e tudo o que é racional é real". Não era, 

concretamente, a santificação de tudo que existe, a bênção filosófica dada ao 

despotismo, ao Estado policial, à justiça de gabinete, à censura? Assim acreditavam, 

realmente, Frederico Guilherme III e seus súditos. Para Hegel, porém, o que existe 

está longe de ser real pelo simples fato de existir. Em sua doutrina, o atributo da 

realidade corresponde apenas ao que, além de existir, é necessário; "em seu 

desdobramento, a realidade revela-se como necessidade". (Engels, 1888, p.1). 

 

Para Hegel, a realidade não estabelece definitivamente um atributo que, em todos os 

estados e em todas as épocas, seja adequada a um determinado estado de coisas político ou 

social, ou seja, seria exatamente o contrário. Neste sentido, a república romana era legítima, 

mas o império romano que a suplantou também o era. Em 1789, a monarquia francesa se 

havia tornado tão irreal e irracional, que teve de ser extinto pela grande Revolução, fator este 

visto com entusiasmo pelo filósofo Hegel. Deste modo, o irreal era representado pela 

monarquia e o real era a revolução. E assim, a tese se sustenta em um sentido de transformar, 

tudo que antes era real passa a ser posto como irreal, perdendo definitivamente seu direito de 
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existir, seu caráter racional, sua própria existência; à realidade que agoniza sucede uma 

realidade nova e vital; pacificamente, se o que é obsoleto torna-se bastante admissível para 

desaparecer sem luta; pela força, se se rebela contra essa necessidade. (Engels, 1888, p.2). 

Engels (1888) explica que a tese
14

 sustentada por Hegel se converte pela própria 

dialética hegeliana, de uma forma contrária, tudo que é real na esfera da história humana, 

transforma-se em irracional, sendo uma ação condicionada pelo seu próprio destino. Nesta 

perspectiva   tudo que é racional na cabeça do homem está destinado a ser real um dia, por 

mais que ainda se colida com a aparente realidade existente. Esta tese de que tudo que é real é 

racional se define, de acordo com as regras do método de pensamento de Hegel, nesta outra: 

tudo o que existe merece perecer. 

A crítica de Marx ao capitalismo repousa sobre os firmes fundamentos da análise 

dialética de Hegel, tendo ele um posicionamento que se contrapunha ao seu método. Marx 

afirmava que Hegel reconhecia o processo do pensamento como um elemento criador do real, 

e o real é somente sua revelação externa. Marx absorve esse pensamento e avança em um 

sentido novo, para ele o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser 

humano e por ele interpretado. Neste sentido, a teoria se coloca como movimento real do 

objeto adaptado para o cérebro do pesquisador, ou seja, é o real reproduzido e interpretado no 

plano ideal do pensamento. (Marx, 1968, apud Netto, 2011. p. 16; itálicos não originais).   

                                                             
14 E nisso, precisamente, residia a significação real e o caráter revolucionário da filosofia hegeliana (à qual nos 

limitaremos aqui, como coroamento de todo o movimento filosófico iniciado com Kant): ela acabou, para 

sempre, com o caráter definitivo de todos os resultados do pensamento e da ação do homem. Em Hegel, a 

verdade que a filosofia procurava conhecer já não era uma coleção de teses dogmáticas fixas que, uma vez 

descobertas, bastaria guardar de memória; agora a verdade residia no próprio processo do conhecimento, através 

do longo desenvolvimento histórico da ciência, que sobe, dos degraus inferiores, até os mais elevados do 
conhecimento, sem, porém, alcançar jamais, com o desenvolvimento de uma pretensa verdade absoluta, um nível 

em que já não se possa continuar avançando, em que nada mais reste senão cruzar os braços e contemplar a 

verdade absoluta conquistada. E isso não se passava apenas no terreno da filosofia, mas nos demais ramos do 

conhecimento e no domínio da atividade prática. Da mesma forma que o conhecimento, também a história nunca 

poderá encontrar seu coroamento definitivo num estágio ideal e perfeito da humanidade; uma sociedade perfeita, 

um "Estado" perfeito, são coisas que só podem existir na imaginação. Pelo contrário, todas as etapas históricas 

que se sucedem nada mais são que outras tantas fases transitórias no processo de desenvolvimento infinito da 

sociedade humana, do inferior para o superior. Todas as fases são necessárias, e, portanto, legítimas para a época 

e as condições que as originam; uma vez, porém, que surgem condições novas e superiores, amadurecidas pouco 

a pouco em seu próprio seio, elas caducam e perdem sua razão de ser e devem ceder o lugar a uma etapa mais 

alta, a qual, por sua vez, também terá um dia de envelhecer e perecer. Da mesma forma que, através da grande 
indústria, da livre concorrência e do mercado mundial, a burguesia liquida na prática todas as instituições 

estáveis, consagradas por uma venerável antiguidade, esta filosofia dialética põe fim a todas as ideias de uma 

verdade absoluta e definitiva, e a um consequente estágio absoluto da humanidade. Diante dela, nada é 

definitivo, absoluto, sagrado; ela faz ressaltar o que há de transitório em tudo que existe; e só deixa de pé o 

processo ininterrupto do vir-a-ser e do perecer, uma ascensão infinita do inferior ao superior, cujo mero reflexo 

no cérebro pensante é esta própria filosofia. É verdade que ela tem também seu aspecto conservador quando 

reconhece a legitimidade de determinadas formas sociais e de conhecimento, para sua época e sob suas 

circunstâncias; mas não vai além disso. O conservantismo desta concepção é relativo; seu caráter revolucionário 

é absoluto, e a única coisa absoluta que ela deixa de pé. (Engels,1888, p.2).  
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A filosofia clássica de Hegel representa o ápice do idealismo Alemão, sendo ele 

considerado um dos mais importantes e influentes filósofos da história, sua teoria foi fonte 

primária para um grande número de autores adeptos aos seus preceitos.  Marx foi um herdeiro 

da filosofia de Hegel, o mesmo se posicionou criticamente frente ao legado deixado por esse 

grande mestre. Podemos inferir que a obra marxista é impensável sem a contribuição de 

Hegel.  

Engels (1888) demarca o processo evolutivo do pensamento de Hegel ao materialismo 

histórico de Marx, sem desconsiderar sua contribuição neste processo
15

.  Segundo este autor 

na decomposição da escola Hegeliana, Marx foi o maior entre todos eles, sua teoria avançou 

para uma concepção do mundo real, percebendo sua natureza e a história como ele se 

apresenta, encarando os fatos não como uma concatenação imaginária e metafísica. Marx 

conduziu o seu conhecimento a concepção materialista do mundo, aplicando-a a todos os 

domínios possíveis do conhecimento.  

De acordo com Engels (1888) o que importava para Marx era descobrir as leis gerais 

do movimento, que se estabelecem como dominantes na história da sociedade humana. A 

história do desenvolvimento da sociedade difere substancialmente, num ponto, da história do 

desenvolvimento da natureza, visto que, na  história da sociedade, os agentes são todos 

homens dotados de consciência, que atuam sob o impulso da reflexão ou da paixão, buscando 

determinados fins; aqui nada se produz sem intenção consciente, sem um fim desejado. Neste 

sentido, por mais importante que seja para a pesquisa histórica, particularmente de épocas e 

episódios isolados, essa diferença não altera o fato de que o percurso da história se rege por 

leis gerais imanentes. Nessa dinâmica raramente se alcança o que se almeja, contudo os fins 

visados se cruzam reciprocamente e contrariam-se, quando não são por si mesmos 

irrealizáveis ou insuficientes os meios existentes para concretiza-los. Desta forma, as vontades 

e os atos individuais se chocam, criando no domínio da história um estado de coisas muito 

semelhante ao que impera na natureza inconsciente. Assim, em uma forma conjunta, os 

acontecimentos históricos também parecem ser regidos por obra do acaso, reinado sob a 

                                                             
15 Afirma Engels (1888): Que tive certa participação independente na fundamentação e, sobretudo na elaboração 

da teoria, antes e durante os quarenta anos de minha colaboração com Marx, é coisa que eu mesmo não posso 

negar. A parte mais considerável das ideias, diretrizes principais, particularmente no terreno econômico e 

histórico, e especialmente sua formulação nítida e definitiva, cabem, porém, a Marx. A contribuição que eu 

trouxe – com exceção, quando muito, de alguns ramos especializados - Marx também teria podido trazê-la, 

mesmo sem mim. Em compensação, eu jamais teria feito o que Marx conseguiu fazer. Marx tinha mais 

envergadura e via mais longe, mais ampla e mais rapidamente que todos nós outros. Marx era um gênio; nós 

outros, no máximo, homens de talento. Sem ele, a teoria estaria hoje muito longe de ser o que é. Por isso, ela 

tem, legitimamente, seu nome. (Engels, 1988, p. 20-21).  
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superfície das coisas, e na realidade, essa ação é governada sempre por leis imanentes ocultas, 

e o problema consiste em descobrir essas leis.   

Marx afirmava que os homens fazem sua história, mas não como querem, quaisquer 

que sejam os rumos desta, a história é justamente, o resultado dessas numerosas vontades 

projetadas em direções diferentes e de sua múltipla influência sobre o mundo exterior e essas 

vontades move-se sob o impulso da reflexão ou da paixão, sendo de natureza muito diversa. 

Essas ações podem ser movidas por objetivos exteriores; ou por motivos ideais, seja a 

ambição, a ―paixão pela vontade e pela justiça‖, o ódio pessoal e, também, manias individuais 

de todo gênero. Como já vimos que as muitas vontades coletivas e individuais na história 

acarretam quase sempre resultados muito diferentes e até mesmo posições opostas aos 

objetivos visados, os fins têm uma importância puramente secundária no que tange ao 

resultado total.  Por outro lado, deve-se indagar que forças propulsoras agem, por seu turno, 

por trás desses objetivos e quais as causas históricas que, na consciência dos homens, se 

transformam nesses objetivos.  (Engels, 1888, p. 21). Em consonância Florestan afirma que: 

  

O idealismo, de Hegel em particular, e o materialismo metafisico ou mecanicista; a 

história especulativa; a história empírico abstrata ou a economia política; as varias 

correntes utópicas e reformistas do socialismo- eis alguns elementos decisivos, de 

cuja superação resultou a revolução científica inerente à descoberta e ao refinamento 

do materialismo histórico e que só foram contemplados ocasionalmente na leituras 

transcritas ou nos comentários correspondentes. (Florestan, 1989, p.115).  
 

De acordo com Florestan (1989) Marx superou a filosofia clássica hegeliana, extraindo 

do mesmo seu maior atributo revolucionário, o seu método dialético. Para Marx não se tratava 

mais de inventar relações, mas de descobri-las nos fatos, ou seja, Marx colocou a razão 

dialética de Hegel a serviço da realidade, prática, histórico-social. Assim, ao visitar a filosofia 

hegeliana por dentro, o nosso filósofo revelou os mistérios da Fenomenologia do espírito, 

imprimindo uma assinatura valorativa, compreendendo seus limites e a partir disso colocou a 

dialética de Hegel a seu ofício.  

A dialética da ideia não se torna mais do que o reflexo consciente do movimento 

dialético do mundo real. A dialética de Hegel foi, assim, resposta de cabeça para 

cima ou, mais exatamente da posição em que se achava, foi posta de novo sob os 

seus pés. (Florestan, 1989, p.135). 

Em uma leitura atenta dos pontos destacados leva-nos a perceber de acordo com 

Florestan (1989) que as diferentes correntes positivistas
16

 e espiritualistas
17

 conservaram um 

                                                             
16 O positivismo surge, em fins do século XVIII princípio do século XIX, como uma utopia crítico-

revolucionária da burguesia antiabsolutista, para tornar-se, no decorrer do século XIX, até os nossos dias, uma 

ideologia conservadora identificada com a ordem (industrial/burguesa) estabelecida. O axioma da neutralidade 

valorativa das ciências sociais conduz, logicamente, o positivismo a negar, ou melhor, a ignorar, o 

condicionamento histórico-social do conhecimento. O positivismo – em sua ―figuração-típica‖ - está 
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legado na ciência filosófica que não eram examinados em sua essência. De outro modo, a 

cientifização, conduziram esses pensadores ao cativeiro de seus próprios entendimentos, 

estiveram aprisionados ao fascínio das ciências da natureza (da física a biologia) e as suas 

metodologias empíricas e lógicas de explicação e observação. Qualquer deles se permitiu 

combinar a universalidade coesa do entendimento científico a compreensão dialética do 

movimento na sociedade e na história. Em Netto (1978) também temos um entendimento 

semelhante. 

 

[...] As intervenções da filosofia nos grandes problemas concretos das ciências 

naturais e sociais mostraram-se férteis e é então que ela ascende ao nível das mais 

altas abstrações. É assim que se manifesta o seu carácter de universalidade e o seu 

papel de fermento das ciências, que lhe permite descobrir tantas perspectivas novas.  

Neste período, com a burguesia encarnando os ideais de progresso de toda a 

sociedade, os seus pensadores sustentam a plena cognoscibilidade do mundo e 

mantêm uma grande independência face às exigências ideológicas da sua própria 

classe social, na medida em que o seu exercício intelectual se funda na admissão da 

imensa tarefa histórica a ser cumprida pela burguesia; isto possibilita-lhes a crítica, 

de dentro, das características mais deletérias do mundo burguês, e, além disso, faz 
com que os seus equívocos teóricos decorram da própria necessidade das ilusões 

heroicas despertadas com a preparação da Revolução Francesa. (Netto, 1978, p.17).  

 

Deste modo, Marx, além de nos brindar com reflexões muito instigantes e consistentes 

em torno deste processo, Coutinho (1989) afirma que seu pensamento foi o único a colocar 

em evidência as transformações da sociedade como um processo histórico-social. O 

materialismo de Marx patenteava dois elementos fundamentais, um era o próprio Marx, 

homem de ação investigativa e elevada. O outro se refere ao ato inédito na história da 

sociedade moderna, o raciocínio científico edificado por esse grande filósofo, possibilitou seu 

possível avanço, e seu real rompimento de seus ―vícios originais‖.  

Coutinho (2010) nos chama a atenção para as ações estabelecidas pela burguesia no 

seu primeiro ―reinado‖ progressista. As bases de legitimação da razão representavam 

possiblidades aberta no solo fértil da emancipação humana. Desde Galileu, com suas teorias 

                                                                                                                                                                                              
fundamentado num certo número de premissas que estruturam um ―sistema‖ coerente e operacional: 1. A 

sociedade é regida por leis naturais, isto é, leis invariáveis, independente da vontade e da ação humana, na vida 

social, reina uma harmonia natural; 2. A sociedade pode, portanto, ser epistemologicamente assimilada pela 

natureza (o que classificaremos como ―naturalismo positivista‖) e ser estudada pelos mesmos métodos, 

(démarches) e processos empregados pelas ciências da natureza; 3. As ciências da sociedade, assim como as da 
natureza, devem limitar-se a observação e a explicação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre de 

julgamento de valor ou ideologias, descartando previamente todas as prenoções e preconceitos. (Löwy, 2000, 

p.17-18). 
17 Hegel foi um filósofo instruído pela Fenomenologia do Espírito. Para ele é na Fenomenologia do espírito que a 

tripla dimensão da alienação se constrói e afirma: quer como fenómeno altamente generalizado, confundindo-se 

com a objetividade (ou coisidade), quer como a complicada relação sujeito/ /objeto envolvida em todo o 

trabalho, com toda atividade económico-social dos homens (permitindo apreender a objetividade da sociedade), 

quer ainda na sua forma especificamente produzida pela sociedade capitalista (a que Marx denominou 

―feiticismo‖). (Netto, 1978, p.38). 
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matemática, até o princípio hegeliano da ―razão na história‖, amplia-se um horizonte otimista, 

considerando seus limites, de leis racionais adequadas ao nosso pensamento. 

Desse modo, em virtude dos fatos mencionadas não tem como negar os avanços 

obtidos pela moderna sociedade burguesa, sendo estes fatos enaltecido pelo próprio  Marx 

(2008b) no Manifesto do Partido comunista, porém a burguesia abandonará sua forma 

valorativa  de emancipação humana, da razão, da capacidade teleológica, elementos estes 

fundamentais para o processo evolutivo da humanidade, representando uma queda sem 

precedentes da razão moderna segundo Netto (2010). A partir de 1830-1848, a burguesia 

(capitalismo) desenvolverá a sua capacidade conservadora de manter o controle da sociedade 

através de diferentes instrumentos coercitivos e consensuais, com o objetivo de se manter 

enquanto superestrutura. Este período assinala a quebra de valores centrais da modernidade, 

dos princípios fundamentais do projeto da ilustração, conduzindo a sociedade para um 

processo contraditório e conflitante entre burgueses e proletariados, sendo esta uma das 

maiores crises já vistas em nossa sociedade.  

 

Com a derrota das aspirações democrático populares, determinada pelo 

comportamento de classe da burguesia, o proletariado se investe, em nível histórico-

universal, como o herdeiro das tradições libertárias e humanistas da cultura 

ocidental, constituindo-se como o sujeito de um novo processo emancipador, cuja 

condição prévia, histórico-concreta, é a ruptura mais completa com a ordem do 

capital. Assim, no plano prático-político, a revolução de 1848 tem um significado 
inequívoco: trouxe à cena sociopolítica uma classe que, a partir daqueles confrontos, 

pode aceder à consciência dos seus interesses específicos – viabilizou a emergência 

de um projeto sociopolítico ‗autônomo‘, próprio, do proletariado; mais exatamente: 

propiciou à auto percepção ‗classista‘ do proletariado. (NETTO, 1998, p. 19-20). 

 

Coutinho (2010) afirma que após 1848 as contradições ganham uma força explosiva, 

tendo o proletariado como um produto das contradições advindos deste processo, surgindo 

através do mesmo uma força social autônoma. Em contrapartida o pensamento burguês 

transforma-se em uma justificação teórica do existente, no qual a história e a Economia 

política clássica perdem a sua importância filosófico-ontológica alterando significativamente 

a leitura de mundo. O capitalismo passa a promover um espetacular progresso técnico em 

plano mundial, inclusive no nascimento de novas ciências, que irão se desenvolver de acordo 

com seus padrões de dominação. A filosofia da decadência construiu um pensamento 

feitichizador, que se manifesta em todas as suas orientações, ―racionalista‖ ou irracionalista, 

―objetivistas‖ ou subjetivistas positivista ou existencialista. Essa movimentação teórica se 
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limita a apreensão imediaticidade
18

 da realidade, em vez de elaborar as categorias a partir de 

sua essência econômica.  

Netto (2012) afirma que apenas uma observação torna-se suficiente para mostrar a 

incompatibilidade da Economia Política clássica com os novos valores e interesses da 

burguesia convertida em classe dominante. Os clássicos enfrentaram o problema da riqueza 

social, da criação de valor, como sendo produto do trabalho. Essa compreensão foi útil à 

burguesia na sua fase de crítica ao Antigo Regime, pois nesta concepção do valor-trabalho o 

caráter explorador do capital (representado pela burguesia) em face do trabalhador 

(representado pelo proletariado) torna-se perceptível, mesmo com limitações
19

.  Os clássicos 

avançaram na compreensão da sociedade porque analisavam a vida social e econômica a 

partir da produção dos bens materiais, e não de sua distribuição, por esse motivo, a teoria do 

valor trabalho e a pesquisa da vida social fundada na análise da produção econômica eram 

incompatíveis com as novas ações da burguesia dominante, esse conhecimento nas mãos de 

pensadores vinculados ao proletariado se configuraria uma verdadeira ameaça, pois 

consequências socialistas poderiam ser extraídas do mesmo.   

Assim, a análise do movimento do pensamento filosófico burguês pode ser entendida 

em três estágios evolutivos. O primeiro estágio se estabelece até 1848, momento em que 

filosofia clássica se desenvolve, perspectiva sintetizada nas alíneas acima. O segundo período 

caminha no horizonte da autonomia política da classe trabalhadora, o burguesia assume seus 

interesses particulares, ela rompe com o seu ciclo de ação progressista e é compelida a 

acordos com a reação remanescente para enfrentar a classe trabalhadora, demarcando seu 

território em um período que se estende até a emergência do imperialismo (1880-1890) 

operasse a égide da decadência. (Lukács apud Netto, 1978, p. 17-18).    

                                                             
18 O termo imediaticidade não designa (...) uma atitude psicológica cujo oposto, ou cujo desenvolvimento, seria a 

consciência; designa, ao contrário, certo nível de recepção do conteúdo do mundo exterior, independentemente 

da circunstância de que essa recepção ocorra com maior ou menor consciência. Se alguém enxerga a essência do 

capitalismo na circulação do dinheiro, o nível de suas concepções é imediata, mesmo que, depois de dez anos de 

grandes esforços intelectuais, exponha-as em um douto volume de duas mil páginas. Ao contrário , se um 

operário captou instintivamente o problema da mais valia , ultrapassou já essa imediaticidade dos fatos. 

(Coutinho, 2010, p. 39).    
19 é verdade que a economia política analisou, mesmo que incompletamente, o valor e a grandeza de valor e 

revelou o conteúdo que se esconde nessas formas. Mas ela jamais sequer colocou a seguinte questão: por que 

esse conteúdo assume aquela forma, e por que, portanto, o trabalho se representa no valor e a medida do 

trabalho, por meio de sua duração temporal, na grandeza de valor do produto do trabalho? Tais formas, em cuja 

testa está escrito que elas pertencem a uma formação social em que o processo de produção domina os homens, e 

não os homens o processo de produção, são consideradas por sua consciência burguesa como uma necessidade 

natural tão evidente quanto o próprio trabalho produtivo. Por essa razão, as formas pré-burguesas do organismo 

social de produção são tratadas por ela mais ou menos do modo como às religiões pré-cristãs foram tratadas 

pelos Padres da Igreja. (Marx, 1971.p. 216). 
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Segundo Netto (1978) as mudanças passam a ser claramente evidenciadas. A crença 

no poder da razão transforma-se em agnosticismo, manifestados no positivismo ou no 

neokantismo, abandonando as grandes temáticas históricas, convertendo-as em ―guarda 

fronteira‖ científica, metodologia esta que impossibilitam conclusões que desacreditem no 

sistema capitalista (burguês).  

Mutação radical sofre a posição social do filósofo: agora vítima da crescente 

especialização condicionada pelo avanço da divisão social do trabalho, ele está 
afastado da vida económica produtiva da sociedade e passa a manter os seus 

vínculos de pertença com uma camada social — quase sempre agregada à instituição 

universitária — que é como que a depositária da filosofia; assim burocratizado, ele 

adquire a ―liberdade‖ de (articular uma reflexão que é determinada pelos problemas 

específicos desta intelectualidade ―livre‖). (Netto, 1978, p. 18).    
 

Por ensejos distintos, uma gama de teóricos se posicionará criticamente mediante a 

dialética de Marx, colocando em xeque sua validade. Netto (2011) afirma que as deformações 

no campo marxistas foram motivadas em sua base essencial por influências positivistas, 

predominantes nas elaborações dos principais pensadores (Plekhanov, Kautsky) da Segunda 

Internacional, organização socialista constituída em 1889 de suma relevância até 1914. A 

partir deste período essas influências foram se intensificando, permeadas por incidências 

neopositivistas, no bojo ideológico subsequente da Terceira Internacional (organização 

comunista que existiu entre 1919 e 1943), tendo seu ápice na ideologia stalinista. Os 

resultados catastróficos destes processos resultaram em uma reprodução simplista da obra de 

Marx, transitando para uma espécie de saber total, proferido através de uma teoria geral do ser 

social (o materialismo dialético) e seu modelo em face da sociedade (o materialismo 

histórico). 

Com a entrada do capitalismo na sua fase imperialista, terceiro estágio da filosofia 

burguesa, a burguesia não medirá esforças em responder de forma negativa a teoria da práxis 

do proletariado, instaurando uma crise geral neste período. Assim, a ―estabilidade burguesa‖ 

se vê confrontada com os novos ideólogos, a crise então se estuara, e a partir disto, a 

burguesia se prontificara em construir uma ideologia, que se estrutura em torno do 

irracionalismo
20

. (Lukács apud Netto, 1978, p. 18).  Coutinho (2010) entende que o 

                                                             
20 O irracionalismo moderno, em suas diferentes fases, nasce como outras tantas respostas reacionárias aos 

problemas colocados pela luta de classes; a sua característica maior consiste, em que brota sobre a base da 

produção capitalista e de sua luta de classes específica primeiro no marco da luta progressista da burguesia 

contra o feudalismo e, mais tarde, nas condições do seu combate defensivo e reacionário contra o proletariado 

Resumindo: o irracionalismo moderno nasce da grande crise económico-social, política e ideológica que marca a 

transição do século XVIII ao XIX. Na sua evolução, são perceptíveis duas fases: a primeira compreende o 

caminho que leva de Schelling a Kierkegaard, o caminho que conduz da reação feudal provocada pela Revolução 

Francesa à hostilidade burguesa contra a ideia de progresso, e notabiliza-se pela luta contra o conceito idealista, 

dialético-histórico, do progresso; a segunda fase tem por marco 1870 precisamente o tempo da afirmação da 
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pensamento da decadência é a forma mais acabada de interesse ideológicos da burguesia. Para 

ele a composição do irracionalismo e agnosticismo é o elo basilar de negação da razão 

dialética.  

Sob essas condições a Alemanha será o palco da filosofia da vida, sendo ela a 

ideologia dominante de todo período imperialista. Neste sentido o responsável por inaugurar e 

fundar o irracionalismo do período imperialista é, Nietzsche, sendo ele o primeiro colaborador 

do agnosticismo e no decorrer deste processo histórico surgirão novos  criadores   de mitos no 

núcleo da cultura da decadência, postulando correntes que atendam desde o prelúdio real 

direto da filosofia do fascismo, da filosofia imediatamente pré-fascista, desembocando no 

moderno racismo, ou seja, instaura-se a apologia da barbárie. (Lukács apud Netto, 1978, p. 

52).    

Rouanet (1987) afirma que na atualidade esse fenômeno de negação das bases 

fundamentais da razão tem sido alimentado por premissas de uma proposta atual identificado 

por ele como ―novo irracionalismo
21

‖. De acordo com este autor esta proposta se pauta pelos 

ideários do pós-modernismo, que compreende a razão como um agente de repressão. O 

mesmo explica que a contestação da razão iluminista posta pelo pós-modernismo é 

infundada, pois todos os elementos do pós-moderno já estavam presentes na 

modernidade. Como resposta e esse novo irracionalismo o mesmo propõe, não o abandono 

da razão iluminista como defendem a perspectiva pós-modernista, mas a sua revisão. Para ele 

a crítica só pode ser concebida pela razão, por que seu vetor principal é a negação de toda 

facticidade, e o irracionalismo tem uma base conformista, porque exclui o trabalho do 

conceito, sem o qual não há como diluir o existente. 

Segundo este autor o novo irracionalismo obrigatoriamente precisa ser refutado com 

uma razão capaz de crítica e de autocrítica. Sua crítica se vincula ao reconhecimento de suas 

próprias competências de lidar com o mundo das normas, refutando o positivismo, ela 

também se submete aos valores avaliando seu próprio nível nessa racionalidade de normas, 

ela denuncia a desrazão travestida de razão em um modelo de crítica marxista. Sua autocrítica 

reconhece sua vulnerabilidade no campo irracional proveniente da falsa consciência e no 

irracional sedimentado no inconsciente que tenta minar a objetividade do pensamento.  

                                                                                                                                                                                              
hegemonia prussiana, da eclosão da Comuna Parisiense e da emergência do imperialismo — e nela será a 

ideologia do proletariado, o materialismo dialético e histórico, o alvo de ataque cuja natureza essencial 

determinará o ulterior desenvolvimento do irracionalismo. (Netto, 1978, p. 43).    
21 Para este autor o novo irracionalismo tem sido edificado pelas ideias de pensadores clássicos da era 

contemporânea, tais como: Foucault, Deleuse e Lyotard, sob a influência de um neonietzscheanismo. (Rouanet, 

1987, p.11-12)  
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Para este autor, A razão Cativa, é uma forma de falsa razão pois ela age coercivamente 

através dos mecanismos externos, regulando nossas vidas cotidianas de forma pulsional. A 

razão verdadeira tem consciência dos seus limites, reconhece o ambiente irracional, em que se 

movimenta e pode, assim, libertar-se do irracionalismo. (Rouanet, 1987, p.13)     

Rouanet (1987) apreende o conceito de razão louca e razão sábia, de um pensador 

Iluminista, Erasmo, e as avalia. A razão louca se desprende das suas prerrogativas críticas, 

inclusive de desvendar a pseudo-razão, ela se coloca a disposição do poder e do desejo, 

configurando-se como uma razão narcísica, ingênua e arrogante, e desconectada do irracional, 

assim ela torna-se cativa. A razão sábia identifica e critica a irracionalidade do sujeito 

cognitivo e nas instituições externas, neste sentido seu foco se concentra nas ideologias.  

 As analises neste sentido são pertinentes, contudo no segundo caso, não basta 

somente adquirir uma razão sábia, é preciso reconhecer sua viabilidade na sociedade 

contemporânea, ou seja, seu direito existencial tem sido negado por pensadores como 

Foucault, quando afirmou que toda razão, mesmo a que critica o poder, emana de outro poder, 

por Adorno, que desarticulou as reservas da racionalidade crítica do mundo de hoje. (Rouanet, 

1987, p.13).  

 

Parcela significativa da crítica cultural da ―Escola de Frankfurt‖ laborou nessa 

direção e, com algumas inflexões peculiares, conduziu mesmo a vulnerabilização da 

razão (Horkheimer e Adorno 1973; Marcuse 1969; Adorno 1975) num movimento 

em que, no limite, a inspiração hegeliana acaba por derivar exatamente naquilo que 

o genial filósofo recusaria de plano – a desqualificação da razão. (Netto, 1994 p. 29)  

 

Rouanet (1987) avalia também as análises de Habermas no tocante a razão, de acordo 

com este autor chegou o tempo de abandonar o paradigma da relação entre sujeito e objeto, e 

substituí-lo por outro paradigma, o da relação comunicativa
22

, método este que tem como 

ponto de partida as interações entre sujeito e objeto, mediatizadas pela linguística que se dão 

na interação da vida cotidiana. Deste modo, Habermas acredita criar um racionalismo novo, 

legitimando o pensamento de Foucault e Adorno, sem colocar em risco a razão. Nessa linha 

de pensamento Rouanet adverte que as análises destes autores se justificam na crítica a 

repressão social, pois elas são de fato cumpridas a partir dos complexos de ação instrumental, 

concentradas no ambiente sistêmico. Contudo o mesmo enfatiza que essas análises, não são de 

                                                             
22 A racionalização comunicativa se tornou possível com o advento da modernidade, que emancipou o homem 

do jugo da tradição e da autoridade, e permitiu que ele próprio decidisse sujeito unicamente à força do melhor 

argumento, que proposições são ou não aceitáveis, na tríplice dimensão da veracidade (mundo objetivo), da 

justiça (mundo social) e da veracidade (mundo subjetivo). Ocorre que simultaneamente com a racionalização do 

mundo vivido, que permitiu esse aumento de autonomia, a modernidade gerou outro processo de racionalização 

abrangendo a esfera do Estado e da economia, que acabou se autonomizando no mundo vivido e se incorporou 

em uma esfera ―sistêmica‖, regida pela razão instrumental. (Rouanet, 1987, p. 14).  
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todas apropriadas, ou seja, no caso de Adorno, a extinção da modernidade não pode ser 

justificada com essa argumentação, pois ela, a razão, permanece ativa na estrutura da 

intersubjetividade linguística, e nem por Foucault, que reconhece o saber e razão como 

blocos, mascarados pelo poder, seus argumentos seriam validos se aplicados à razão do 

sistema e ao saber que controla subjetivamente.   

Deste modo, cabe-nos aqui uma sucinta reflexão da problemática que nos foi colocada 

como ponto de partida de nossa reflexão no início do corpo deste texto, nos impulsionando 

para este debate. Compreendemos que os elementos abordados nos mostram uma realidade de 

um determinado tempo histórico, ano de 1789-1848, e o que seria possível se desenvolver em 

termos gerais após este período. As tendências apresentam mudanças significativas que 

imprimem aos períodos subsequentes novas forma de organização social. Contudo há de se ter 

cuidado com tendências que anulam princípios, pois eles são inegociáveis, servindo de base a 

uma ordem de conhecimentos. O movimento que estas tendências irracionalistas estabelecem, 

colocam em jogo o crivo da Razão Moderna e sua base teórica mais acabada, a dialética 

marxista.  

Com isso, é necessário sublinhar que este debate alimenta premissas que são 

confluentes com o posicionamento burguês (capitalistas), desde o período da primeira fase da 

decadência, possibilitando uma abertura maior para novas incidências de formas 

irracionalistas ou racionalistas formais. Quanto a este processo Coutinho (2010) afirma:  

 

[...] Embora aparentemente opostas, essas posições unilaterais são complementares. 

Tanto o irracionalismo quanto o ―racionalismo‖ formalista (do qual o estruturalismo 

é apenas uma manifestação) são expressões necessárias do pensamento ideológico 

da burguesia contemporânea, incapaz de aceitar a razão dialética, a dimensão 

histórica da objetividade, a riqueza humanista da práxis.  (Coutinho, 2010, p. 16).    

 

Coutinho (2010) afirma que o predomínio de uma ou de outra posição dependem 

exclusivamente de causas históricas. Em momentos de crise, o irracionalismo subjetivista se 

apresenta; quando o momento é de instabilidade, de ―segurança‖ o que prevalece são formas 

racionalistas formais. Para este autor do ponto de vista filosófico, essa unidade aparentemente 

oposta refletem-se no fato de ambas abdicarem os três núcleos categoriais que o marxismo 

obteve como legado da filosofia clássica, elaborados pela própria burguesia em sua primeira 

fase revolucionária, ou seja, o historicismo concreto, a concepção de mundo humanista e a 

razão dialética.  

Na fase primária de decadência o que prevaleceu foi o idealismo subjetivista 

(irracionalismo) sendo ele substituído posteriormente pelo idealismo objetivista 



52 
 

(estruturalismo), alimentado pelo sentimento de ―angustia‖ sem abandonar o agnosticismo. 

Essa ―angustia‖ se intensificará no período em que compreende a primeira guerra mundial até 

a derrocada do fascismo, em 1945, prosseguindo no segundo pós-guerra com tendência 

altamente ―especializada‖.  

 

O fato é que o estruturalismo certamente morreu, sendo substituído pelo chamado 

―pós-estruturalismo‖ que hoje se confunde com o também chamado ―pós-moderno‖: 

ou seja, como uma visão do mundo que em nome ao combate as ―metanarrativas‖ 

isto é, a categoria de totalidade, continua se opondo encarniçadamente a dialética, ao 

historicismo e ao humanismo. A categoria da totalidade continua assim a ser o 

grande inimigo do pensamento antimarxista contemporâneo, também nessa sua nova 

versão ―pós-estruturalista‖ ou ―pós-moderna‖. (Coutinho, 2004, p 63). 

 

É preciso, portanto, compreender quais são as verdadeiras raízes deste debate que 

descaracterizam os fundamentos da modernidade, e entender as crises e as mudanças em um 

ponto de vista histórico, analisando os seus principais alicerces e seus reais impactos na 

perspectiva ontológica do ser social. A dinâmica burguesa pós-1848, apresentará a partir deste 

período uma ação paupérrima da razão, desencadeando esse processo filosófico vulgar em 

fases distintas de crises e de ―estabilidades‖. Assim, é preciso se ter clareza que os séculos 

subsequentes buscarão auxílios teóricos que formalizem e legitime uma leitura superficial dos 

complexos realmente existentes, o auge desse pensamento terá como seu principal aliado o 

pensamento pós-moderno. Deste modo, o estruturalismo se configurou uma importante 

preparação para a sua emergência segundo Netto (2010).  

Baseando-se nas indicações até aqui pontuadas podemos argumentar que nossas 

análises caminham de encontro a uma razão que se pauta na ontologia do ser social. Tendo 

como base esta referência nossa argumentação não se confunde com a visão conservadora do 

universo burguês, pelo contrário nossas análises repousam em um horizonte que está assim 

como afirma Mészáros (2002) para além do capital, rumo a uma teoria da transição.   

Neste sentido podemos entender a razão ontológica, compreendendo os limites postos 

pelos primeiros filósofos, como o maior legado do mundo moderno. Segundo Lukács (1978) 

Marx nos apresentou os lineamentos de uma ontologia do ser social, sua teoria representa o 

movimento real do objeto, visto que, o real se reproduz e se interpreta no plano ideal (do 

pensamento). Netto (2011) nos esclarece que o conhecimento teórico para Marx, é o 

conhecimento do objeto, de sua estrutura e dinâmica, tal como ele é em si mesmo, ou seja, sua 

argumentação vai além da aparência fenomênica, imediata e empírica.  

Segundo Netto (2011) a teoria posta por Marx, estabelece um método que não se reduz 

ao exame sistemático das formas de um objeto, que constrói modelos explicativos para dar 
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conta de uma representação de causa e efeito, de seu movimento visível, assim como nos 

modelos explicativos da tradição empirista e/ou positivista, e também não pode ser 

representada como ação posta por discurso, sob os quais a chamada comunidade cientifica 

estabelece ou não consensos intersubjetivos, que se manifestam em jogos de linguagens ou 

exercícios e combates retóricos, como justificam alguns pós-modernos.  

Entendemos que a pós-modernidade vai ao encontro da aparência fenomênica e 

distancia-se da análise dialética. Diante dessas reflexões nos cabe compreender   devidamente 

como se fundamentam os pensadores da pós-modernidade e a partir disto, entender suas 

implicações sociais, culturais e econômicas. Cabe-nos agora analisar as determinações que 

explicam o surgimento da suposta pós-modernidade e do pensamento pós-moderno. 
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Capítulo II  

PÓS-MODERNIDADE: 

―O NOVO ESPÍRITO DO TEMPO‖ 
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A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os meios de 

produção, por tanto as relações de produção, e por conseguinte todas as relações 

sociais. (Marx 2008.p.13) 

 

2.1.  As transformações contemporâneas e as bases de fundamentação histórico-social da 

suposta sociedade pós-moderna.   

As transformações societárias em curso evidenciadas desde o último quartel do século 

XX, mais precisamente no período de transição entre os finais dos anos de 1960 e início dos 

anos de 1970, remontam um cenário de profundas mudanças provocadas pela erupção da 

crise
23

 global e estrutural do capitalismo contemporâneo. Essa crise atinge todas as áreas da 

atividade humana em seus diferentes âmbitos, sociais, econômicos, culturais e intelectuais. O 

quadro sociocultural pós-1960/70, será qualitativamente diverso do período anterior dado às 

mudanças ocorridas no âmbito da acumulação e que irá impactar na forma de ver e sentir a 

dinâmica social. Estabelece-se uma contestação dos paradigmas teóricos, políticos e históricos 

que foram estabelecidos a partir da constituição da modernidade, bem como o questionamento 

de suas promessas de emancipação da humanidade a um patamar superior de igualdade entre 

os homens.  

Os debates em torna desta questão tem encontrado um espaço considerável de 

discussão, sobretudo no meio acadêmico entre intelectuais que afirmam que o novo período 

que emerge pós-crise 1970 no capitalismo tardio
24

 tem se configurado como um período pós-

moderno, ou seja, os processos evidenciados a partir deste período de reestruturação 

produtiva, neoliberalismo, derrocada do socialismo real, teriam sido a razão para o 

                                                             
23 A história, real e concreta, do desenvolvimento do capitalismo, a partir da consolidação do comando da 

produção pelo capital, é a história de uma sucessão de crises econômicas- De 1825 até ás vésperas da Segunda 

Guerra Mundial, as fases de prosperidade econômica foram catorze vezes acompanhadas por crises; a última 

explodiu em 1937/1938, mas foi interrompida pela guerra. Em pouco mais de um século, como se constata, a 

dinâmica capitalista revelou-se profundamente instável, com períodos de expansão e crescimento da produção 

sendo bruscamente coartados por depressões, caracterizadas por falência, quebradeiras e, no que toca aos 

trabalhadores desemprego e miséria. Incialmente, tais crises eram mais ou menos localizadas (a primeira, de 

1825, envolveu praticamente apenas a Inglaterra); desde 1847-1848, elas passaram a ganhar dimensão mundial- 

a mais grave do século XIX foi a que eclodiu em 1873. No século XX, a crise que se abriu em 1929 teve 

consequências catastróficas. A partir do segundo pós-guerra, foram implementadas políticas macroeconômica e 

surgiram instituições nacionais e supranacionais com objetivo de reduzir o impacto das crises. Apesar dessas 
providências, que sinalizam o redimensionamento do papel do Estado em face da dinâmica econômica, o 

desenvolvimento do capitalismo, ao longo de toda a segunda metade do século XX e na entrada do século XXI, 

continuou alternando prosperidade e depressão (ou recessão, que designa uma depressão menos violenta) o que 

aponta para o caráter ineliminável das crises.  (Netto e Braz 2012, p. 169-170). 
24 Para Mandel, o ―capitalismo tardio‖ não tem o sentimento de uma nova essência do capitalismo e ―não sugere 

absolutamente que o capitalismo tenha mudado em essência, tornando ultrapassadas as descobertas analíticas de 

O Capital, de Marx, e de O Imperialismo de Lênin‖. [...] A periodização adotada distingue uma fase de 

capitalismo concorrencial (dividida em duas subfases) e uma fase de capitalismo monopolista ou imperialista, 

dividida na subfase ―clássica‖ e na subfase atual do ―capitalismo tardio‖. (Mandel, 1982, p.5).  
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exaurimento da modernidade em suas duas grandes correntes antagônicas do pensamento 

filosófico, o formal abstrato
25

 e o pensamento crítico dialético.  

Na crítica a ciência e na suposta busca de alternativas a ela, a suposta pós-

modernidade representaria a legitimação de uma nova linguagem atual e necessária, 

desprendida de um pensamento moderno e fracassado. No campo filosófico, Jean-François 

Lyotard, foi um dos pioneiros nesta discussão, em seu livro ―A condição pós-moderna‖ o 

autor retrata a sociedade não como um todo orgânico ou um espaço de conflitos, mas sim 

como uma ―rede de comunicações linguísticas‖, concentrada em uma ―multiplicidade de 

jogos‖, desprendidas das características próprias do pensamento moderno.  Nesse modelo de 

sociedade a realidade e a experiência humana são apreendidas por signos de linguagem, não 

abrindo possibilidades analíticas para outro tipo de interpretação. (Simionatto, 2009, p.5-6).  

Simionatto (2009) afirma que a pós-modernidade representaria um novo modelo de 

hegemonia ideológica nesse estágio atual de capitalismo mundializado, fundamentada a partir 

das teorias do fragmentário, do efêmero, do descontínuo, que fortalecem a alienação e a 

reificação do tempo presente. Neste horizonte os nexos ontológicos que compõem a realidade 

social passam a ser ignorados, promovendo um distanciamento cada vez maior da 

compreensão totalizante da vida social.  Netto (2010) compreende a pós-modernidade da 

seguinte forma: 

 

Reitere-se: a pós-modernidade (que envolve mais que um pós-modernismo) é um 

movimento intelectual muito diferenciado- não constitui um campo teórico e ídeo-
político homogêneo. Do ponto de vista ídeo-político, é mais ou menos fácil- e se 

tornou comum- distinguir entre os pós-modernos de ―oposição‖, que se pretendem 

críticos da ordem do capital (por exemplo, Boaventura de S. Santos), e os pós-

modernos de ―celebração‖, aqueles que Habermas chegou a qualificar como 

neoconservadores, expressamente convencido de que a sociedade burguesa constitui 

a paragem final da história (por exemplo, Lyotard). (Netto, 2010, p.261). 

  

A partir destas afirmações é possível apreender em termos ídeo-políticos a concepção 

da chamada sociedade pós-moderna, contudo no campo teórico segundo Netto (2010) tal 

                                                             
25Racionalismo formalabstrato aborda a realidade de forma instrumental, imediatista  e manipuladora. Está pres

ente no positivismo clássico de Comte, na economia vulgar, na sociologia de Emile Durkheim e em todas as 

correntes positivistas a partir do século XVIII de acordo com Simionatto (2009). 

As intensas mudanças e  contradições que marcam esse período estão na base de duas grandes matrizes teóricas  
da razão moderna: o positivismo de Comte e a teoria social de Marx. O sistema comteano surge como sustentácu

lo da ordem burguesa, uma vez que as  estruturas econômicas, sociais e políticas estabelecidas pela burguesia pre

cisavam, para  sua perpetuação, de um ideário, um sistema explicativo capaz de afastar as ameaças das  lutas soci

ais e políticas que emergiam nesse contexto.Ao estudar a sociedade segundo  as leis da natureza, tendo como mo

delo a biologia, a filosofia positivista a concebe como  uma ordem natural que não pode ser mudada e à qual os h

omens devem submeter‐se. Da matriz positivista derivam as vertentes denominadas de funcionalismo, 

estruturalismo e estrutural-funcionalismo, assentadas na abordagem instrumental e manipuladora da realidade. 

Essa forma de conhecimento do real fundamenta a chamada ―racionalidade formal-abstrata‖ ou ―razão 

instrumental‖ que nega a dimensão dialética histórica e humana da práxis social. (Simionatto, 2009, p.3-4).  
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entendimento se torna mais complexo, visto que não existe uma teoria da pós-modernidade, o 

que temos são teorias pós-modernas. Dessa forma por maiores que sejam as diferenças, estas 

teorias apresentam características que lhes são comuns e pertinentes a todas elas:  

 

a)aceitação da imediaticidade com que se apresenta os fenômenos socioculturais 

como expressão da sua inteira existência e do seu modo de ser; assim, de uma 

parte, tende-se a suprimir a distinção clássica entre aparência e essência e, 

sobretudo, a dissolver a especialidade das modalidades de conhecimento- 

donde, por consequência a supressão da diferença entre ciência e arte e a 

equalização do conhecimento científico ao não científico. b) a recusa da 

categoria de totalidade- uma dupla recusa: no plano filosófico, a recusa se deve 

a negação de sua efetividade; no plano teórico, recusa de seu valor heurístico, 

ora porque anacronizada em face das transformações societárias 

contemporâneas, ora porque se lhe atribuem (ilegitimamente) conexões 
diretamente políticas- ou pelas duas ordens de fatores. C) semiologização da 

realidade social: o privilégio (quase monopólio) concedido as dimensões 

simbólicas na vida social acaba por reduzi-la, no limite, ou a pura 

discursividade (―tudo é discurso‖) ou ao domínio do signo e/ou a instauração 

abusiva de hiper-realidade. (Netto, 2010, p. 261-262) 

 

Esses traços que são comuns e característicos no campo teórico da pós-modernidade 

são intensificados por meio de duas constantes que se generalizam. A primeira se traduz pelo 

ecletismo como metodologia, pelo fato desse pensamento se constituir através de uma 

pluralidade de metodologias, abrindo um viés para ―transgressões metodológicas‖.  A segunda 

tem uma relação com relativismo que ela provoca, visto que ela dilui a ideia clássica de 

verdade, e a partir disso converte a ciência em jogos de linguagens, pensando o conhecimento 

como artfactualidade discursiva. Mas para além desses elementos já citados é preciso 

compreender que um dos traços que mais caracterizam a ambiência pós-moderna reside na 

visão idealista do mundo social, especialmente ao trato direcionado a razão moderna. Eles 

compreendem que as promessas da modernidade se transformaram em verdadeiras falácias. O 

controle otimizado da natureza, bem como a interação humana de emancipação revelaram-se 

como processos de opressão. (Netto, 2010, p.262-263). 

Contudo antes mesmo de adentramos nas implicações deste debate para o conjunto das 

sociedades como um todo, é preciso distinguir, porém, as diferenças que existem entre as 

concepções de pós-modernidade e pós-modernismo dado a sua similitude e distinção. Para 

Jameson (2002) a pós-modernidade apreende o auge da estrutura Moderna, mas coloca em 

evidência o fracasso dos seus meios fundamentais de racionalidade para se pensar o 

desenvolvimento da sociedade atual e de seu potencial financeiro. Ela busca rupturas, busca o 

instante revelador depois do qual nada mais foi o mesmo, uma mudança de tudo. O pós-

modernismo significaria um estilo cultural, ou seja, encontra-se atrelado ao processo de 
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mundialização e seus conceitos irracionais, projetando valores neoliberais em uma perspectiva 

universal, uma vez que a modernidade não conseguiu estabelecer suas propostas racionais 

para alcançar seus objetivos.  De acordo com este autor, a compreensão destes dois modelos é 

de suma relevância para entendermos seu movimento real, uma vez que os estilos culturais 

estão em constantes mudanças, assim é necessário entender o comportamento estrutural e 

dinâmico deste fenômeno.   

Eagleton (1998) também justifica a distinção entre ambos os termos, segundo este 

autor o significado da palavra pós-modernismo tem uma relação com a cultura 

contemporânea, enquanto o termo pós-modernidade refere-se a um período histórico 

específico estabelecido nesta mesma sociedade, se configurando como uma linha de 

pensamento que questiona as alegações clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, 

a ideia de progresso ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou 

fundamentos definitivos de explicação.  

Para este autor a pós-modernidade compreende o mundo como um contingente 

instável e imprevisível, estabelecendo-se a partir de um conjunto de culturas ou interpretações 

desunificadas gerando certo grau de ceticismo em relação à objetividade da verdade, da 

história e das normas. Esta maneira de interpretar o mundo, como sustentam alguns teóricos, 

são estabelecidas por circunstancias concretas, ou seja, tais ideias se justificam a partir das 

mudanças históricas ocorridas no Ocidente para um novo formato do capitalismo – o efêmero 

mundo do capitalismo tecnológico, do consumo e da indústria cultural, no qual a indústria da 

informação, de finanças e serviços impera sobre a produção tradicional, e a política de classes 

em sua forma clássica cede lugar uma série difusa de ―políticas de identidades‖.  Quanto ao 

pós-modernismo Eagleton (1998) afirma que essa cultura representa e reflete um pouco 

dessas mudanças ocorridas na sociedade, estabelecendo-se a partir de uma arte superficial, 

descentrada, infundada, eclética e pluralista que oculta às fronteiras entre a cultura ―elitista‖ e 

a cultura ―popular‖, bem como entre a arte e a experiência cotidiana.  

Apesar de haver uma distinção entre pós-modernismo e pós-modernidade, optei por 

adotar o termo pós-modernidade ao longo de nossa argumentação, considerando a relação 

reciproca e particular entre ambos os termos. Nossa preocupação reside em entender a pós-

modernidade para além de uma ótica cultural, reconhecendo a partir dos processos empíricos 

a sua real essência.  

Dito isto, algumas perguntas tornam-se necessárias, tais como: Como se originou a 

vertente pós-moderna? quais são os fundamentos histórico-sociais e econômicos para a 

constituição do fenômeno pós-moderno? Que elementos caracterizam a pós-modernidade 
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enquanto modelo de interpretação da realidade? Caso exista uma abordagem anti-ontológica 

da perspectiva pós-moderna, qual é a sua peculiaridade em contraposição as demais 

abordagens anti-ontológicas anteriormente existentes?  

Quanto às origens de uma noção pós-moderna o autor Perry Anderson (1999) 

esclarece que a ideia de um ―pós-modernismo‖ surgiu pela primeira vez no mundo hispânico 

em 1930, uma geração antes do seu aparecimento na Inglaterra ou nos Estados unidos. Foi um 

amigo de Unamuno Ortega, Federico de Onis que imprimiu o termo Pós-modernismo, usando 

para descrever um refluxo conservador dentro do próprio modernismo, não tendo tanta 

ressonância. Somente uns vinte anos depois o termo surgiu no mundo Anglófono, como 

categoria de época e não de estética. Arnold Toynbee a partir do ano de 1950 passa a utilizar o 

termo não mais como uma categoria de estética e sim como uma categoria de época, ou seja, o 

pós-moderno passa a representar o nascimento de uma nova época social (Anderson, 1999 

p.18).   

No campo das ciências sociais somente na década de 1970 que o termo pós-moderno 

teve uma difusão mais ampla e com alguma preocupação de um desenvolvimento teórico. A 

pós-modernidade se instaura como uma expectativa em substituição ao projeto da 

modernidade em um momento histórico de transformações social, político e econômico da 

vida social.  Assim, o pós-modernismo não é, por certo, apenas uma espécie de equívoco 

teórico. Ele é, entre outras coisas, a ideologia de uma época histórica específica do Ocidente. 

(Anderson apud EAGLETON, 1999 p. 118). Quanto a este processo Anderson reafirma:  

 

É no final da década de 1970, com a publicação do livro de Lyotard ―A condição 

pós-moderna‖ que o termo passa a ter expressão e a se propagar, ―o uso nesse 

sentido do termo, pós-moderno ‟sempre foi de importância circunstancial. Mas o 

desenvolvimento teórico é outra coisa. A noção de pós-moderno só ganhou difusão 

mais ampla a partir dos anos 70‖ (Anderson, 1999, p. 20).  

   

Ao analisar o pano de fundo que provocou a virada para o fenômeno da pós-

modernidade é possível perceber que o mesmo remonta um passado muito recente, fins dos 

anos 1960. Pôde se ver neste período a emergência de grandes acontecimentos, e de 

significativas alterações conjunturais sócio-políticas, econômicas, culturais sob o comando do 

capital, mas com processos de resistências por parte da classe trabalhadora.  Todavia Sousa 

(2004) afirma que este marco temporal deve ser tomado como uma unidade histórico-dialética 

do próprio modelo de desenvolvimento capitalista em seus processos de crises e seus reflexos 

nas relações sociais. O que a autora quer explicitar com essa afirmativa tem uma relação 

direta no ―quantum de continuidades históricas com tendências anteriormente existentes, e 
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não de inovação contém a suposta condição pós-moderna‖. (Sousa, 2004, p.124) Para esta 

autora a pós-modernidade não surge neste período, mas reconhece que nele estão engendrados 

alguns indicativos que possibilitaram a emergência deste debate na década subsequente. 

Segundo Harvey (1996)  foi no final do século XX, logo após o longo período de 

expansão do pós-guerra, 1945-1973, formas de controle passaram a ser postas em movimento 

na sociedade, esse processo teve como base um conjunto de práticas de controle do trabalho, 

tecnologias, hábitos de consumo e configurações de poder político e econômico, sendo ele 

reconhecido teoricamente como fordismo-keynesiano. A partir de 1973, esse sistema entra em 

colapso, evidenciando transformações profundas de fluidez e incertezas, contudo essas 

transformações não deixam claro se os sistemas de produção capitalista nesse novo modelo - 

fordismo-keynesiano - e de marketing, assinalados por métodos de trabalho e mercados mais 

flexíveis, de mobilidade geográfica e de aceleradas mudanças nas práticas de consumo 

aprovam ou não um novo regime de acumulação.  Nem se o renascimento do empreendimento 

e do neoconservadorismo, acompanhados da virada cultural para o pós-modernismo, 

garantem ou não um novo modelo de regulamentação. Neste sentido, existem sempre 

possibilidades de confundir mudanças efêmeras com as modificações de natureza mais 

fundamental da vida político-econômico. Contudo as mudanças evidenciadas das práticas 

político-econômicas da contemporaneidade e as dos períodos de expansão do pós-guerra 

evidenciam a passagem do fordismo para o regime de acumulação flexível. (Harvey, 1996, 

p.119).  

 
A acumulação flexível [...] é marcada por um confronto direto com a rigidez do 

fordismo. Ela se apoia na flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados de 

trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de 
setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de 

serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional (Harvey, 1996, p.140). 

 

Neste contexto, é possível perceber que às mudanças identificadas neste período estão 

voltadas a responder a crise do capitalismo a partir de uma reorganização da produção. 

Harvey (1996) explica que a partir da transição do fordismo para o modelo de acumulação 

flexível puderam ser percebidas diferentes transformações nas formas de apreensão do tempo 

e do espaço. O universo do mundo do trabalho toma novos formatos com as novas 

introduções tecnológicas e com a reorganização do processo de trabalho. As condições de 

trabalho chegam a níveis elevados de precarização ocasionados pelas subcontratações. A 

manifestação do campo pós-moderno se deu em princípio na esfera cultural, principalmente 
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na arte e na arquitetura
26

, onde a forma é valorizada e há uma forte presença do ecletismo. 

Encara a cultura como parte da natureza humana e acredita que ela não é algo definitivo.  

Netto e Braz (2012) são categóricos em afirmar que a partir do fim da Segunda Guerra 

Mundial e na passagem dos anos sessenta aos setenta, o capitalismo pode viver ―três décadas 

gloriosas‖, envolvendo todos os países capitalistas centrais, e parte dos países que estavam se 

industrializando. Essa expansão, que se estabeleceu, não sem resistências, foram sendo 

embutidos novos ―estilos de vidas‖ puramente norte-americano, alterando significativamente 

a indústria cultural (rádio, imprensa, cinema, televisão, discos). Assim o ―anos dourados‖ 

desenvolve como uma das suas principais características o domínio dos meios de expressão e 

de circulações de ideias pelo capitalismo em seu formato mundial.   

Quando retomamos a longínqua década de 1960, é absolutamente inegável o cenário 

de mudanças e transformações sociais evidenciadas neste período. A ―era de ouro‖ ou ―trinta 

anos gloriosos do capitalismo‖ – ocorrido no final da segunda guerra mundial até os primeiros 

anos de 1970-, constituíram um momento de grande crescimento econômico na maioria dos 

países desenvolvidos, ou seja, os avanços na estrutura produtiva (fordismo/taylorismo), bem 

como as políticas econômicas fundamentadas nas teorias Keynesianas contribuíram para o 

processo de acumulação de capitais, aumentando o nível de concentração e centralização do 

mesmo.  Para Mandel (1990) este momento pode ser devidamente reconhecido como um 

período de ―onda longa expansiva‖. Em algumas palavras o autor afirma:  

 

Essa expansão (boom do pós-guerra) tinha dado um impulso poderoso a um novo 

avanço das forças produtivas, a uma nova revolução tecnológica. Propiciou um novo 

salto para a concentração de capitais e a internacionalização da produção, as forças 

produtivas ultrapassando cada vez mais os limites do Estado burguês nacional 

                                                             
26 Foi através da arte que a pós-modernidade se configurou como pós-modernismo, sendo conhecida de forma 

mais ampla. Anderson (1999) aponta que o cinema teve uma forte expressão pós-moderna, mas deixou de 

retratar o passado prevalecendo o atual e o melancólico, dá como exemplo o cinema mudo e o cinema com alto 

nível tecnológico priorizando as narrativas e as convenções visuais. Ao retratar o que ocorreu com a arte, 

Anderson (1999) ressalta que ―outrora a arte era entendida como uma imagem da realidade, para a qual a 

história da arte oferecia uma moldura. Nos tempos contemporâneos, porém, a arte escapou da moldura‖ 

(ANDERSON, 1999, p. 116). O autor destaca ainda o abandono de definições artísticas tradicionais e o uso da 

mídia de massa para tornar a arte em moda. Dentro da arte a primeira forma de manifestação do discurso pós-

moderno se deu através da arquitetura em Nova Iorque. Sua expressão na arquitetura ―adotava um híbrido da 

sintaxe moderna e da historicista, com apelo tanto para o gosto educado quanto para a sensibilidade popular‖ 

(ANDERSON, 1999, p. 30). Conforme Anderson (1999) a influência pós-moderna na arquitetura é duradoura e 

foi propagada em larga escala. No século XIX há uma série de mudanças na arquitetura que acarretaram em um 
―historicismo eclético ou num sinistro utilitarismo‖ (ANDERSON, 1999, p. 49), isto porque novos edifícios 

passam a ser construídos por meio de novas técnicas o que sobrecarregou a arquitetura neste período. A 

arquitetura sofreu influência pós-moderna, pois não foi capaz de resistir ―às limitações de dinheiro e poder do 

pós-guerra‖ (ANDERSON, 1999, p. 49). Há a valorização da forma e do espaço. 
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(tendência que começou a se manifestar desde o início do século, mas que se 

amplificou consideravelmente desde 1948).  (MANDEL, 1990, p. 11-12). 

 

De acordo com Netto e Braz (2012) o teylorismo-fordismo e o Keynesianismo 

possibilitaram a consolidação do ―capitalismo democrático‖, uma vez que o Estado assumiria 

o compromisso de controlar as crises do capitalismo, dando condições ao mercado de se 

expandir em larga escala. A partir deste processo as crises tiveram um impacto reduzido, 

constituindo uma série de pequenos episódios que demonstravam o domínio do crescimento 

econômico.  

 Quanto ao sistema fordista Gounet (2000) afirma: 

 

O sistema de produção dominante na indústria automobilística do início dos anos 70 

é o Fordismo. Mas já então ele virou um símbolo da exploração capitalista: sem 

qualificação, o operário da linha de produção aparece como uma máquina de dar 

lucros para empresa, seus acionistas e diretores. (Gounet, 2000, p.17).   

 

O consagrado teórico Italiano Antônio Gramsci ao redigir a sua obra ―Cadernos do 

Cárcere 22- deixa claro algumas explicações sobre esse modelo de acumulação fordista em 

suas condições contraditórias na sociedade moderna. Nos inscritos dessa bela obra, Gramsci 

apresenta uma compreensão dialética do modelo denominado por ele de ―Americanismo e 

Fordismo. O mesmo nos ajuda a pensar se o americanismo fordismo desenvolvido na 

América pode constituir-se em uma nova ―época histórica, ou seria justamente o contrário, 

ou seja, o velho modelo de desenvolvimento do capitalismo europeu transformado em uma 

nova roupagem. (Gramsci, 2001, p. 242).   

Assim, para responder a essa problemática posta em evidência, podemos recuperar a 

categoria de prolongamento orgânico para uma melhor compreensão da ideologia fordista. 

Para Gramsci (2001) nada mudou na civilização europeia no que tange a seu caráter e sua 

relação com grupos fundamentais, trata-se de um prolongamento orgânico e de uma 

intensificação da sociedade civil. Esse modelo de sociedade americana não apresenta 

novidades originais, ele apenas representa uma fase mais recente do processo de 

industrialização, fase esta mais intensa do que as anteriores, sua manifestação apresenta 

formas mais brutais de desenvolvimento.   

Para Gramsci (2001) a racionalização fordista implicou a racionalização da vida, onde 

a estrutura domina a superestrutura e estas são racionalizadas. Deste modo, racionalização e 

proibicionismo é o elo necessário para produzir um tipo novo de trabalhador e de homem, 

adequados a uma indústria ―fordizada.  Homem este que seja capaz de adaptar-se ao ritmo 

incansável da produção, reduzindo as operações produtivas apenas aos aspectos físicos 
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maquinais. O Americanismo em seu complexo de flexibilização tende a moldar o mundo 

inteiro em prol de seus objetivos, ele cria um futuro que é intrínseco a si mesmo e suas 

atividades objetivas, determinando indivíduos ágeis, com boas condições de saúde e de 

nutrição, disciplinados, livres de atos que desviem a atenção para destruição da força de 

trabalho, tais como sexo livre, álcool etc.  

Em decorrências das contradições gestadas pelo americanismo do tipo fordista, 

Gramsci (2001) avalia seu nível de preocupação com o desenvolvimento da humanidade. Para 

ele os interesses advindos deste processo estão desvinculados de uma ação que se preocupe 

com o desenvolvimento da humanidade nem tampouco com a espiritualidade do trabalhador, 

sendo eles esmagados em um nível imediato, ou seja, no âmbito da vida o que se tem em uma 

escala crescente é a banalização da realidade.    

De acordo com Harvey (1996) a aliança do fordismo ao keynesianismo provocou ao 

capitalismo um surto de expansão internacional que alcançou a sociedade como um todo, ou 

seja, os resultados deste processo se deram através de um alcance mundial, movimento este 

que atraiu para a sua rede inúmeras nações descolonizadas. (Harvey, 1996, p.125).  

 Chesnais (1996) aponta que o modelo de acumulação fordista conseguiu manter-se 

durante 25 anos, 1959-1975, através de três elementos fundamentais: o primeiro se refere ao 

trabalho assalariado como forma de inserção social e de acesso a renda e os segundos são os 

que criaram, a nível monetário e financeiro, um ambiente internacional e estável. Contudo o 

que se tinha de mais relevante neste processo era a existência de Estados dotados por 

instituições suficientes resistentes para estabelecer ao capital privado a disposição de todo tipo 

e disciplina para o seu pleno funcionamento, dispondo de recurso que lhes admitiam tanto 

suprir as carências setoriais do investimento privado, como fortalecer a demanda. 

De acordo com Mandel (1990) a terceira revolução tecnológica, que resulta da alta 

concentração de capitais possibilitou a reestruturação das bases da produção, aumentando o 

nível de automação do trabalho. Essas novas técnicas possibilitaram o aumento dos lucros, os 

conhecidos ―superlucros‖. O somatório da exploração do trabalho e das novas técnicas de 

produção aumentou a extração da mais valia relativa. Tal processo obteve um salto 

significativo neste período, principalmente em algumas regiões da Europa. O resultado dessa 

reestruturação produtiva se modela sobre a forma do Welfare-State. O Estado de bem-estar 

social possibilitou a garantia de direitos sociais aos trabalhadores, ocasionando melhoras 

significativas em suas demandas junto aos sindicatos e organizações sociais. Contudo no fim 

da década de 1960 e início dos anos de 1970 uma profunda crise se estabelece a partir deste 

período, demonstrando as fragilidades deste sistema. A fase de bonança do capital com o Well 
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fare-state sinaliza o seu fim, e juntamente com ela todas as contradições inerentes ao seu 

próprio desenvolvimento.  

Netto e Braz (2012) afirmam que a implementação dos vários modelos de Estado de 

Bem-Estar Social (Welfare State) foi uma forma do Estado a serviço dos monopólios garantir 

a sua própria legitimação, uma vez que, as pressões dos trabalhadores tornavam-se evidentes. 

Assim as consequências desse reconhecimento se deram através da consolidação de políticas 

sociais e a sua ampliação. 

 

Nesses modelos, a orientação macroeconômica de matriz keynesiana conjuga a 

organização da produção taylorista-fordista alcançou o seu apogeu: durante os ―anos 

dourados‖, o capitalismo monopolista vinculou o grande dinamismo econômico com 

garantia de expressivos direitos sociais (ainda que somente para trabalhadores de 

alguns países imperialistas) – e o fez no marco de sociedades nas quais tinham 

vigências instituições políticas democráticas, respaldadas por ativa ação sindical e 
pela presença de partidos políticos de massa (Netto e Braz, 2012, p.2019). 

 

A morte anunciada do modelo fordista/taylorista e a crise do Welfare-State, estado de 

bem-estar-social, anuncia o fim da década de ouro do sistema capitalista, seguidos de crises 

estruturais desse modelo de produção. Diante dos limites estruturais do capitalismo, o mesmo 

buscará um conjunto de medidas para dar respostas à crise, ocasionando impactos 

significativos nos diferentes níveis de emprego. Conforme sinaliza Almeida (2011), as 

respostas estabelecidas pelo sistema capitalista no que tange a crise tiveram uma dimensão de 

classe, pois as medidas estimuladas pelo capital não estavam contidas somente na retomada 

do crescimento econômico, seus objetivos se pautavam no controle e na fragilização da auto-

organização da classe trabalhadora. As manifestações advindas do movimento operário no 

final da década de 1960 e início dos anos 1970 declaravam os limites históricos do modelo 

fordista.  

Para Santos (2007) as saídas para a crise do keneiseanismo/fordismo estavam 

articuladas em pelo menos três frentes principais, tendo como eixo a flexibilidade em 

contraposição com o modelo rígido do fordismo. A primeira está relacionada à 

desregulamentação das economias e dos Estados nacionais em um plano político garantido 

pela liquidez e mobilidade em tempo real; a segunda se justifica pela reestruturação industrial 

em um duplo movimento de extração da mais valia relativa sem o prejuízo da extração da 

mais valia absoluta e o investimento em tecnologias organizacionais, consolidando a ideia de 

um suposto fim do trabalho e do consenso entre as classes; a terceira frente se posiciona 

diante da criação de condições políticas, em que o Estado estabelece um padrão de 
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regulamentação diante do mercado, sendo o Estado ―reformado‖ para ser funcional a ordem 

do capital.    

 

O toyotismo é uma resposta à crise do fordismo nos anos 70. Em lugar do trabalho 

desqualificado, o operário é levado a polivalência. Em vez da linha individualizada, 

ele integra uma equipe. No lugar da produção em massa, para desconhecidos, 
trabalha um elemento para ―satisfazer‖ a equipe que vem depois da sua na cadeia. 

Em suma o toyotismo elimina aparentemente o trabalho repetitivo, ultra 

simplificado, desmotivante, embrutecedor. Afinal chegou a hora do enriquecimento 

profissional, do cliente satisfeito, do controle de qualidade. (Gounet, 1999, p.33). 

 

De acordo com Gounet (1999) o novo sistema produtivo possibilitou uma maior 

abertura no sistema mundial, para os fabricantes japoneses, mais bem adaptados à situação de 

crise econômica e mudanças tecnológicas. Assim, esse modelo se expande pelo mundo tal 

qual como na época do fordismo. No mais, percebe-se que estas transformações do processo 

de acumulação fordismo\keynesiano tem uma importante estratégia, principalmente, para o 

desenvolvimento do capitalismo nos países ocidentais. Mas é preciso situa-lo em uma análise 

histórica do ponto de vista marxista, pois é nesse processo que o marxismo mostra toda a sua 

validade.  

Para uma melhor compreensão deste processo Gounet (1999) parte do ciclo do capital 

industrial analisando-o da seguinte forma:  

 

D –M {...P...M`-P`}. O D designa o capital-dinheiro, aquele que o patrão investe 

financeiramente no início visando produzir. Com esses recursos, o empresário 
compra máquinas, prédios, utensílios, insumos, em suma, os meios de produção 

(Mp); e a força de trabalho (FT), ou seja, operários prontos para a empregar esses 

meios de produção. A soma dos dois fatores permite produzir P. Isso cria um novo 

produto (M`), fruto da transformação produtiva. A ―linha‖ acrescentada ao M indica 

que esse bem contém mais-valia, ou seja, o valor da parte da jornada de trabalho que 

não foi pago ao operário pelo patrão. Esse produto é vendido e em troca o 

empresário recebe, novamente, dinheiro, mas dinheiro aumentado em relação ao 

capital inicial, pela mais valia. Esses recursos servirão de ponto de partida para um 

segundo ciclo. E assim por diante. (Gounet, 1999, p.41). 

 

De acordo com Gounet (1999) o objetivo das empresas é acumular, crescer e obter 

benefícios financeiramente, extraindo o máximo de mais-valia da produção. Empresas passam 

a ganhar fatias do mercado de maneira contínua e permanentemente, como a Ford a partir de 

1913 e as japonesas atualmente. Todavia estas logo enfrentam uns problemas, visto que, não 

são as líderes de acumulação, não conseguem manter o ―círculo vicioso‖, abrindo caminho 

para novos métodos para não perderem o contato como líder.  

Na busca do controle individual da acumulação, as empresas investem cada vez mais 

em máquinas. São empurradas pela concorrência por fatias cada vez mais finas do mercado, 
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tomando medidas cada vez menos rentáveis. Com esse processo ocorre a tendência à queda da 

taxa de lucros.  Esta tendência da queda da taxa de lucros é um processo inseparável do 

desenvolvimento do capitalismo, sendo o principal argumento econômico que leva a 

conclusão de que o sistema capitalista está historicamente condenado. (Gounet, 1999, p.44) 

O autor explica que para escapar das grandes crises, buscam-se novos formas e modos 

de contornar a lei da acumulação capitalista. No caso do fordismo, Ford, introduziu novos 

métodos tornando a produção mais fluida, que se traduz na queda do tempo necessário para se 

produzir um veículo. Com o toyotimo ocorreu da mesma maneira, o privilégio está 

relacionado ao tempo de fabricação, em detrimento da constituição de estoques e de longos 

transportes, promoveu também a subcontratação e os métodos just-in-time acelerando a 

fluidez.  

Netto e Braz (2012) afirmam que a onda longa expansiva do capitalismo no seu 

período de ―anos gloriosos‖ foi substituída por uma longa onda recessiva, que se expande até 

os dias atuais. Os ―anos dourados‖ foram enterrados a partir de 1974-1975, através de um 

processo de recessão generalizada, envolvendo todas as grandes potencias imperialistas. Para 

este autor os processos de crises neste período tornam-se dominantes e as estratégias de 

manutenção da ordem do capital assumem um verdadeiro tripé que se articulam entre si, a 

partir de processos de: reestruturação produtiva, financeirização e ideologia neoliberal.  

Harvey (1996) afirma que todo esse processo que envolveu o sistema de produção 

flexível possibilitou a indução de novas necessidades de consumo que implicaram em 

transformações culturais. A estética do modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento de 

instabilidades e qualidades fugidias de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a 

efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais. 

Outro fator de suma relevância no tocante as expressões da crise global do capitalismo 

na sociedade contemporânea têm na ―crise do socialismo real‖ uma questão emblemática que 

envolve um terreno minado de tensões e contradições, que intensificaram ainda mais este 

processo de crise. Segundo Netto (2007) nos três últimos anos da década de 1980, com um 

ritmo intenso e inesperado, o autoproclamado socialismo real, atuou na desarticulação das 

estruturas sócio-políticas até então presentes nos Estados que compuseram o terreno 

socialista. A queda do Muro de Berlim tornou-se um símbolo de representação no tocante a 

essa derrocada. 

De acordo com este autor a crise no campo socialista só foi possível quando ex-URSS, 

já não apresentava as condições políticas para assegura-los, ou seja, no momento em que a 

URSS deixou de exercer o papel de gendarme (especialmente via Tratado de Assistência 
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Mútua da Europa, o Pacto de Varsóvia) do campo, as possibilidades foram colocadas para que 

as diferentes crises se explanassem. Contudo é possível perceber que a gênese da crise no 

campo socialista não se concentrava exclusivamente na URSS, mas significa dizer que nos 

processos ocorridos na estrutura soviética logo após a ascensão de Gorbatchov e seu grupo, a 

crise não chegaria a um patamar tão elevado.  

 

Nesta perspectiva, a crise do ―campo socialista‖ aparece como a emersão 

(possibilitada - e até catalisada - pelos processos em curso na URSS da ―era 

Gorbatchov‖) e o entrecruzamento das várias crises nacionais que, na ausência da 

mobilização repressiva que as condenava a latência, deixam os subterrâneos da vida. 
(Netto, 2007, p.14).     

 

Netto (2007) afirma que a via para um novo padrão de crescimento só seria possível a 

partir de uma profunda reestruturação do sistema político. Nestas condições tal processo seria 

inviável, pois a compatibilidade da otimização da economia se apresenta como uma força 

permanente diante das formas sócio-políticas, essa força enquadra e impede a participação 

autônoma da principal força produtiva, os trabalhadores. Neste sentido é possível afirmar que 

são as opções políticas que estabelecem o padrão de reprodução social, e ela que subsume as 

requisições técnicas macroscópicas. Neste sentido o autor deixa claro que:  

 

A crise do ―campo socialista‖ é, nesta ótica, uma crise estruturalmente determinada 

pela exaustão de um padrão de crescimento econômico e do sistema político a ele 

funcional. E é uma crise global, que não investe apenas sobre os ordenamentos 

econômicos e políticos, mas ainda, com intensidade variável, sobre os complexos de 

representações e valores a ambos vinculado. (Netto, 2007, p.19).  

 

Para Netto (2007) a crise do socialismo tem uma relação direta com própria formação 

histórica social presente. Esta crise se configura através do esgotamento de um padrão de 

transição social que apresentou a sua incapacidade de realizar a dupla socialização que 

competiria ao período pós-revolucionário, a socialização do poder político e a socialização da 

economia.  Para este autor este processo possibilitou a redução da imantação dos ―modelos‖ 

ofertados pelo socialismo real, como também colocou em condições objetivas uma proposta 

que reclama a ruptura entre os dois projetos, o socialismo real e o projeto revolucionário.  

Deste modo a ofensiva neoliberal é enfocada como uma racionalidade mais adequada diante 

da incompatibilidade entre o capitalismo contemporâneo e as instituições democráticas.  

Logo, como revelam as experiências históricas, o fracasso diante de uma possível 

superação da ordem social vigente, associada ao apelo direto de novos modelos de 

interpretação da realidade, sustentam as bases objetivas para novos fenômenos, ao qual o 
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pensamento pós-moderno se destaca. Neste sentido, mesmo que de forma sucinta e não 

exaustiva, uma análise sobre os significados históricos das crises evidenciados no capitalismo 

contemporâneo tornam-se estritamente necessários para se compreender as mudanças na 

dinâmica do capitalismo, bem como o seu apelo a novas formas de compreender a realidade a 

partir de concepções pós-modernas, que andam na contramão  do pensamento social crítico-

dialético.   

Quando analisamos as crises do sistema capitalista em seus contornos mais gerais, é 

possível identificar que o comando da produção pelo capital tem se estabelecido a partir de 

um histórico de sucessivas crises econômicas, tais crises demostram a face contraditória do 

sistema capitalista. As crises são constitutivas do capitalismo, ela não é algo ocasional ou 

aleatória ao seu modelo de desenvolvimento, nunca haverá capitalismo sem crise. Deste 

modo, as crises neste sistema nascem a partir das superproduções dos valores de uso, 

momentos em que o mercado não encontra consumidores para pagar o valor de troca
27

 e, 

quando este processo se torna evidente, os capitalistas buscam o travamento da produção; em 

uma crise capitalista, a oferta de mercadoria torna-se excessiva em relação à demanda, 

restringindo-se o limite à produção. (Netto, 2012, p. 171).  

Quando recuperamos as análises de Marx em O Capital livro I, é possível identificar 

em sua obra mais importante que, ao estudar o modo de produção capitalista e suas relações 

de produção e circulação, o mesmo buscou desvelar a lei econômica do desenvolvimento do 

capitalismo, lei esta que para ele não pode atravessar as suas fases naturais de 

desenvolvimento, nem extingui-las por decreto. Segundo este autor a vida na indústria 

representa um ciclo sequencial de desenvolvimento posto por momentos de prosperidade, 

superprodução, crises e estagnação, contudo as crises em Marx não significa apenas uma fase 

do ciclo econômico, ela  tem um sentido de manifestação das contradições do modo de 

produção capitalista, no mesmo período em que a unidade nessas contradições é reconstituída.  

Corroborando com as análises de Marx, Netto e Braz (2012) reafirmam em uma leitura 

contemporânea sobre o ciclo econômico
28

  do MPC, para eles o mesmo se distingue por 

quatro fases específicas: a crise, a depressão, a retomada e o auge. Ambos afirmam que os 

ciclos econômicos não mantêm uma única causa, sendo elas resultado da própria dinâmica 

contraditória do MPC. Assim, as crises são funcionais ao modelo de desenvolvimento 

                                                             
27 No linguajar dos economistas, não há aqui insuficiência de produção, mas insuficiência da demanda solvável 

de mercadorias. (Netto, 2012, p.171) 
28  Até a crise de 1929, os ciclos tinham uma duração aproximada entre 8 e 12 anos; a partir da segunda Guerra 

Mundial, esses ciclos foram encurtados, ao mesmo tempo em que os impactos das crises se tornaram menos 

catastróficos que aqueles da de 1929.  (Netto, 2012, p.172) 
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capitalista, pois é através delas que lei do valor
29

 se impõe.  Sobre estas condições os autores 

afirmam que: 

 

Assim, as crises são funcionais ao MPC: constituem os mecanismos mediante os 

quais o MPC restaura, sempre em níveis mais complexos e instáveis, as condições 

necessárias a sua continuidade. Por isso mesmo, as crises- por mais brutais que 
sejam os seus efeitos e por mais graves que sejam as suas consequências – não tem o 

dom de conduzir o MPC ao colapso ou a faculdade de destruí-lo; deixadas a sua 

lógica, das crises capitalistas só resulta o próprio capitalismo. (Netto e Braz, 2012, 

p.175). 

 

No livro III de O Capital são apresentadas por Marx as balizas fundamentais 

pertinentes à questão das crises econômicas. Para ele o determinante de todas as crises é 

instituída por duas perspectivas distintas, ou seja, por intermédio da pobreza e da restrição ao 

consumo das massas em face do impulso da produção capitalista no tocante a ampliação das 

forças produtivas, como se a capacidade de consumo absoluta da sociedade, apenas 

estabelecesse o seu próprio limite. (Marx, 1985-1986, Tomo.2 p. 24). Nas palavras de Marx: 

―As crises são sempre apenas soluções momentâneas violentas das contradições existentes, 

irrupções violentas que restabelecem momentaneamente o equilíbrio perturbado‖. (Marx, 

1986, Tomo.1 p. 188). E mais: ―A crise é a restauração violenta da unidade entre elementos 

guinados à independência e a afirmação violenta de independência de elementos que na 

essência formam uma unidade‖. (Marx, 1983, p. 949).  

Para Marx (1986) as contradições do modo de produção capitalista em sentido mais 

genérico consistem na implicação de uma determinada tendência no tocante ao 

desenvolvimento absoluto das forças produtivas, de um lado, o valor e a mais valia  nele 

incluídos são abstraídos, bem como as relações sociais, dentro das quais decorre a produção 

capitalista; enquanto, por outro, ela tem como objetivo a manutenção e valorização do valor-

capital existente no seu grau mais elevado. Seu caráter específico consiste na orientação para 

                                                             
29 Para Harvey (2006) o conceito de valor se coloca como  uma das bases fundamentais para se entender a 

dinâmica das relações de classe, tanto nos rumos da produção quanto no da  troca,  das mudanças evidenciadas 

na tecnologia, do modelo de  acumulação e de todas as suas características relacionadas  as suas crises 

periódicas, desemprego etc. Contudo para que isso se realize, o entendimento precisa estar pautado em uma 
dimensão mais complexa, no tocante ao trabalho social, uma vez que o mesmo precisa estar  expressado e 

coordenado dentro de uma unidade de produção e troca, mediado pelas relações de distribuição. Assim, o valor é 
em primeiro momento um modelo de existência social determinada pela atividade humana atingido nas relações 

capitalistas de produção e troca. Para este autor A teoria do valor reverbera as concatenações das forças e 

restrições que a disciplina aperfeiçoa como se fossem uma necessidade externamente imposta. Mas ela faz o 

mesmo em um contexto claro e evidente, que em ultima instância, reconhece o trabalho como produtor e 

reprodutor das condições da sua própria dominação. Harvey (2006) afirma que a própria interpretação da teoria 

do valor de Marx é objeto de muita controvérsia. Escolas de pensamento rivais se distanciaram tanto nos últimos 

anos que suas raízes comuns estão atualmente quase indiscerníveis. A seriedade da fissura é ilustrada pelo 

crescente clamor por parte de alguns para abandonar totalmente o conceito de valor, pois ele é um ―grilhão 

importante‖ para uma investigação materialista histórica do capitalismo.  
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o valor-capital existente, buscando a máxima valorização possível desse valor. Os meios pelos 

quais ele alcança esse processo são: diminuição da taxa de lucro, desvalorização do capital 

existente e desenvolvimento das forças produtivas do trabalho a custa das forças produtivas já 

produzidas. O sistema de produção capitalista busca incessantemente superar essas barreiras 

que lhe são próprias, mas esses limites só podem ser superados por meios que lhe antepõem 

novamente essas barreiras e em escala mais poderosas.  

 

A verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio capital, isto é: que o capital 

e sua autovalorização apareçam como ponto de partida e ponto de chegada, como 

motivo e finalidade da produção; que a produção seja apenas produção para o capital 
e não inversamente, que os meios de produção sejam meros meios para uma 

estruturação cada vez mais ampla do processo vital para a sociedade dos produtores. 

As barreiras entre as quais unicamente podem mover-se a manutenção e a 

valorização do valor-capital, que repousam sobre a expropriação e pauperização da 

grande massa dos produtores, essas barreiras entram portanto constantemente em 

contradição com os métodos de produção que o capital precisa empregar para seu 

objetivo e que se dirigem a um aumento ilimitado da produção, a produção como 

uma finalidade em si mesma, a um desenvolvimento incondicional das forças 

produtivas sociais de trabalho. O meio - desenvolvimento incondicional das forças 

produtivas sociais de trabalho - entra em contínuo conflito com o objetivo limitado, 

a valorização do capital existente. Se, por conseguinte, o modo de produção 
capitalista é um meio histórico para desenvolver a força produtiva material e para 

criar o mercado mundial que lhe corresponde, ele é simultaneamente a contradição 

constante entre essa sua tarefa histórica e as relações sociais de produção que lhe 

correspondem. (Marx, 1986, Tomo.1 p. 189).  

 

Mandel (1982) afirma que na contemporaneidade o capitalismo tardio tem sido 

marcado por um período histórico de desenvolvimento do MPC, momento este em que as 

contradições postas entre o crescimento econômico das forças produtivas e a sobrevivência 

das relações de produção capitalistas assumem cada vez mais uma forma explosiva. Essa 

contradição carrega consigo processo de crises cada vez mais aguda dessas relações de 

produção.  

Importante compreendermos que a essência das relações de produção incluem todas as 

relações fundamentais entre os homens e mulheres no tocante a produção da vida material de 

acordo com Marx. Para o mesmo a base fundamental das relações de produção do MPC é a 

produção de mercadorias generalizadas, ou seja, é ela que determina a forma particular da 

separação entre os produtores e seus meios de produção. Essa produção generalizada de 

mercadoria transforma a força de trabalho e os meios de produção em mercadorias (Mandel 

1982, p.393). De acordo com Marx (2008) na produção social da própria existência, os 

homens são condicionados a relações determinadas, necessárias, independentemente de suas 

próprias vontades; essas relações correspondem a um determinado nível de desenvolvimento 

de suas forças produtivas materiais. Assim, a totalidade dessas relações de produção constitui 
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a estrutura econômica da sociedade, base elementar sobre a qual emerge uma superestrutura 

jurídica e política e a qual formas sociais de consciência são correspondidas.  

No capitalismo tardio os processos de crises das relações de produção devem ser 

entendidos de acordo com Mandel (1982) como uma crise global, ela se apresenta da seguinte 

forma:  

 

A crise das relações de produção capitalista se apresenta como a crise de um sistema 

de relações entre homens e mulheres, dentro e entre as unidades de produção 

(empresas), que correspondem cada vez menos à base técnica do trabalho, quer em 

sua forma presente, quer em sua forma potencial. Podemos definir essa crise como 

uma crise não só das condições capitalistas de apropriação, valorização e 

acumulação, mas também da produção de mercadorias, da divisão capitalista do 

trabalho, da estrutura capitalista da empresa, do Estado nacional burguês e da 

subordinação do trabalho ao capital como um todo. Todas essas múltiplas crises são 

apenas facetas diferentes de uma única realidade, de uma totalidade sócio-

econômica: o modo de produção capitalista. (Mandel, 1982, p.398). 

 

Quando analisamos as dimensões da crise estrutural do capital na sua fase tardia no 

século XX, mais precisamente a partir da década de 1970, é possível perceber que apesar do 

movimento dinâmico e contraditório do capitalismo em suas diferentes fases, suas bases 

fundamentais não sofreram alterações.  A apropriação da mais-valia e de sobretrabalho nunca 

desaparecerá das relações de produção capitalista segundo afirma Mandel (1982). 

Para Antunes (2009) o quadro crítico da crise que se instaurou a partir do início dos 

anos de 1970, teve como traços mais evidentes: 1) queda da taxa de lucro, dada, dentre outros 

elementos causais, pelo aumento do preço da força de trabalho, conquistado durante o período 

pós-45 e pela intensificação das lutas sociais dos anos 60, que objetivavam o controle social 

da produção. A conjugação desses elementos levou a uma redução dos níveis de 

produtividade do capital, acentuando a tendência decrescente da taxa de lucro; 2) o 

esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de produção (que em verdade era a 

expressão mais fenomênica da crise estrutural do capital), dado pela incapacidade de 

responder à retração do consumo que se acentuava. Na verdade, tratava-se de uma retração 

em resposta ao desemprego estrutural que então se iniciava; 3) hipertrofia da esfera 

financeira, que ganhava relativa autonomia frente aos capitais produtivos, o que também já 

era expressão da própria crise estrutural do capital e seu sistema de produção, colocando-se o 

capital financeiro como um campo prioritário para a especulação, na nova fase do processo de 

internacionalização; 4) a maior concentração de capitais graças às fusões entre as empresas 

monopolistas e oligopolistas; 5) a crise do Welfare-State ou do ―Estado do bem-estar social‖ e 

dos seus mecanismos de funcionamento, acarretando a crise fiscal do Estado capitalista e a 
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necessidade de retração dos gastos públicos e sua transferência para o capital privado; 6) 

incremento acentuado das privatizações, tendência generalizada às desregulamentações e à 

flexibilização do processo produtivo, dos mercados e da força de trabalho, entre tantos outros 

elementos contingentes que exprimiam esse novo quadro crítico. 

Para Antunes (2009) a crise instaurada pelo fordismo/ keynesianismo apreendia uma 

expressão fenomênica de um quadro crítico e complexo. Em seu significado mais profundo 

ela exprimia uma crise estrutural do capital, tendo como destaque tendência decrescente da 

taxa de lucro. Era a manifestação, mais aguda no tocante a lógica destrutiva do capital, 

atualizada na intensificação da lei de tendência decrescente do valor de uso das mercadorias. 

Assim, com a crise estrutural iniciou-se também um verdadeiro desmoronamento de todo o 

mecanismo de ―regulação‖ vigorante, durante o pós-guerra. Para escapar de sua própria crise 

buscou-se um processo que reorganizasse a sua estrutura e seu sistema ideológico e político 

de dominação, cujos contornos mais gerais apreendiam o neoliberalismo e seu processo de 

privatização do Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho, o desmonte do setor 

produtivo estatal e o processo de reestruturação da produção e do trabalho, com objetivos de 

restauração do instrumental necessário para tentar reproduzir novamente a expansão do 

capital.  

 

Uma vez encerrado o ciclo expansionista do pós-guerra, presenciou-se, então, a 

completa desregulamentação dos capitais produtivos transnacionais, além da forte 

expansão e liberalização dos capitais financeiros. As novas técnicas de 

gerenciamento da força de trabalho, somadas à liberação comercial e às novas 

formas de domínio tecno-científico, acentuaram o caráter centralizador, 

discriminador e destrutivo desse processo, que tem como núcleo central os países 

capitalistas avançados, particularmente a sua tríade composta pelos EUA e o Nafta, 

a Alemanha à frente da União Europeia e o Japão liderando os países asiáticos, com 

o primeiro bloco exercendo o papel de comando. (Antunes, 2009, p.34).  

 

Segundo Mészaros (2010) a crise
30

 que experimentamos na atualidade é 

essencialmente estrutural. Essa crise histórica e atual se manifesta em quatro aspectos 

                                                             
30 A crise estrutural do capital, que começamos a experimentar nos anos de 1970, relaciona-se, na realidade, a 

algo muito mais modesto que as tais condições absolutas. Significa apenas que a tripla dimensão interna da auto-

expansão do capital exibe perturbações cada vez maiores. Ela não apenas tende a romper o processo normal de 

crescimento, mas também pressagia uma falha em sua função vital de deslocar as contradições acumuladas do 

sistema. As dimensões externas e as contradições inerentes a auto-expansão do capital constituíram desde o 

início uma unidade contraditória, e de modo algum não problemática, na qual uma tinha de ser ―subjugada‖ a 

outra (como Marx colocou: para ―subjugar todo momento da produção em si a troca‖), de modo a fazer 
funcionar o complexo global. Ao mesmo tempo, enquanto a produção ampliada de cada uma pudesse continuar 

imperturbada- isto é, enquanto fosse possível cavar buracos cada vez maiores para encher com  a terra assim 

obtida os buracos menores anteriormente cavados – não só cada uma das dimensões internas contraditórias 

poderia ser fortalecida em separado como elas também poderiam funcionar em uma harmonia ―contrapontual‖. 

(Mészaros, 2010, p.). 
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fundamentais: seu caráter é universal, seu alcance é mundial, sua escala de tempo é extensa, 

contínua e permanente, seu desdobramento é rastejante. Para este autor, falar em crise no 

período pós-guerra tornou-se antiquado, uma vez que, que as contradições não são tomadas 

em sua verdadeira essência para o bom andamento da dinâmica capitalista. Tal processo 

decorre também da mistificação ideológica do ―fim da ideologia‖ ao ―triunfo do capitalismo‖ 

que se organiza para ―integrar a classe trabalhadora‖ através de seus mecanismos de 

deslocamentos sob o disfarce de doses homeopáticas estruturais e possíveis soluções 

permanentes.  

Quanto ao caráter mistificador e ideológico da suposta pós-modernidade Netto (2010) 

afirma:  

 

Ideologia que é, o pós-modernismo funciona como ideologia: incide no 

comportamento e na vida práticos daqueles que a internalizam. Ela é um (não a 
única) ideologia específica da ordem do capital  na quadra histórica em que este se 

mundializa e tem hipertrofiadas as suas dimensões especulativo-financeiras que, 

dado o marco institucional da sua dominação apresentam-no imediatamente como 

fluido e volátil, atributos que se transferem ao complexo societário que ele matriza. 

Ao tomar acriticamente o espelho que opera deste complexo como a sua expressão, 

fática e simbólica, o pós-modernismo se instaura - nolens volens - como ideologia 

funcional a sociedade tardo-burguesa, com todas as consequências societárias aí 

implicadas. (Coutinho, 2010, p. 266-267).  

 

Logo, a ideologia pós-moderna se configura como o novo espírito do tempo do 

capitalismo tardio. (Coutinho, 2010, p.267).  Deste modo, a ideia de uma suposta sociedade 

pós-moderna seria a resposta mais adequada diante de um clima de incertezas e de dificuldade 

de representação do mundo, uma vez que, as contradições entre forças produtivas e as 

relações sociais de produção são apenas justificas e não explicadas em sua verdadeira 

essência. Nesse modelo de interpretação da realidade diferentes estilos passam a conviver sem 

atritos formando uma multiplicidade eclética e plural de interpretações.  Tais interpretações 

têm como marco e chão histórico os longos anos 1960, contudo é importante destacar que este 

período representa o momento político em que a suposta condição para uma sociedade pós-

moderna começa a emergir, ganhando corpo a partir da década de 1970, entre diferentes 

autores. Quanto a esta conjuntura Coutinho esclarece:  

  

Em meio a esta ―década longa‖, ocorreram fatos absolutamente decisivos, que de 

certo modo dão continuidade aos eventos iniciais em 1956, por um lado, e, por 

outro, prepararam o que ocorrerá na primeira metade da década de 1970. Refiro-me, 

evidentemente àquela onda de movimentos contestatário que teve suas máximas 

expressões: 1) nos eventos ocorridos em maio de 1968, quando estudantes e 

operários ameaçaram a permanência da ordem do capital; 20) na chamada Primavera 

de pragas, quando uma tentativa de renovação democrática do socialismo ( o 

chamado ―socialismo com rosto humano‖) foi violentamente reprimida pela invasão 

militar dos soviéticos e de seus aliados, pondo assim definitivamente a nu, se ainda 
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fosse preciso, o caráter reacionário e repressor do chamado ―socialismo real‖; 3) e 

no menos conhecido, mas não menos importante autunno caldo italiano de 1969, 

quando a classe operária peninsular obteve conquistas que também ameaçaram os 

fundamentos do capitalismo. Durante os anos de 1968-1969, movimentos do mesmo 

tipo envolveram quase todas as regiões do mundo, dos Estados Unidos ao Japão, do 

resto da Europa à nossa América Latina.  (Coutinho, 2004, 53-54). 

 

Importante destacarmos que diante da dinâmica contraditórios do capitalismo na 

sociedade contemporânea, sistema econômico que se baseia na legitimação da propriedade 

privada e dos meios essenciais de produção, como devidamente apreendidas em Marx, o que 

fica velado são os interesses do capitalismo, bem como, sua permanência enquanto modelo 

hegemônico de sociabilidade, principalmente, pela capacidade que o mesmo possui de 

manipular e mistificar seus interesses de acumulação.  Tal processo metamorfoseia a 

possibilidade de compreender a realidade social, abstraídas a partir do processo social real, ou 

seja, apreendidas na dinâmica da vida social, na história da humanidade, na totalidade social. 

Neste contexto o conhecimento não parte de construções teóricas, mas sim de conhecimento 

teórico dialético concreto.  

Netto afirma que na intercorrência das derrotas sofridas pelos revolucionários de 1968 

em diante da ofensiva do capital, seguidas de profundas transformações societárias sob o 

comando do capital mundializado, derivaram na hegemonia do pensamento pós-moderno, e 

de sua absorção entre a intelectualidade acadêmica, se espraiando em diferentes segmentos 

sociais por meios midiáticos, influenciados pelo capital. Nas palavras deste autor este 

pensamento é semelhantemente ―como que um espelho da sociabilidade tardo-burguesa‖. 

(Coutinho, 2010, p. 266). 

Sendo assim, no capítulo que se segue, buscaremos compreender este fenômeno pós-

moderno e seu estágio em desenvolvimento a partir das interpretações marxista. Tal 

abordagem é proposital, visto que a produção de conhecimentos potencializados por estes 

autores nos permitem analisar os processos econômicos, sócio-político e culturais, bem como 

compreender a crise do capitalismo mundializado em nossos tempos, que neste período 

assume características novas e complexas que precisam ser apreendidas.  

Considero que a discussão sobre o fenômeno pós-moderno elucidado por interpretes 

marxistas se coloca como necessária e urgente, pois os princípios do pensamento 

―modernista‖, em suas duas fases, e seus ideais de liberdade e emancipação, constitutivos da 

tradição marxista , têm sido amplamente questionados por correntes daquele pensamento ao 

longo dos períodos de decadência ideológica da filosofia burguesa, assumidas atualmente por 

tendências pós-modernas, correntes estas que mobilizam reflexões e práticas por todo o 

mundo. Sendo assim, se faz necessário compreender que entre os pensadores ―marxista-
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leninistas‖ e os marxistas que utilizam o instrumental da teoria crítico-dialética, abre-se um 

campo de escolhas, de alternativas e possibilidades, e neste último, os mesmos têm sido 

convocados a compreender a crise profunda do capitalismo e seus reflexos no campo do 

conhecimento. Estes autores têm sido chamados a pensar a realidade social e buscar respostas 

conscientes diante da capacidade em que o capitalismo tem de estabelecer respostas 

funcionais a ofensiva política e ideológica do grande capital para manter sua própria 

hegemonia.  

 

2.2. INTERPRETAÇÕES MARXISTAS ACERCA DO PENSAMENTO PÓS-

MODERNOS.   

               

Em nossa perspectiva, estabelecer uma interlocução crítica com o pensamento pós-

moderno a partir da tradição teórica contemporânea que vem de Marx não se configura com 

algo aleatório. Tal abordagem se dá pelo fato de boa parte desta corrente de pensamento pós-

moderno estabelecer o esgotamento de toda teoria totalizante a partir do discurso de crise da 

modernidade. Esta crise quer atingir um dos maiores pilares de reflexões para o estudo da 

sociedade, da natureza e do pensamento, ou seja, a teoria marxista. Nesse ínterim, o debate 

acerca de ―novos‖ fenômenos contemporâneos atualiza-se no campo das ideias, bem como em 

outras épocas históricas, promovendo distintos posicionamentos.  

         Deste modo, no final do século XX e início do XXI, esses autores marxistas mais 

críticos têm sido convocados a compreender a crise profunda do capitalismo em todas as suas 

dimensões, e principalmente analisar os reais impactos no campo do conhecimento. E nessa 

nova conjuntura política os mesmos têm sido chamados a elaborar e programar novos 

conteúdos, no plano das ideias.  Suas contribuições nos permitem compreender as 

contradições do capitalismo, seus processos de crises e os novos fenômenos econômicos, 

políticos e sociais que se apresentam com seu desenvolvimento.  

Para eles emergência do pensamento pós-moderno está vinculada as transformações 

econômico-políticas e societário estabelecidas no mundo a partir dos anos de 1970. Quanto a 

este processo não há qualquer dúvida, pois o capitalismo desde a década em questão vem 

reconfigurando as suas bases, sem, contudo, eliminar seus processos contraditórios de geração 

de riquezas na mesma proporção em que gera pobreza. O desenvolvimento desigual e 

combinado do capitalismo assume um caráter expressamente destrutivo atingindo diferentes 

níveis, sociais, políticos e econômico. A atual conjuntura das potências imperialista do 

capitalista e sua consolidação no mundo transvertida de ―globalização ―mistificam e oculta os 
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processos de exclusão, de barbárie e de antidemocracia.  Deste modo, este período identifica a 

emergência de uma suposta sociedade pós-moderna que sinaliza o esgotamento da 

Modernidade e suas bases fundamentais de explicação da realidade.  

Em resposta a essas críticas, autores ―marxistas‖
31

 passaram a se posicionarem por 

meio de diferentes publicações afim de elucidar essa questão, estabelecendo um debate 

polêmico nesse campo. Neste sentido o debate sobre pós-modernidade e pós-modernismo 

ressaltar tanto dimensões sociológicas como tendências estéticas e culturais, invadindo o 

campo do conhecimento, provocando diferentes concepções em suas produções.  Conforme já 

explicitado ao longo deste debate, as concepções em relação à pós-modernidade expressam 

muito mais um processo de continuidade no que tange a modernidade do que rupturas, uma 

vez que as possibilidades de liberdade, igualdade e fraternidade tem se colocado cada vez 

mais distante de uma realidade social de dominação e exploração, em todas as esferas da vida. 

Na produção do conhecimento há poucas intervenções que se posicionam criticamente em 

face do debato sobre pós-modernidade e pós-modernismo, e essas poucas vozes constituem, 

dentro dos limites e possibilidades, uma resposta estratégica diante das contradições da ordem 

do capital estabelecidas a partir do final do  século XX e início do XXI.   

Rodrigues (2016) aponta que tal como o breve século XX de Hobsbawm (1995) os 

anos longos de 1960 de Coutinho não equivalem às datas expressas em um calendário, 

antecedendo seu próprio período formal. Assim, os anos de 1960, teriam se iniciado em 1956, 

a partir da denúncia dos crimes cometidos por Stálin32 no XX Congresso do Partido 

Comunistas, e terminado na segunda metade de 1970, início da emersão do eurocomunismo 

como uma alternativa de adaptação da política dos partidos comunistas, o italiano em 

especial, as particularidades de transição socialista das sociedades europeias.  

                                                             
31 Nossa argumentação se pauta a partir da construção dialética do marxismo em suas bases ontológicas, as aspas 

nos possibilitam entender que não de trata do Marxismo-Leninismo (uma concepção reducionista e vulgarizada 

do pensamento marxiano).  
32 Na URSS, o estalinismo é a expressão da degenerescência burocrática do primeiro Estado operário, no qual 

uma camada social privilegiada usurpou o exercito do poder político e econômico. As formas brutais (terror 

policial, purgas maciças dos anos 30 e 40, assassinatos de quase todos os antigos quadros do PCUS, processos de 

moscou, etc.) e as formas mais sutis desse poder burocrático, podem variar. No mundo capitalista o estalinismo 
significa a subordinação pelos partidos que seguem a politica de Kremlin, dos interesses da revolução socialista 

no seu próprio país aos interesses da diplomacia do Kremlin. Este utiliza os partidos comunistas estalinizados , 

bem como o movimento de massa que controlam , como moeda de troca em seus esforços para estabelecer e 

manter o status quo interacional com o imperialismo. No plano ideológico, o estalinismo representa uma 

deformação apologética e pragmática da teoria marxista. Em lugar de servir de instrumento da análise da 

evolução das contradições do capitalismo, da relação de força entre as classes, da realidade objetiva de transição 

do capitalismo para o socialismo, a fim de apoiar a luta de emancipação do proletariado , a teoria marxista é 

rebaixada ao nível de instrumento de justificação da sucessivas ―viragens táticas‖ do Kremlin e dos partidos 

estalinistas. (Mandel, 1982, p.88). 
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Período de levantes e revoluções, os longos anos de 1960 foram marcados por uma 

série de acontecimentos históricos em todo o mundo, tais como a luta de libertação dos povos 

colonizados ou neocolonizados. Povos esses responsáveis por conduzir as ações socialistas, 

mesmo com pouco êxito, e as ascensões dos jovens e operários de 1968, correspondem a um 

processo de radicalização política que alcançou todas as regiões do mundo. Neste interim, por 

mais heterogêneo que fossem esses movimentos, todos eles correspondem para um viés de 

denúncia do stalinismo iniciadas em 1956, requerendo a sua estagnação.  (cf.Rodrigues, 2016, 

p.122).  

 

Vértice dos longos anos 1960, 1968 comportou simultaneamente uma crise 

superestrutural global do capitalismo e uma crise global do campo socialista. Como 

crise global do capitalismo monopolista as lutas de massa de 1968, operárias e 

estudantis, extrapolando as meras requisições econômicas, seriam-nos termos de 

Mandel (1979 e 1982)- a expressão de uma profunda crise das relações sociais 

capitalistas, da decadência histórica do modo de produção capitalista, que conduziu 

a uma contestação global do poder de classe burguesa, produto das contradições do 

capitalismo tardio, um período caracterizado, por um lado, pelo desenvolvimento 
inaudito das forças produtivas, acompanhadas da elevação do nível de qualificação 

técnica e cultural  dos trabalhadores e, por outro, por uma exponenciação da 

alienação e da reificação que, acentuando o controle do processo de trabalho, 

passaram a ser sentidas pelo proletariado como um peso insuportável. (Rodrigues, 

2016, p.126-127).   

  

No campo das ideias os anos de 1960, representaram a renovação do marxismo. Desta 

forma o marxismo que emergiu neste contexto pode se destituir das visões de um marxismo-

leninistas, de uma concepção ―verdadeira e justa‖ e instaurar uma teoria aberta e plural, 

enriquecendo-se com os novos problemas colocados por este novo momento. Tais processos 

colocaram em xeque a problemática da transição socialista e seus desdobramentos no tocante 

a novos sujeitos e novas formas de luta social que ultrapassavam as exigências meramente 

econômicas. (Rodrigues, 2016, p. 122-123).  

Rodrigues (2016) afirma que a renovação do marxismo aberto e plural não se limitou 

as fronteiras do movimento comunista, o mesmo se expandiu para diferentes públicos, 

alcançando jovens que vivenciaram as turbulências de 1968, muitos destes se tornaram 

professores, e intelectuais que se renderam ao marxismo em suas faze madura (como 

Althussser), contudo esses segmentos condicionaram o marxismo a um formato distante de 

um horizonte revolucionário, práxis política, privilegiando assim a uma teoria pura. Outro 

fator importante de retrocesso foi à emersão de uma nova esquerda, descontente com os 

partidos comunistas. Tal interpretação leva ao entendimento superficial de uma dupla crise, 

do capitalismo monopolista e do campo socialista. Neste sentido, foi no interior desta nova 

esquerda que a concepção de uma suposta sociedade pós-moderna se ergue. 
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Marx e Engels (2009) advertiam sobre a produção das ideias e das representações da 

consciência. Para eles este campo está a princípio transversalmente imbricado com a atividade 

material e o intercâmbio material dos homens. Assim, a forma de representar, o meio do 

pensar, o intercâmbio espiritual dos homens aparece aqui ainda como um elemento do seu 

próprio comportamento material. Esta mesma regra se aplica a produção espiritual, da forma 

como ela se apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica 

etc. de uma nação. Para tanto nosso autor afirma: ―Os homens são produtores das suas 

representações, ideias etc., e precisamente os homens condicionados pelo modo de produção 

da sua vida material, pelo seu intercâmbio material e o seu desenvolvimento posterior na 

estrutura social e política‖. (Marx; Engels, 2009, p.31).  

Importante ressaltar que uma das características mais evidentes do pensamento pós-

moderno é a recusa da economia política do capitalismo na sua fase contemporânea ou não. 

Este recusa em relação à produção das condições materiais que garantem as relações de 

produção /reprodução social se restringe a vagas alusões, a algo que se coloca como externo e 

alheio aos níveis culturais-simbólico, o que se verifica é a incorporação mecanicista de noções 

da economia vulgar com suas simplificações, uma vez que, os resgates de ideias caminham na 

direção de uma sociedade pós-industrial, sociedade de consumo, e mais recente, suposto fim 

do trabalho e da sociedade salarial, incorporação da sociedade do conhecimento etc. Se essa 

leitura da sociedade da história e da cultura da análise econômico-política já se desvinculou 

desde 1848, aprofundando-se durante todo o século 20, é, porém com o pensamento pós-

moderno que ela alcança o seu ápice, e quanto a este processo, a ponderação da divisão social 

e técnica do trabalho constitui um elemento fundamental, visto que, no tardo-capitalismo ela 

se aprofunda ainda mais, obliterando todos os condutos que conectam a vida dos intelectuais a 

vida social segundo as explicações de Netto. (Coutinho, 2010, p.264) 

Quanto a este processo Netto Explica:  

 

A especialização estreita e idiotizante, reclusão no interior dos muros das 

instituições acadêmicas, os contatos quase sempre limitados aos seus pares – tudo 

isso contribui significativamente para que as novas gerações dos intelectuais 

específicos identifiquem as suas representações com a realidade ou, mais 

exatamente, tratem as suas representações como realidade; este procedimento, 

curiosamente, a velha tradição de pesquisa social norte-americana caracterizava-o 

como ―reificação‖ [...] Tal processo, só radicalmente deslindável a partir da crítica 

da economia política, escapa ao ―olhar‖ pós-moderno que, como já registrou, 

―suspeita da distinção entre aparência e essência‖ Orientado por esta ―suspeição‖, 

este ―olhar‖ mantem-se no que um sábio do século 19 designava como a aparência 
enganadora. (Coutinho, 2010, p. 264-265). 
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Contudo contemporâneos do legado marxistas, tais como Perry Anderson, Frederic 

Jameson, David Harvey, István Mészáros, José Paulo Netto, cada um a sua maneira, se 

colocam como verdadeiros opositores de diferentes tipos de análises que se distanciem de 

uma perspectiva dialética da realidade social, eles representam a renovação do marxismo.  Em 

contrapartida nossa época tem nos apresentado uma gama de autores que reivindicam a 

falência da modernidade, advertindo para contemporaneidade uma perspectiva pós-moderna 

enquanto modelo de representação da realidade social, com destaque para Lyotard e 

Boaventura de Souza Santos.   

No campo das ideias, tem sido consensual entre diferentes autores afirmar que o 

teórico Lyotard em uma de suas publicações no ano de 1979 de, A condição pós-moderna, foi 

quem inaugurou pensamento pós-moderno. Netto afirma que a partir desta publicação o 

domínio do saber será irrompido. (Coutinho, 2010, p. 256). Vejamos o que ele afirma:  

 

É, porém, seguramente a partir do livrinho de Lyotard que o pensamento pós-

moderno assume o primeiro plano da cultura do Ocidente  capitalista, irrompe nos 

domínios do saber, invade as manifestações estéticas, contagia as práticas políticas 

e, nas duas décadas seguintes, constituirá um campo teórico diferenciado e 

desencadeará a produção de uma bibliografia enorme, muito mais apologética que 

crítica. (Coutinho, 2010, p. 256). 

 

Um dos pioneiros a tratar deste debate sobre pós-modernidade foi o autor Jürgen 

Habermas. Sua intervenção neste campo teve como marco o início da década de 1980 – 

inicialmente, por meio da ―conferência Modernidade: Um projeto incompleto que proferiu em 

Frankfurt, em 1980, na ocasião do recebimento do prêmio Adorno e, no ano seguinte, em 

Munique, quando discursou sobre Arquitetura moderna e pós-moderna – momento este que a 

expressão pós-moderna ganha status de um "referencial padrão" ou de uma espécie de 

"unidade ideologicamente consistente", isto é, a partir de então, da maneira como foi 

assumido nesta conjuntura o termo aparece identificado de uma forma ou de outra ,como um 

apanágio da direita ou, mesmo, como sinônimo do capitalismo que se coloca como algo 

intransponível, ―sentenciando contra as ilusões alternativas" (Anderson, 1999 p. 43 a 54).  

Anderson (1999) declara que Habermas parte de uma compreensão do presente 

histórico, que segundo ele se caracteriza através de dois pressupostos de ações não 

consensuais no campo do marxismo, sendo um relacionado à suposição de um 

desenvolvimento próprio, livre e independente da esfera cultural em relação às esferas 

econômica e política, teoria esta indicada por Weber e predominante na sociologia do século 

XX e outra que analisa a determinação do marxismo como um desdobramento do projeto 

iluminista, narrativa esta que não apenas considera a vertente socialdemocrata como a mais 
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legítima separação entre, reformistas e revolucionários, como também desconhece aspectos 

decisivos da crítica desenvolvida por Marx ao  Iluminismo,  elementos estes  considerados e 

destacados por teóricos importantes como Walter Benjamin, Max Horkheimer e Theodor 

Adorno. 

Habermas (2000) retomou e desenvolveu essa análise de forma mais especifica em ―O 

discurso filosófico da modernidade”, em 1985. O mesmo defende o projeto da modernidade 

como um modelo inacabado, e a partir das concepções de Marx Weber ele reelabora a análise 

da modernidade, e a entende como um conjunto de processos cumulativos e de reforço mútuo: 

à formação de capital e mobilização de recursos; ao desenvolvimento das forças produtivas e 

ao aumento da produtividade do trabalho; ao estabelecimento do poder político centralizado e 

à formação de identidades nacionais; à expansão dos direitos de participação política, das 

formas urbanas de vida e da formação escolar formal; à secularização de valores e normas etc. 

Para ele o conceito weberiano de "modernidade" se coloca como uma abstração plena de 

consequências, pelo fato dela separar a modernidade de suas origens, ou seja, a Europa dos 

tempos modernos, para colocá-la em um modelo fechado, paralisado no tempo e no espaço, 

de processos de desenvolvimento social em geral. Afirma ele:  

 

Sem dúvida, a investigação desenvolvida nos anos 50 e 60 sobre a modernização 
criou as condições para que a expressão "pós-moderno" pudesse circular também 

entre os cientistas sociais. Em face de uma modernização que se move por si própria 

e se autonomiza em sua evolução, o observador social tem razões de sobra para se 

despedir do horizonte conceituai do nacionalismo ocidental em que surgiu a 

modernidade. Porém, uma vez desfeitas as relações internas entre o conceito de 

modernidade e a sua autocompreensão, conquistada a partir do horizonte da razão 

ocidental, os processos de modernização que prosseguem, por assim dizer, 

automaticamente, podem ser relativizados desde o ponto de vista distanciado do 

observador pós-moderno. (Habermas, 2000, p.5-6)  
 

Outro teórico que se destaca nesse debate é o autor Fredric Jameson (2002), 

discordando das análises de Habermas, o mesmo tem se colocado como um grande interprete 

marxista nas análises deste fenômeno contemporâneo, para ele o pós- modernismo representa 

a designação de um signo cultural próprio de um novo estágio da história do capitalismo. Para 

este autor este processo só foi possível depois da expansão dos mercados nacionais e do 

antigo sistema imperialista, que produziram diferentes espaços na dinâmica cultural, 

especificas dessas organizações econômico-sociais, o que permite vivenciarmos o estágio 

contemporâneo do capitalismo multinacional e o alargamento dessa forma totalizante do 

mercado. Segundo ele não se trata de uma dominante cultural de uma ordem social nova, e 

sim o contrário, é a transformação do capitalismo que possibilita o nascimento de uma nova 
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dinâmica cultural sob os reflexos de uma alteração sistêmica do próprio capitalismo, o pós-

modernismo corresponde à lógica cultural dominante da fase tardia do capitalismo, desta 

forma não propõe a superação da ordem vigente. 

Para Jameson (2002) o ―pós-modernismo‖ dentro de uma perspectiva dialética pode 

ser caracterizado como um fenômeno social, pois o mesmo deve ser compreendido para além 

de seus estatutos culturais, geopolíticos e socioeconômico. O autor avalia que o processo de 

globalização, juntamente com as suas formas de sociabilidade, sejam elas, administradas na 

nova divisão internacional do trabalho, na dinâmica excessiva das transações bancárias no 

mundo, nas novas formas de reciprocidades elencadas no formato midiático, todo esse 

processo contemporâneo são para ele, apenas as manifestações mais visíveis do capitalismo 

tardio, um estágio fundamentalmente distinto do antigo imperialismo·, ou seja, um processo 

de rivalidade entre várias potências coloniais. As contribuições do autor referidas a essa 

temática eleva o nível do debate no campo reflexivo desmascarando o pretenso discurso e o 

caráter utópico desse fenômeno.  

De acordo com as considerações de Jameson (2002) o pós-modernismo equivale a 

uma cultura da imagem dobrada sobre si mesma, ou seja, ele cria algo que parece real, o valor 

de troca se ampliou de tal maneira que o valor de uso desapareceu, criando um mundo 

pautado em torno do fetiche da mercadoria, distanciando a realidade presente ao encanto, que 

nos impossibilita de experimentar a história na sua real concretude.   

  

A crise da historicidade agora nos leva de volta, de outro modo à questão da 

organização da temporalidade em geral no campo de forças do pós-moderno e 

também ao problema da forma que o tempo, a temporalidade e o sintagmático 

poderão assumir em uma cultura cada vez mais dominada pela lógica espacial. Se de 

fato o sujeito perdeu sua capacidade de entender de forma ativa suas pretensões e 

retenções em um complexo temporal e organizar seu passado e seu futuro como uma 

experiência coerente, fica bastante difícil perceber como a produção cultural de tal 

sujeito poderia resultar em outra coisa que não um amontado de fragmento e em 

uma pratica da heterogeneidade a esmo do fragmentário do aleatório. Esses são, no 
entanto alguns dos termos privilegiados pelos quais a produção pós-moderna tem 

sido analisada e até defendida pelos seus apologistas. (Jameson, 2002, p. 52). 

  

Para este autor as teorias do pós-moderno se baseiam a partir de uma sociedade 

totalmente nova, a sociedade do consumo, das mídias, da informação, da eletrônica. Tais 

teorias se fundamentam ideologicamente afirmando que a nova formação social não segue 

mais as regras das leis do capitalismo clássico, que tem como primado a produção industrial e 

a presença da luta de classe.  

Tendo como referência a tese central do livro de Mandel, Capitalismo tardio, Jameson 

(2002) afirma que esta obra caminha na contramão das concepções ideológicas posta 
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anteriormente. Para ele as análises de O capitalismo tardio, se colocam para além de uma 

anatomia dessa nova sociedade (considerada como um terceiro estágio ou momento na 

evolução do capital), ela é na verdade um estágio mais desenvolvido do que qualquer outro 

momento já visto na história do capitalismo. 

 

A nova cultura pós-moderna global ainda que americana, é expressão interna e 

superestrutura de uma nova era de dominação, militar e econômica, dos Estados 
Unidos sobre o resto do mundo: nesse sentido, como durante toda a história de 

classe, o avesso da cultura é sangue, tortura, morte e terror. (Jameson, 2002, p.31).  

  

             A partir da periodização de Mandel, Jameson (2002) recupera os três momentos 

fundamentais do capitalismo, compreendendo-o a partir de uma visão dialética no tocante a 

sua expansão em relação aos estágios anteriores. Capitalismo de mercado, o estágio dos 

monopólios ou imperialismo
33

, e os dias atuais designados como pós-industriais (pós-

moderno), mais bem designado como capitalismo tardio. Para ele a intervenção de Mandel 

neste debate demonstra a forma mais pura de capital jamais vista antes, um efeito 

expansionista que atinge áreas até então fora do mercado. Jameson afirma que esse modelo de 

desenvolvimento elimina os enclaves de organização pré-capitalista que tinha até agora 

explorado e tolerado de maneira tributária, nos apresentando algo estritamente novo e 

original: a penetração e colonização do inconsciente e da natureza, ou seja, a eliminação da 

agricultura pré-capitalista do Terceiro Mundo pela revolução verde e  emersão das mídias e da 

indústria da propaganda. 

Harvey (1996) pontua que a tese central da obra de Jameson está em reconhecer que o 

pós-modernismo se configura como a lógica cultural do capitalismo em sua fase avançada. 

Nosso autor afirma que Jameson seguindo Mandel, alega que a partir da década de 1960, 

passamos para uma nova era, ou seja, momento em que a produção da cultura se integrou a 

produção das mercadorias em geral. Essa nova era provocou mudanças que envolvem 

modificações nos hábitos e atitudes de consumo, assim como um novo papel para as 

definições e intervenções estéticas. Contudo Harvey considera de suma relevância aceitar que 

a evolução cultural que vem ocorrendo desde o início dos anos 1960e que colocou como 

hegemônico no início dos anos de 1970, não ocorreu em um vazio social, econômico ou 

político. A leitura que deve ser feita em relação ao pós-modernismo deve ser considerada a 

                                                             
33 Imperialismo, fase superior do capitalismo revela no seu tempo, aquilo que a época de Marx já fora expresso e 

que ainda persiste: uma forma de produção e reprodução da vida baseada na exploração do homem pelo homem; 

a concentração dos meios fundamentais de produção e reprodução por um punhado cada vez menor de 

corporações e da classe que as conduz, a burguesia; o desenvolvimento das forças produtivas (Lênin 2012, p. 18). 
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partir de suas raízes na vida cotidiana, pois é nela que suas características se tornam mais 

claras.  

Rodrigues (2006) em uma leitura atenta em relação ao pós-modernismo enquanto 

lógica cultural do capitalismo tardio vai além dessa afirmativa, uma vez que para ela, 

Jameson, sinaliza que a perda da autonomia relativa do domínio cultural não deve ser 

interpretada como aniquilamento ou destruição da cultura. Neste sentido seria o oposto, pois 

para ela, ―a dissolução da esfera autônoma da cultura deve ser antes pensada em uma 

prodigiosa expansão da cultura por todo o domínio do social, até o ponto em que tudo em 

nossa vida social – desde o valor econômico e do poder do Estado, às práticas e à própria 

estrutura da psique – pode ser considerado como cultural, em um sentido original que não foi, 

até agora, teorizado‖. (Rodrigues, 2006, p.32). 

Segundo Netto (2004) a realidade objetiva para os pós-moderno tende a ser 

minimizado a tal modo de simiologizar o real, ou seja, todos os sistemas de comunicação 

vigentes na sociedade são conduzidos a dimensões estritamente simbólicas. A realidade nesta 

concepção torna-se signo, sendo assim conhecimento científico passa a ser concebido como 

uma construção discursiva, um jogo de linguagem que, diante de outros conhecimentos, não 

pode absorver a qualquer superioridade cognitiva.   

 Apesar das observações de sua obra não tem como negar as contribuições elencadas 

pelo teórico Jameson sob o pós-modernismo. Suas análises reforçam o debate contemporâneo 

que apreende a obra de Marx e do marxismo. Seu marxismo se coloca como uma ponte que 

liga a evolução do pensamento marxista pós-60, mesmo depois das derrotas históricas  

sofridas pela classe trabalhadora frente as  duas grandes guerras mundiais e do fascismo e 

principalmente, ela recupera o legado marxista, que se viu emergir nos anos de 1960, sob os 

pilares das obras de Lukács e os  expoentes marxista da Escola de Frankfurt. 

Com a publicação em 1989 de Condições pós-moderna, David Harvey (1992) tem sido 

um autor de destaque nesse campo de discussão sobre o pós-modernismo.  Para ele este 

debate está para além das mudanças no universo da produção cultural, ou seja, o mesmo 

retrata também as alterações no próprio modo de vida da sociedade, direcionando a relação 

social para a generalização de novas práticas, experiências e formas de vida, fator este 

responsável por desencadear experiências frente ao tempo e ao espaço. Essas experiências 

retratam uma nova fase de ―compressão do tempo-espaço na organização do capitalismo‖, 

mais não no sentido de uma ruptura do capitalismo, pelo contrário suas observações ratificam 

o capitalismo enquanto superestrutura econômica.  
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Harvey (1996) nos apresenta o pano de fundo que possibilitou a emergência dessa 

cultura do pós-modernismo.  Para ele foi à virada dos anos 1960, o modernismo perdeu o seu 

status revolucionário, devido aos seus últimos acontecimentos, ou seja, as profundas 

transformações sociais vivenciadas a partir da segunda guerra mundial. Quanto a este 

processo o mesmo afirma:  

 

Foi esse o contexto em que os vários movimentos contraculturais e antimodernistas 

dos anos 60 aparecem. Antagônicas as qualidades opressivas da racionalidade 

técnico burocrática de base científica manifestas na formas corporativas e estatais 

monolíticas e em outras formas de poder institucionalizado (incluindo as dos 
partidos políticos e sindicatos burocratizados), as contraculturas exploram o domínio 

da auto-realização individualizada por meio de uma política distintivamente ―neo-

esquerdista‖ da incorporação de gestos antiautoritários e de hábitos iconoclastas (na 

música, no vestuários, na linguagem e no estilo de vida e da crítica da vida 

cotidiana). Centrada nas universidades, institutos de arte e nas margens culturais da 

vida na cidade grande, o movimento se espraiou para as ruas e culminou numa vasta 

onda de rebelião que chegou ao auge em Chicago, Paris, Praga, Cidade do México, 

Madri, Tóquio, e Berlim na turbulência global de 68. (Harvey, 1996 p. 44). 

  

Harvey (1996) afirma que o movimento de 1968, representa o arauto político e cultural 

da subsequente virada para o pós-modernismo, apesar de seu fracasso. Entre os anos de 1968-

1972, portanto, o pós-modernismo surgiu como um movimento maduro, apesar de suas 

incoerências, se consolidando em décadas seguintes como um conceito que não pode ser 

ignorado.  

Segundo Harvey (1996) o pós-modernismo rejeita a ideia de progresso assinalando 

uma lógica expansionista de mercado a toda uma estrutura de produção cultural. Quando se 

compara a modernidade e a pós-modernidade nosso autor conclui que existe mais 

continuidades do que diferenças. Para ele o pós-modernismo apreende um tipo particular de 

crise do modernismo, crise esta que enfatiza fragmentário, o caótico como parte integrante do 

modo de produção capitalista. Contudo sua perspectiva vai longe demais, uma vez que, a 

ênfase na efemeridade, a persistência na impenetrabilidade do outro, sua concentração em 

exaltar o texto do que a própria obra, sua inclinação que beira ao niilismo, sua aptidão pela 

estética, em vez de ressaltar a importância da ética. Suas argumentações conduzem para além 

do ponto de vista de uma política coerente, caminhando firmemente pelas veredas de uma 

cultura do empreendedorismo que é o marco do neoconservadorismo reacionário.  

 

O pós-modernismo quer que aceitemos as retificações e partições, celebrando a 

atividade de mascaramento e de simulação, todos os fetichismo de localidade, de 

lugar ou de grupo social, enquanto nega o tipo de metateoria capaz de apreender os 

processos político-econômicos (fluxos de dinheiro, divisão internacional do 
trabalho, mercados financeiros etc.) que estão se tornando cada vez mais universais 
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em sua profundidade, intensidade, alcance e poder sobre a vida cotidiana (Harvey, 

1996, p.112).  

 

Mészáros (2004) também vem se destacando neste debate. Para ele a pós-modernidade 

representa a ―ideologia do fim da ideologia‖. Contudo anunciar o ―fim da ideologia‖ é em si 

uma ideologia característica. Tal afirmação denota a adoção de uma determinada perspectiva 

não conflituosa, de caráter dominante, que tem o objetivo principal de mascarar e dissolver os 

reais conflitos sociais, redirecionando-os para os interesses sociais com o que se identificam. 

Outro fator relevante neste sentido está em transformar os conflitos que se dão no campo 

ideológico em uma verdadeira ilusão das práticas intelectuais desorientadoras, que 

metamorfoseiam as questões em discussão mediante alguma pretensa ―descoberta teórica‖.  

Orientado por essa premissa Mészaros (2004) afirma que a cultura pós-moderna 

possui uma estreita ligação com o ―fim da ideologia‖, nascendo como uma nova versão, no 

período pós-guerra, que aparece da ideologia não ideológica. As explicações advindas desse 

processo possuem um caráter idealista no que tange a realidade, pois justificam as mudanças 

no campo cultural-ideológico dominante como consequência de uma dinâmica teórica das 

próprias ideias. O próprio Marx pontuou de forma expressiva contra as ilusões que desejavam 

atribuir a ideologia nesta ―aparência de independência‖, eram características dos 

―conservadores mais empedernidos‖ de seu tempo.  Segundo ele as várias ideologias e formas 

de consciência a elas correspondentes não possuem história própria, não tem uma dinâmica 

independente de desenvolvimento, devendo ser compreendida como ligadas do modo mais 

íntimo com os processos de desenvolvimento da vida material dos indivíduos reais.  

            Mészáros (2004) afirma que nada escapa da ideologia, tudo está ―impregnado de 

ideologia‖, nosso sistema ideológico socialmente estabelecido e dominante funciona de 

acordo com sua própria seletividade, é ele o responsável por até mesmo distorcer a 

―normalidade‖, ―objetividade‖ e imparcialidade científica‖. O discurso ideológico domina 

todos os valores, refutando categorias vitais do pensamento crítico, pois aceitar tais análises 

significa reconhecer os seus próprios pressupostos de dominação e exploração.  

O autor afirma ainda que conceitos como ―exploração e imperialismo‖ são banidos de 

qualquer discussão séria que reflita sobre o relacionamento entre as sociedades avançadas 

―industriais modernas‖ e ―pós-industrial‖ e os países que mantém dependência econômica do 

―Terceiro Mundo‖, os ―estudiosos‖ do autocomplacente consenso ideológico podem andar em 

verdadeiros círculos e deduzir da matriz de categorias assumidas qualquer afirmação que seja 

conveniente à ordem burguesa e sua ideologia oculta. O mesmo aborda que qualquer tentativa 

de superar esse sistema de metabolismo social restrito à esfera institucional e parlamentar está 
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fadada à derrota. Nesta atual conjuntura somente um amplo movimento de massas, radical e 

extraparlamentar, pode ser capaz de destruir o sistema de domínio social do capital e sua 

lógica destrutiva. Os exemplos aqui são abundantes e bastaria lembrar os processos de 

reformas em curso no Brasil e no mundo, o golpe que se materializou na derrota cabal do PT e 

seu governo, dentre outros processos, que fortalecem o regime burguês.   

Assim, o pensamento pós-moderno se define segundo estes analistas críticos como,  

fenômeno social segundo Anderson (1999), como lógica cultural no capitalismo tardio, de 

acordo com Jameson (2002), uma consequência da atual crise do capitalismo conforme 

sinaliza Harvey (1996), representa a ideologia do fim da ideologia, como mostra Mészaros 

(2004), uma configuração do novo espírito de tempo como afirma Netto (2010 ).Tais 

afirmações deixam claras que não existe uma sociedade pós-moderna, como justificam os 

teóricos pós-modernos. A mesma representa, assim como em outros momentos históricos, um 

ceticismo ideológico, marcado por um processo  que mistifica uma possível compreensão da 

realidade social, sendo ela, parte e expressão do processo de decadência ideológica da 

burguesia na fase tardia de desenvolvimento  do capitalismo mundializado, assumidas em 

certa medida, a partir de novas bases, por tendência fragmentadora e reificantes da vida 

contemporânea.   

Uma possível alternativa de enfrentamento dessas e outras questões relacionadas a 

essa problemática, tem no passado um grande aliado, pois é preciso revisitá-lo e aprender com 

as experiências históricas de forma dialética e recuperar dele seus principais elementos de 

contradições, de luta e conquista da classe trabalhadora em um horizonte de práxis 

transformador e revolucionária. Kosík (1976) afirma que o capitalismo construiu seu próprio 

ambiente transvertido sobre a superfície dos processos realmente essenciais, tendo a 

pseudoconcreticidade
34

 como a sua forma mais pessoal. 

É nesse terreno denso de tensões e contradições sociais que se situam as 

incompreensões da modernidade, pois o fato de nossa sociedade ocidental ter passado por 

profundas mudanças e transformações sociais, políticas, econômico, nos últimos anos, a 

modernidade estaria superada, isto é, as possibilidades de sua concretização não foram 

alcançadas no campo do capitalismo monopolista, nem tampouco no campo socialista,  

abrindo caminho para uma nova condição ―pós-moderna. 

 

                                                             
34  O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, que, 

com a sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo 

um espectro independente e natural, constituiu o mundo da pseudoconcreticidade. (Kosík, 1976 p.11). 
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CAPÍTULO III 

 

Utopias Contemporâneas: 

“Boaventura de Sousa Santos um pós-moderno de Oposição‖ 
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A motivação prévia de buscar fundamentos para uma explicação mais adequada das 

transformações contemporâneo no capitalismo-tardio, bem como, compreender a partir de seu 

desenvolvimento os ―novos‖ fenômenos e tendências que se apresentam na dinâmica da vida 

contemporânea, tem se colocado como um dos elementos essenciais em nosso debate. Essas 

mudanças identificadas a partir da década de 1970 ocasionaram uma legítima reconfiguração 

da ordem do capitalismo, sem alterar as suas contradições fundamentais de fundo, como 

demonstramos ao longo de nossa argumentação. Na busca por respostas alternativas diante do 

desdobramento da crise do capitalismo, abre-se um leque de incertezas frente à racionalidade 

moderna e de crítica de suas duas grandes correntes antagônicas do pensamento filosófico, o 

formal abstrato e o pensamento crítico dialético, promovendo alterações profundas no modo 

de compreender a vida em sociedade.  

Desse modo, é no contexto das necessidades de produção e reprodução dos ideais 

deste sistema que somos conduzidos a um modo de viver essencialmente capitalista 

estabelecido por um modelo de sociedade que se apresenta como insubstituível e eterno. É por 

essa razão que qualquer tentativa que aponte para processos alternativos de rupturas e de 

emancipação, é refutada pela ordem do capital. Assim, a adesão às teorias, que se distanciam 

de uma perspectiva histórica e de totalidade, que tratam dos particularismos da vida cotidiana 

manipulada, dos processos sociais em suas aparências, atuando no imediatismo e propagando 

ceticismo teórico, contribuem para o êxito da ofensiva capitalista. Deste modo, no capitalismo 

tardio diferentes concepções de mundo têm se apresentado e se atualizado, tendo como 

destaque a suposta sociedade pós-moderna. 

Como já foram apresentados no capítulo anterior, os autores críticos que se 

debruçaram em compreender estes processos no campo marxista representam a renovação da 

teoria crítico-dialética. Os mesmos não se aprisionaram as explicações mistificadoras e 

irracionalistas advindas das concepções pós-moderna e de seus teóricos de produção. Contudo 

existem intelectuais no campo ―progressista‖, cujas análises se traduzem na superfície da 

sociedade, sendo eles prisioneiros de suas próprias representações e nesse trajeto, as 

interpretações são múltiplas. Instaura-se um debate, expresso na literatura, entres distintas 

visões da pós-modernidade. Num campo supostamente progressista o autor Boaventura de 

Sousa Santos é talvez um dos principais influentes desta corrente pós-moderna.  Para ele 

existem duas formas antagônicas de compreensão da pós-modernidade. Por um lado, há os 

pós-modernos de ―oposição‖, que se colocam como ―críticos‖ do capitalismo, tendo este autor 

como principal representante e os pós-modernos de ―celebração‖, sendo estes 
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neoconservadores. Apesar da peculiaridade de cada uma destas concepções, ambas se 

direcionam na conservação da ordem do capital e, portanto, funcionais ao capitalismo tardio. 

Sousa (2005) também refuta a ideia de Santos da existência de uma vertente 

progressista dentro do pensamento pós-moderno. Para ela na contemporaneidade o 

pensamento pós-moderno se expressa como uma expressão no ―plano das ideias da existência 

decadente deste sistema‖. (Sousa, 2005, p.23). De acordo com esta autora os argumentos da 

crítica à modernidade se afastam da perspectiva ontológica da vida social, o que significa que:  

 

(...) ao romper com a razão dialética, ao transportar a análise das ciências sociais 

naturais para a análise da sociedade, os pós-modernos simulam, inventam, falsificam 

uma realidade que só existe na imaginação de seus adeptos (...). (Santos, 2005, p. 

23)  

 

Tendo como referência a tese sustentada por esta autora, nosso entendimento 

compartilha das mesmas análises, visto que, as teorias explicativas da corrente pós-moderna 

se configuram no capitalismo-tardio, a partir de novas bases, como um modelo que organiza e 

aprofunda um novo conservadorismo, o mesmo acumula divergências no que tange a suas 

análises, apesar das condições materiais tratadas em sua superficialidade justificarem a sua 

emergência. Neste sentido, a afirmação de que a sociedade Moderna foi superada, não se 

sustenta.  

Assim, buscando nos aproximar da suposta tendência progressista do pensamento pós-

moderno vamos dialogar com as ideias de Boaventura de Sousa Santos que se auto reivindica 

dessa tendência. Este anuncia, em extensão e profundidade, a falência da modernidade e de 

seus valores fundamentais. Santos defende que vivemos um período de transição entre o 

paradigma da ciência moderna e um novo paradigma emergente, o da ciência pós-moderna. 

Para ele existem evidências concretas de que a modernidade não conseguiu cumprir as suas 

promessas mediante os grandes problemas da humanidade. Tal argumentação é fundamental 

para elucidar a polêmica hoje instaurada no campo do conhecimento. Neste sentido, o 

proposito deste capítulo é estabelecer uma interlocução crítica com alguns inscritos deste 

autor relacionados a este tema, apreendendo de maneira aproximativa conceitos fundamentais 

de compreensão no que tange a ciência, a noção de paradigma, concepção de razão, 

democracia e capitalismo.  
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3.1.   Boaventura de Sousa Santos um autor pós-moderno 

 

Na atualidade o sociólogo Português Boaventura de Sousa Santos
35

 tem sido um dos 

representantes que legitimam o pensamento pós-moderno supostamente de oposição. O 

mesmo se insere na crítica da modernidade e de suas possibilidades emancipatórias, julgando-

as inatingíveis e ultrapassadas. O argumento central de que a sociedade atravessa hoje uma 

transição paradigmática, entre o paradigma da modernidade e um paradigma emergente pós-

moderno, tem sido um dos elementos principais em suas discussões. Esse debate tem 

permeado sua trajetória no campo do conhecimento, propondo teorias e epistemologias que 

permitem reinventar segundo ele, os ―caminhos da emancipação social‖. Contudo é preciso 

ter clareza desta proposta uma vez que ele nega valores modernos.  

Santos (1999) tem sustentado uma análise sobre este tema no campo ideopolítico, 

distinguindo a emergência deste pensamento a partir de uma dupla abordagem. Para ele 

existem neste campo os autores que acreditam no esgotamento da modernidade e de suas 

promessas, afirmando que elas não foram e nem podem ser cumpridas, representados pelos 

―pós-modernistas reconfortante ou de celebração‖, portadores claramente de um 

neoconservadorismo, e em outro campo estão os ―pós-modernistas inquietante ou de 

oposição‖.  Nesta última supostamente se enquadra o pensamento do autor.  

Ao recorrer ao projeto da modernidade para justificar o paradigma emergente pós-

moderno, Santos (2000) argumenta que no século XVI e XVII, a modernidade ocidental 

surgiu como um projeto ambicioso e revolucionário tensionado entre regulação e 

emancipação social. Contudo no século XIX com a convergência entre o paradigma da 

modernidade e o capitalismo, a regulação e a emancipação entraram em período de 

degradação devido a crescente transformação das energias emancipatórias em regulatórias. 

                                                             
35 Nascido em uma conjuntura política inserta, década de 1940 do século breve século XX, Boaventura de Sousa 

Santos tem uma trajetória heterodoxa, tais como os intelectuais de sua época. Grande parte de sua infância e 

juventude foram marcadas pela ditadura militar em seu país, Portugal. O mesmo cursou direito na faculdade de 

Coimbra, período em que militou no movimento católico progressista, rompendo posteriormente devido ao 

caráter reacionário e conservador da Igreja Católica em Portugal.  Estudou Filosofia na Universidade de Berlim 

Ocidental, regressando para seu país de origem e posteriormente viajando para EUA, período em que ocorre uma 

viragem intelectual em sua trajetória para o campo da Sociologia, especializando-se em Sociologia do Direito. 

Essa viragem possibilitou a Sousa Santos uma oportunidade de fazer doutorado na Universidade de Yale, por 
meio de um trabalho na América Latina, optando pelo Brasil como campo de pesquisa. Com a tentativa de 

estabelecer uma alternativa Antropológica Sousa Santos morou durante meio ano num barraco na favela do 

Jacarezinho. Deste modo, com a experiência que teve em Yale (EUA), período este de grande mobilização 

estudantil contra a guerra do Vietnã e depois, com o contato empírico com as favelas do Rio, sua formação pode 

obter um grande salto. (Entrevista à Teoria e Debate s/d). 
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Para ele a partir deste processo o paradigma da modernidade entra em uma crise, não sendo 

possível a sua renovação.  

Para Santos (2000) a modernidade ocidental não deve ser compreendida como um 

projeto sociocultural universal, mas sim um paradigma que se globalizou com êxito, ou seja, 

um localismo globalizado. O mesmo afirma que as tradições e as dimensões da modernidade 

produziram um verdadeiro cânone moderno, sendo este cânone estabelecido em certa medida 

por processos marginalizados, supressivos e subversivos no que tange as epistemologias, 

aprofundada por tradições culturais e opções sociais e políticas que foram nele incluídas. 

Deste modo, a crítica feita por este autor ao paradigma da modernidade se estabelece fora das 

convenções e dos cânones estabelecidas por este modelo de racionalidade, bem como, seu 

entendimento no que concerne a ciência, a ideia de paradigma, o entendimento de razão, 

democracia e capitalismo. A transição paradigmática se define a partir das lutas 

paradigmáticas, ou seja, lutas estas que buscam aprofundar a crise do paradigma dominante e 

acelerar a transição para o paradigma pós-moderno emergente. 

Ao explicar este processo transitório Santos (2000) afirma que as sociedades e as 

culturas contemporâneas atravessam um período de transição paradigmática em que duas 

dimensões se tornam eixos fundamentais, a epistemológica
36

 e a societal. A transição 

epistemológica ocorre entre o paradigma da ―ciência moderna‖, cujo processo de falência 

torna-se evidente, e o paradigma emergente difícil de identificar, mas denominado por ele 

como ―ciência pós-moderna‖. A transição societal ocorre entre o paradigma dominante, que 

se justifica entre as formas básicas de organização da vida em sociedade. Quanto a este 

processo o mesmo afirma:  

 

Os pressupostos deste projeto são fundamentalmente dois: um epistemológico e um 
sociopolítico. O pressuposto epistemológico é o de que a ciência em geral e as 

ciências sociais em especial atravessam hoje uma profunda crise de confiança 

epistemológica. As promessas que legitimaram o privilégio epistemológico do 

conhecimento científico  a partir do século XIX – as promessas de paz e da 

racionalidade, da liberdade e da igualdade, do progresso e da partilha do progresso – 

não só não se realizaram sequer no centro do sistema mundial, como se 

transformaram, nos países da periferia e da semiperiferia- o que se convencionou 

chamar Terceiro Mundo- na ideologia legitimadora da subordinação  ao 

imperialismo ocidental. (Santos, 2003, p.14). 

 

                                                             
36 A epistemologia tornou-se ainda mais central com o renascimento de Kant no final do século XIX. Das duas 

escolas neokantianas que então se formaram, a de Marburgo (Cohen, Natorp, Cassirer) dedicou-se sobretudo a 

epistemologia das ciências naturais, e a do Sudeste (Rickert, Windelband e Lask) a epistemologia das ciências do 

espírito ou da cultura. (Santos, 1989, p.22) 
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 De acordo com Santos (2003) o que há de novidade para esse século é o 

reconhecimento de conhecimentos rivais alternativos a ciência moderna, e a partir disso, abre-

se possibilidades para construções de ciências multiculturais. Para ele a ciência moderna nos 

possibilitou uma base de conhecimento arrogante, sendo ela uma atividade corporativa e 

autônoma, e que sua autonomia serve tanto para se desvincular dos processos de lutas sociais 

e exercício da cidadania, como também para estabelecer grandes contratos mercenários.  

No livro ―Um discurso sobre as ciências‖ Santos (2004) expõe as ideias iniciais acerca 

do debate sobre a pós-modernidade. Neste material o mesmo desenvolve argumentações no 

que tange a concepção de ciência, destacando três perspectivas fundamentais de compreensão 

neste tema: paradigma dominante da ciência moderna; a crise do paradigma atual e transição 

para um novo paradigma e o paradigma emergente ―pós-moderno‖. Tais ideias serão 

posteriormente aprofundadas nos livros, ―Introdução a uma Ciência pós-moderna‖, (Porto 

afrontamento, em 1989), na obra publicada no Brasil em 1995, ―Pela mão de Alice: o social e 

o político na pós-modernidade  e na publicação do livro‖, na ―A crítica da razão indolente: 

Contra o Desperdício da Experiência‖, (Porto afrontamento, 2000).  

―Um discurso sobre ciência‖ é uma pequena obra que sistematiza todo um contexto 

histórico da ciência moderna dentro do ponto de vista do autor, remontando à revolução 

científica desde seu nascimento. De acordo com Santos (2004) ao longo do século XVI e XIX 

o ―paradigma dominante‖ pode se desenvolver e constituir-se no âmbito das ciências naturais. 

A revolução científica do século XVI provocada por Copérnico, Galileu e Newton, foi 

responsável pelo fermento de uma transformação técnica e social que mudou a história da 

humanidade.  Todo este processo pôde se expandir por todo o século XIX, alcançando às 

―ciências sociais emergentes‖. Contudo o modelo de racionalidade desenvolvida ao longo de 

todo o século XIX se configurou como um modelo global e totalitário, ou seja, ele nega 

quaisquer outras formas de conhecimento que não estejam sob seus princípios 

epistemológicos e regras metodológicas. Sobre estas condições Santos afirma:  

 

O determinismo mecanicista é o horizonte certo de uma forma de conhecimento que 
se pretende utilitário e funcional, reconhecido menos pela capacidade de 

compreender profundamente o real do que pela capacidade de dominar e 

transformar. No plano social, é esse também o horizonte cognitivo mais adequado 

aos interesses da burguesia ascendente que via na sociedade em que começava a 

dominar o estágio final da evolução da humanidade (o estado positivo de Comter; a 

sociedade industrial de Spencer; a solidariedade orgânica de Durkheim). (Santos, 

2004, p.31-32).  

 

 Deste modo, é possível perceber que o livro publicado por este autor apresenta 

considerações acerca da epistemologia positivista, crítica esta que abrange as ciências físico-
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naturais e as ciências sociais, tendo como horizonte teórico os debates estabelecidos na física 

e na matemática. Santos (2004) compreende que com o passar dos séculos essa epistemologia 

apresenta sinais de crise final do paradigma científico dominante, mais precisamente pós-

segunda guerra mundial, identificando elementos que sustentam um paradigma emergente, 

conferindo as ciências sociais uma nova centralidade justificada por um novo senso comum.   

Segundo Santos (2004) a partir do século XVIII o discurso filosófico nesse campo se 

amplia dando condições para a emergência das ciências sociais no século XIX. Neste sentido 

―modelo mecanicista‖ pode se desenvolver no campo das   ciências sociais através de duas 

vertentes primordiais: a primeira dentro de uma perspectiva dominante que submete o modelo 

teórico das ciências naturais às sociais; e um segundo que reivindica para as ciências sociais 

um modelo epistemológico e metodológico próprio. As duas concepções são antagônicas, 

visto que a primeira vertente assume as ciências naturais como modelo universal, sujeita ao 

jugo do positivismo. A segunda vertente se liberta dele, reivindicando para si o monopólio do 

conhecimento cientifico-social. Ambas as vertentes fazem parte do paradigma da ciência 

moderna.  

Santos (2004) sustenta uma análise em que o modelo de racionalidade científica, 

paradigma da ciência moderna, encontra-se sobre uma profunda crise, sendo ela o resultado 

interativo de uma pluralidade de condições, constituindo-se como um processo irreversível 

segundo suas concepções teóricas. De acordo com ele o aprofundamento próprio do 

conhecimento tornou frágil os seus pilares fundamentais de sustentação. Vejamos o que ele 

afirma em um de seus artigos publicados em 1999:  

 

No que respeite a promessa de igualdade, os países capitalistas avançados, com 21% 

da população mundial, controlam 78% da produção mundial de bens e serviços e 

consomem 75% de toda energia produzida. Os trabalhadores do terceiro mundo do 

setor têxtil ou da eletrônica ganham vinte vezes menos que os trabalhadores da 

Europa e da América do Norte na realização das mesmas tarefas e com a mesma 

produtividade. No que tange as promessas de liberdade difundidas pela 

modernidade, a violação dos direitos humanos em países que argumentam viver em 

paz e com princípios democráticos, adquirem avassaladoras dimensões. São quinze 

milhões de crianças trabalhando em regime de cativeiro na Índia. Diversas formas de 

violência sexual contra as mulheres, prostituição infantil, meninos e meninas que 
moram nas ruas, portadores de HIV ou os homossexuais, limpezas étnicas e 

chauvinismo religioso, são algumas das de manifestações negativas que a 

perspectiva de liberdade proporcionou de acordo com Boaventura de Sousa Santos. 

No que diz respeito à promessa da paz e de uma sociedade fraternal, o autor afirme 

que em comparação há séculos anteriores o século atual matou em média 99 milhões 

de pessoas em 237 guerras. A queda do muro de Berlim e término da guerra fria, 

símbolos de paz que a humanidade tanto esperava tornou-se uma miragem diante 

dos conflitos nos Estados Unidos e nos conflitos no interior do Estados. E por fim, 

sobre a promessa de dominação da natureza, essa sim se cumpriu, contudo com 

tamanha perversidade de destruição da natureza e de processos de crises ecológicas. 

Nos últimos 50 anos nosso planeta perdeu pelo menos um terço da sua cobertura 
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florestas. 12 milhões de hectares da floresta amazônica são abatidas por empresas 

multinacionais de forma legalizada. Um quinto da humanidade não tem água potável 

disponível. (Santos, 1999, p. 198). 

 

No livro um ―discurso sobre a ciência‖ Santos explica que a ordem científica 

hegemônica estabelecida no fim do século XX, tencionou os valores estabelecidos pelo 

paradigma dominante no que tange ao conhecimento científico, no qual ela própria justifica a 

sua crise e a emergência de um novo paradigma. Tal processo apreende muito mais que um 

conhecimento científico (o paradigma de um conhecimento prudente), ele inclui também um 

conhecimento social (paradigma de uma vida descente). 

Como forma de defesa dessas análises Santos (2004) apresenta um conjunto de teses e 

suas respectivas considerações. O primeiro princípio que configura o paradigma emergente é 

a tese de que ―todo o conhecimento científico-natural é científico-social‖. Este conceito 

sustenta que a distinção entre as ciências naturais e ciências sociais, não tem mais  sentido e 

utilidade, uma vez que, o conhecimento em sua forma total tende a ser um conhecimento não 

dualista, fundado na superação das distinções até então aplicadas, tais como natureza/cultura, 

natural/artificial, vivo/inanimado. Deste modo, apontar a tendência para superação da 

distinção entre ciências naturais/ciências sociais não é o suficiente, é necessário reconhecer o 

sentido e o conteúdo dessa superação, valorizando a partir dessa dicotomia os estudos 

humanísticos, ou seja, ele entende o sujeito (pessoa) enquanto autor e sujeito do mundo.  

A segunda tese apresenta o princípio de que ―todo o conhecimento é local e total‖. 

Este conceito apresenta uma crítica à parcelização e disciplinarização do conhecimento 

científico e a busca pelo conhecimento total. A ciência pós-moderna é um conhecimento 

assumidamente analógico, ou seja, conhece o que conhece pior através do que conhece 

melhor. Quanto ao modelo de parcelização o mesmo afirma:  

 

Os males desta parcelização do conhecimento e do reducionismo arbitrário que 

transporta consigo são hoje reconhecidos, mas as medidas propostas para os corrigir 

acabam em geral por reproduzir sob outra forma. Criam-se novas disciplinas para 

resolver os problemas produzidos pelas antigas e por essa via reproduz-se o mesmo 

modelo cientificidade. (Santos, 2004, p.75) 

 

De acordo com Santos (2004) a ciência do paradigma emergente é também 

assumidamente tradutora, uma vez que, seus conceitos e teorias passam a ser interpretados em 

um ambiente local migrando para fora do seu contexto de origem. Um modelo como este se 

constitui a partir de uma pluralidade metodológica, um jogo de linguagens, respondendo a 

realidade na língua em que se pergunta. Ela não segue um estilo único, sendo uma 
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configuração de estilos que se constrói a partir de critérios e a imaginação pessoal do 

cientista.   

A terceira tese afirma que ―todo o conhecimento é autoconhecimento‖. Nesta 

fundamentação teórica o objeto se traduz como continuação do sujeito por outros meios e por 

isso todo o conhecimento científico é também autoconhecimento de acordo com Santos 

(2004). Sobre estas condições a ciência passa a criar e não descobrir, sendo este um ato 

criativo protagonizado por cada cientista e pela comunidade científica em sua forma e 

conjunto. Para ele, a ciência é uma autobiografia, pois explica os fenômenos pela sua 

autojustificação, ela é a ciência enquanto fenômeno central contemporâneo. Este, explica que 

a ciência moderna não se configura como única explicação da realidade e não existe razão 

cientifica para considera-la melhor que ciências alternativas da metafisica, da astrologia, da 

religião, da arte ou da poesia. O conhecimento que a sociedade necessita deve ser 

compreensivo e íntimo, que nos una pessoalmente ao que estudamos. O conhecimento 

científico se traduz em um saber prático que nos ensina a viver.  

A última tese que justifica a emergência da ciência pós-moderna é que ―todo o 

conhecimento científico visa constituir-se em senso comum‖.  A ciência pós-moderna 

compreende que nenhuma forma de conhecimento é, em si mesma, racional, somente a 

configuração de todas elas são racionais. A ciência pós-moderna busca o diálogo com outras 

formas de conhecimento deixando-se penetrar por elas. Para este modelo de conhecimento o 

senso comum se estabelece como sendo o mais importante, diferentemente da ciência 

moderna que o considera como um saber superficial ilusório e falso. A ciência pós-moderna 

reconhece que a prática cotidiana não deve ser ignorada, como foi pela ciência moderna, ela é 

responsável por orientar e dar sentido a nossa vida.  Há virtudes no senso comum, uma vez 

que ele enriquece a relação do homem com o mundo. (Santos, 2004, p.88-89). 

Ao se referir ao senso comum como forma de conhecimento Boaventura de Souza 

Santos (2004), afirma que tal compreensão não deve ser ignorada, devido a sua dimensão 

utópica e libertadora que pode ser ampliada por meio do diálogo com o conhecimento 

cientifico. Na ciência pós-moderna o salto é dado do conhecimento científico para o senso 

comum. Assim, a possibilidade de realização do conhecimento científico pós-moderno só é 

possível por meio da convergência para o senso comum. 

 

A ciência pós-moderna, ao sensocomunizar-se, não despreza o conhecimento que 
produz tecnologia, mas entende que, tal como o conhecimento se deve traduzir em 

autoconhecimento, o desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de 

vida. É esta que assinala os marcos da prudência a nossa aventura científica. A 

prudência é a insegurança assumida e controlada. (Santos, 2004, p. 91).  
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Outra referência importante no tocante a este debate tem sido o livro ―Introdução a 

uma Ciência pós-moderna (1989)‖. Nesta obra Sousa Santos recupera as análises 

referenciadas no livro ―Um discurso sobre a Ciências‖ avançando para uma compreensão 

mais ampliada da ciência pós-moderna, apresentando seus novos dilemas e percepções.  

Como forma de embasamento teórico o autor ratifica as condições teóricas que levaram as 

ciências modernas ao processo de crise, traçando um perfil teórico sociológico da forma de 

conhecimento. Para tanto o mesmo submete as correntes dominantes da reflexão 

epistemológica sobre o jugo do status quo da ciência moderna, propondo-lhe uma crítica 

sistemática de dupla abordagem suspeição e recuperação.  A suspeição apreende os 

pressupostos fundamentais de questionamento de ideias e autores, no que tange a recuperação 

significaria uma proposta de coleta de dados filosóficos, históricos e sociológicos, em sua 

forma geral. 

A centralidade deste debate se pauta através do princípio em que, independente da 

opção epistemológica científica, o princípio hermenêutico deve ser considerado um caminho 

importante a ser seguido na análise científica, uma vez que, o entendimento das partes 

(diferentes disciplinas científicas) nos leva a compreensão do todo, ou vice versa. A 

hermenêutica tem como princípio fundamental o entendimento de que a parte determina o 

todo e o todo determina a parte. (Santos, 1989, p. 12 Apude Gadamer, 1983, p. 162).  

 

O recurso ao círculo hermenêutico para compreender criticamente a ciência moderna 

tem uma justificação específica. A reflexão hermenêutica visa transformar o distante 

em próximo, o estranho em familiar, através de um discurso racional – fronético, 

que não apodíctico -, orientado pelo desejo de diálogo com o objeto da reflexão para 
que ele ―nos fale‖, numa língua não necessariamente  a nossa mas que nos seja 

compreensível,  e nessa medida se nos torne relevante, nos enriqueça e contribua 

para aprofundar a auto compreensão do nosso papel na construção da sociedade, ou, 

na expressão cara a hermenêutica, do mundo da vida (Lebenswelt). (Santos, 1989, 

p.12).  

 

Para Santos (1989) os princípios hermenêuticos se configuram como uma reflexão 

necessária para transformar a ciência, de um objeto, distante, estranho e incomensurável com 

a nossa realidade, em um objeto familiar e próximo, ou seja, uma relação construída e melhor 

concebida entre eu-tu (a relação hermenêutica) do que em uma relação entre eu-coisa (a 

relação epistemológica), e nessa medida, transforma-se em um parceiro de contemplação e de 

transformação do mundo. Para Santos a ciência deve ser conhecida enquanto prática social de 

conhecimento, que se mantém por meio do diálogo com o mundo, e não como um dogma 

científico fornecido até então pela filosofia da ciência, desde Kant a Hegel.  
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Tendo como referência as análises de Piaget, Santos (1989) reafirma nas palavras 

deste autor que a relação epistemológica possui a sua origem na filosofia do século XVII 

tendo o seu auge no século XIX, ou seja, o período de emergência e consolidação da 

revolução industrial, contudo a mesma tende a ganhar maior  importância em períodos de 

crise. Esta epistemologia destituiu a prima filosofia de seu lugar central e colocou no lugar a 

filosofia da ciência. Tal crise deve ser identificada a partir de dois grupos distintos: Crises de 

Crescimento e Crises de Degenerescência. 

Para Santos (1989) as análises de Piaget corroboram com as crises de crescimento, 

uma vez que ela afirma e dramatiza a autonomia do conhecimento científico em contraposição 

as outras formas de conhecimento, possui um nível de matriz disciplinar de um determinado 

ramo da ciência, uma noção de crise paradigmática segundo as concepções de Thomas Kuhn, 

que desconstrói o paradigma objetivista da ciência. Nestas crises de crescimento a 

epistemologia estabelece e reafirma o seu próprio conhecimento científico. As crises de 

degenerescência são crises de paradigma, elas são mais amplas e profundas atravessando toda 

a ciência.  Nestes termos a crítica epistemológica que emergem nos períodos de crise de 

degenerescência apreendem a crítica nos períodos de crise de crescimento. Deste modo, o 

pós-guerra apresenta um processo de crise da ciência, ela se define como uma crise de 

degenerescência segundo Santos, crise esta que define o modelo de reflexão epistemológico a 

ser privilegiado, a crise da ciência é, também a crise da epistemologia.  

Do ponto de vista de Boaventura (1989) devido a esses processos de crise a 

contemporaneidade deve ser considerada como uma época histórica de transição 

paradigmática que se justifica  a partir de uma dupla ruptura epistemológica caracterizada pela 

reconceptualização entre a ciência moderna em função de uma nova ciência de perfil 

indefinido, mas designada pelo mesmo como ciência pós-moderna. Para este autor não há 

sentido em criar um conhecimento novo e autônomo em confronto com o senso comum 

(primeira ruptura) se esse conhecimento não se destinar a transformar o senso comum e a 

transformar-se nele (segunda ruptura). Tal processo de reconceptualização apreende um 

conjunto de condições teóricas e sociais que justificam esta transição paradigmática.   

Em síntese Santos (1989) nos apresenta algumas das condições teóricas para o 

processo de dupla ruptura paradigmática, tais como: a representatividade da epistemologia no 

contexto da consciência da ciência moderna, uma vez que a mesma problematiza a validade 

do conhecimento científico, mas não o sentido deste mundo contemporâneo; a submissão da 

epistemologia a reflexão hermenêutica enquanto modelo de entendimento da ciência; o 
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processo de reflexão hermenêutica pelo fato da mesma desconstruir os objetivos teóricos que 

ciência construiu sobre si mesma e consequentemente, as ―imagens‖ teóricas que dá sobre si; 

tal concepção tem seus fundamentos no pragmatismo americano e por não ser ainda uma 

concepção dominante,  a reflexão hermenêutica se configura com uma pedagogia de uma 

epistemologia pragmática, somente a concepção pragmática da ciência pode romper com a 

circularidade da teoria; as consequências que são produzidas pelo conhecimento científico na 

sociedade,  sendo elas determináveis pela sociologia crítica da ciência e o seu sentido 

produzido pele mesma inculcam no mundo muito além da sua materialidade técnica, sendo 

esta objeto de reflexão da hermenêutica.  

Uma vez apresentado as condições teóricas da dupla ruptura epistemológicas, Santos 

(1989) nos apresenta algumas das condições sociais desta. Segundo ele a primeira ruptura 

representa o que há de velho e fixo na fase de transição paradigmática ciência/senso comum, 

enquanto a segunda ruptura representa o que há de novo e ativo conhecimento prático 

explicado. Neste domínio os pressupostos fundamentais se estabelecem a partir de uma teoria 

da correspondência, ou seja, entre as condições sociais e as condições teóricas de uma mesma 

forma de conhecimento. Nesse sentido, a epistemologia precisa estabelecer relações entre 

condições teóricas e não teóricas, com base na sociologia crítica da ciência teorizando as 

condições sociais da dupla ruptura epistemológica. Tais contextos de prática social 

correspondem as conjunturas estruturais nos quais são produzidos e aplicados o conhecimento 

nas sociedades capitalistas, sendo quatro os contextos estruturais do conhecimento: contexto 

doméstico, contexto do trabalho, contexto da cidadania, contexto da mundialidade.  

O contexto doméstico constitui as relações sociais (direitos e deveres mútuos) entre os 

membros da família, uma unidade entre ambos e os filhos, entre o homem e a mulher. Nesse 

contexto a forma institucional se dá através do casamento e o parentesco, o patriarcado se 

coloca como um mecanismo de poder, sendo o direito doméstico a forma de juridicidade e a 

maximização do afeto seu modo de racionalidade. O contexto do trabalho constitui as relações 

do processo de trabalho, seja na empresa, relação de produção entre os produtores diretos e os 

que se apropriam da mais valia destes, bem como na produção entre os trabalhadores e entre 

os que controlam o processo. Nesse contexto, a unidade de prática social é a classe, a forma 

institucional é a empresa, mecanismo de poder é a exploração, a produção é a forma de 

direito, e a maximização do lucro é o modo de racionalidade. O contexto da cidadania 

constitui as relações sociais da esfera pública entre o Estado e os cidadãos.  Nesse contexto, o 

indivíduo é a unidade de prática social, o Estado é a forma institucional, a dominação é o 

mecanismo de poder, o direito territorial é a forma do direito, e a maximização da lealdade é o 
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modo de racionalidade. O contexto da mundialidade constitui as relações sociais entre os 

Estados nacionais, na mesma proporção em que integram o sistema mundial. Nesse contexto, 

a nação se torna a unidade da prática social, as agências e acordos internacionais se 

apresentam como a forma institucional, a troca desigual são os mecanismos de poder, o 

direito sistêmico se traduz como forma de direito, e a maximização da eficácia estabelece o 

modo de racionalidade. 

 

O conhecimento científico é produzido num contexto específico, a comunidade 

científica, em que se cruzam determinações de alguns dos contextos estruturais: do 

contexto do trabalho, na medida em que investigação está hoje organizada como um 
lugar de trabalho e cada vez mais de trabalho empresarial; do contexto da cidadania, 

na medida em que a ciência pertence mais ou menos exclusivamente ao Estado e é 

produzido em muitos países por um corpo de funcionários do Estado; do contexto da 

mundialidade, na medida em que a produção e a aplicação do conhecimento é um 

dos ingredientes principais das relações entre nação e da troca desigual que os 

caracteriza. A comunidade científica é, assim, um corpo social relativamente 

autônomo, a forma social organizativa da primeira ruptura epistemológica. (Santos, 

1989, p. 155-156).  

 

Deste modo, a luta pela transição paradigmática apresenta diferentes conflitualidades, 

sendo um processo de luta entre dois paradigmas científicos, o da ciência moderna com a pós-

moderna, sendo ela integrantes de outras mais amplas entre dois paradigmas societal. Assim, 

a luta pela ciência pós-moderna, bem como sua aplicação edificante para conhecimento 

científico, torna-se simultaneamente, a luta por uma que as torne possível e maximize a seu 

período de vigência.   

No livro intitulado ―Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, 

publicado no Brasil em 1995, este autor vai sintetizar o debate acerca da transição 

paradigmática, ou seja, a transição do velho paradigma, ciência moderna, e o novo paradigma 

emergente, ciência pós-moderna. Importante compreender que os livros anteriormente citados 

(Um Discurso Sobre as Ciências e Introdução a Uma Ciência Pós-Moderna, 1988/1989), as 

análises deste autor se estabeleciam a partir das dimensões epistemológicas da crise da ciência 

moderna e da transição paradigmática para o qual ela aponta. Em ―Pela mão de Alice: o social 

e o político na pós-modernidade‖ este autor vai analisar as dimensões sociais, políticas e 

culturais para que este processo aconteça.   

Nesta obra Santos (2003) avança sua investigação buscando analisar as transformações 

sociais ocorridas no fim do século XX, transformações estas que servem como base para sua 

crítica ao esgotamento da modernidade e suas bases fundamentais emancipatórias. Neste livro 

Santos apreende a trajetória histórica do paradigma sócio-cultural da modernidade ao longo 
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do desenvolvimento do capitalismo, e busca elementos para argumentar em favor de uma pós-

modernidade de oposição. Sua tese se mantém da seguinte forma:  

 

Tenho mantido que esta transição é sobretudo evidente no domínio epistemológico: 

por de baixo de um brilho aparente, ciência moderna, que o projeto da modernidade 

considerou ser a solução privilegiada para a progressiva e global racionalização da 

vida social e individual, tem-se vindo a converter, ela própria, num problema sem 

solução, gerador de recorrentes irracionalidades. Penso hoje que esta transição 

paradigmática, longe de se confinar ao domínio epistemológico, ocorre no plano 

societal global: processo civilizatório instaurado com a conjunção da modernidade 
com o capitalismo e, portanto, com a redução das possibilidades da modernidade às 

possibilidades do capitalismo entrou, tudo leva a crer, num período final. (Santos, 

2003, p. 34). 

 

Para Santos (2003) o velho paradigma, ciência moderna, se apresenta enquanto prática 

social, produzindo uma única forma de conhecimento válido. Tal validade pode ser 

evidenciada a partir de uma verdade que é intemporal, ou seja, esta intemporalidade que 

permite fixar determinismo e formular previsões. Esta forma de conhecimento torna-se 

cumulativo e o progresso científico se assegura, por via do desenvolvimento tecnológico 

possibilita o progresso social. A racionalidade cognitiva e instrumental e a busca incessante 

da realidade para além das aparências condicionam a ciência a uma entidade única e distintas 

de outras práticas. No novo paradigma, ciência pós-moderna, não há uma única forma de 

conhecimento, mas uma multiplicidade de conhecimentos gerados nas práticas sociais, no 

cotidiano. O conhecimento científico deve necessariamente se constituir em senso comum. 

(cf.Santos, 2005, p.11).  

No livro ―A crítica da razão indolente, contra o desperdício da experiência‖ se 

estabelece como um panorama histórico das reflexões feitas em livros anteriores. Nesta obra 

Santos (2000) avança em sua pesquisa, dando centralidade ao debate que defende sobre a 

transição paradigmática na contemporaneidade, transição esta que se consubstancia numa 

dupla dimensão, a epistemológica e a societal como já mencionado anteriormente. Com a 

publicação deste livro Santos (2000) reafirma um conhecimento pós-moderno de oposição, 

termo que ele mesmo cunhou, para justificar um conhecimento emancipatório, sendo ele 

construído a partir das tradições epistemológicas marginalizadas da modernidade ocidental; 

defende ainda que a teoria crítica construída a partir deste horizonte deve, necessariamente, 

romper com o dualismo existente entre conhecimento científico e o conhecimento originário 

do senso comum.  

 

O conhecimento-emancipação tem de converter-se num senso comum 

emancipatório: impondo-se ao preconceito conservador e ao conhecimento 

prodigioso e impenetrável, tem de ser um conhecimento prudente para uma vida 
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descente. A reinvenção do senso comum é incontornável dado o potencial desta 

forma de conhecimento para enriquecer a nossa relação com o mundo. Apesar de o 

conhecimento do senso comum ser geralmente um conhecimento mistificado e 

mistificador, e apesar de ser conservador, possui uma dimensão utópica e libertadora 

que pode valorizar-se através do diálogo com o conhecimento pós-moderno. 

(Santos, 2000, p. 107-108). 

 

Segundo as concepções deste autor a razão constituída pelo paradigma moderno se 

configura como uma razão indolente, ou seja, uma modelo de racionalidade preguiçosa. Esse 

modelo se estabelece a partir de quatro formas de razão
37

, sendo elas a razão impotente 

(determinismo e realismo), a arrogante (livre arbítrio, construtivismo), metonímica (a parte 

tomada pelo todo) e proléptica (o domínio do futuro sobre forma do planeamento da história e 

do domínio da natureza). Neste sentido, uma possível alternativa para substituição desse 

modelo de razão indolente é uma razão cosmopolita que se justifica a partir de três 

fundamentos: sociologia das ausências, sociologia das emergências e trabalho de tradução 

(Santos, 2002, p.240.) Quanto ao desenvolvimento da razão indolente o mesmo afirma:  

 

A razão indolente subjaz, nas suas várias formas, ao conhecimento hegemônico, 

tanto filosófico como científico, produzido no ocidente nos últimos duzentos anos. 

A consolidação do Estado liberal na Europa e na América do Norte, as revoluções 

industriais e o desenvolvimento capitalista, o colonialismo e o imperialismo, 
constituíram o contexto sócio-político em que a razão indolente se desenvolveu. As 

excepções parciais, o romantismo e o marxismo, não foram nem suficientemente 

fortes nem suficientes diferentes para poderem ser uma alternativa a razão indolente. 

Por isso a razão indolente criou o quadro para os grandes debates filosóficos e 

epistemológicos dos últimos séculos e, de fato, presidiu a eles. Santos, 2002, p.240). 

 

 

Santos (2002) afirma que não houve uma reestruturação do conhecimento sobre 

qualquer das quatro formas de indolência da razão. Entre as quatro formas de razão indolente 

destacamos duas, a razão metonímia e a razão proléptica, devido a intensificação dos debates 

em relação às mesmas a partir dos anos sessenta do século XX. Para este autor a razão 

metonímia não é capaz de compreender o mundo fora da compreensão ocidental de mundo, 

ou seja, ela acredita que nenhuma das partes deve ser pensada fora da totalidade das relações. 

Para ele este modelo de racionalidade possui uma compreensão limitada do mundo e de si 

                                                             
37

 Santos afirma que a  indolência da razão criticada neste ensaio ocorre em quatro formas diferentes: a razão 

impotente, aquela que não se exerce porque pensa que nada pode fazer contra uma necessidade concebida como 

exterior a ela própria; a razão arrogante, que não sente necessidade de exercer-se porque se imagina 

incondicionalmente livre e, por conseguinte, livre da necessidade de demonstrar a sua própria liberdade; a razão , 

metonímica que se reivindica como a única forma de racionalidade, por conseguinte,  não se aplica a descobrir 

outros tipos de racionalidade ou, se faz, fá-lo apenas para as tornar em matéria prima; e a razão proléptica, não se 

aplica a pensar o futuro, porque julga que sabe tudo a respeito dele e o concebe como uma superação linear, 

automática e infinita do presente. Santos, p.240).  
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mesma e, para tanto, deve ser superada. Sua superação nessa fase de transição deve iniciar a 

partir do que este autor chama de sociologia das ausências
38

.  

No que tange a razão proléptica este autor afirma que a planificação da história 

formulada por ela, dominou os debates sobre idealismo e materialismo histórico, sobre 

historicismo e pragmatismo, sendo contestada a partir da década de 1980 pelas teorias das 

complexidades e as teorias do caos. Sua ideia de progresso viu-se contestada com as ideias de 

fracasso, não existindo alternativas. Ela concebe o futuro a partir da monocultura do tempo 

linear. Sua base de fundamentação está em pensar o futuro. Para Santos o futuro não deve ser 

pensado, pois a história tem o sentido e a direção que lhes são conferidas pelo progresso, e o 

mesmo não tem limites, sendo infinito. Logo, Santos propõe a contração do futuro a partir das 

sociologias das emergências
39

. (Santos, 2002, p.254). 

A razão que Santos (2000) critica é uma razão cuja indolência ocorre por duas vias 

contraditória aparentemente, sendo a razão inerme cuja necessidade só ela pode imaginar 

como sendo exterior e a razão displicente que não se exercita por se imaginar 

incondicionalmente livre e, logo livre da necessidade de provar a sua própria liberdade. Para 

tanto, o mesmo propõe uma nova razão pautada em princípios fundamentais da sociologia das 

ausências e das emergências e do trabalho de tradução. Vias de compreensão que permitem a 

constituição de uma razão cosmopolita, razão esta que acredita que a construção de uma 

justiça social global não é possível sem uma justiça cognitiva global. Para este autor o 

trabalho de tradução consiste em dar significado ao mundo depois dele ter perdido o sentido 

por meios modernos. Neste sentido, o trabalho de tradução pautado a partir dos princípios da 

sociologia das ausências e das emergências e do trabalho de tradução, fundamentam novas e 

plurais concepções de emancipação social sobre as ruinas da emancipação social estabelecidas 

pelo projeto moderno, tal processo representa um trabalho de imaginação epistemológica e 

democrática. (Santos, 2002, p.273).  

Santos (2000) afirma que a teoria crítica moderna apresentou fraquezas ao longo de 

seu desenvolvimento, seu erro foi não ter reconhecido que a razão que critica não pode ser a 

mesma que pensa. Para ele no projeto da modernidade existem duas formas de conhecimento: 

o conhecimento regulação/emancipação ambas inscritas na matriz moderna. Contudo na 

                                                             
38

 Trata-se de uma investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, ativamente produzido 

como tal, isto é, como uma alternativa não-credível ao que existe. O seu objeto empírico é considerado 

impossível a luz das ciências sociais convencionais, pelo que a sua simples formulação representa já uma ruptura 

com elas. O objetivo das sociologias das ausências é transformar objetos impossíveis em possíveis e com base 

neles transformar as ausências em presenças. Santos, p 
39 A sociologia das emergências consiste em substituir o vazio do futuro segundo o tempo linear (um vazio que 

tanto é tudo como é nada) por um futuro de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas e 

realistas, que vão se construindo através das atividades de cuidados. (Santos, p 254) 
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modernidade eurocêntrica o conhecimento regulação dominou o conhecimento emancipação, 

a partir da hegemonia e institucionalização do conhecimento. Assim, as promessas da 

modernidade converteram-se em problemas incontornáveis sem solução. (Santos, 2000, p. 

29).    

Compreendendo a modernidade ocidental e o capitalismo como dois processos 

históricos e autônomos. Para Santos (2000) o paradigma sociocultural da modernidade se 

constituiu antes do capitalismo industrial ter se tornado dominante nos países centrais. Tal 

processo convergiu-se de forma conjunta, contudo suas condições e dinâmica de 

desenvolvimento mantiveram-se separadas e relativamente autônomas. Para este autor o 

socialismo marxista e o capitalismo são partes constitutivas da modernidade. Todavia o 

capitalismo coexistiu e progrediu em condições que, na perspectiva do paradigma moderno 

seriam consideradas antimodernas. Para ele a modernidade desaparecerá antes de o 

capitalismo perder a sua posição dominante, pelo fato do mesmo apresentar um processo de 

superação e outro de obsolescência. Ela é superação na medida em que cumpriu algumas de 

suas promessas, mas também é obsolescência porque ela mesmo não consegue cumprir parte 

de suas promessas, estabelecendo um processo de crise, em um nível mais profundo, ou seja, 

uma transição paradigmática.  

Santos (2000) explica que o modelo de racionalidade que preside a ciência moderna 

pode se constituir-se a partir do século XVI, sendo desenvolvida nos séculos seguintes pelo 

domínio das ciências naturais. No século XIX este modelo de racionalidade se estende para as 

ciências sociais emergentes. A partir de então a ciência obteve um caráter mais global de 

racionalidade, admitindo variedades internas, todavia que se distingue e defende por vias de 

fronteiras ostensivamente policiadas de duas formas de conhecimento não-científico, e 

portanto irracional, potencialmente perturbadora: senso comum e os estudos humanísticos em 

que se incluem entre outros, os estudos históricos, filológicos, jurídicos, literários, filosóficos 

e teológicos.  Apesar de ser um modelo global Santos (2000) a identifica como um modelo 

totalitário, pois a mesma nega o caráter racional de todas as formas de conhecimento que não 

se pautem em seus princípios epistemológicos e pelas suas regras metodológicas.  

Segundo este autor esta é exatamente a sua característica basilar e a que melhor define: 

a ruptura para o novo paradigma científico com os que o precedem. Esta metodologia está 

consubstanciada, com crescente definição, na teoria de Copérnico heliocêntrica do movimento 

dos planetas, sobre as órbitas dos planetas nas leis de Kepler, sobre a queda dos corpos nas 

leis de Galileu, na grande síntese de Newton da ordem cósmica de e finalmente na 

consciência filosófica conferida a Bacon e, sobretudo Descartes. Esta preocupação de um 
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conhecimento único e verdadeiro estava bem patente na atitude mental dos protagonistas do 

conhecimento.   

Para compreender esta confiança epistemológica é preciso compreender os principais 

traços do novo paradigma cientifico segundo Santos (2000). Consciente de uma separação do 

saber aristotélico e medieval ainda dominante decorrente de uma nova visão do mundo e da 

vida, os protagonistas do novo paradigma conduzem uma luta apaixonada contra todas as 

formas de dogmatismo e de autoridade. O exemplo de Galileu é particularmente clássico, e é 

ainda Descartes que afirma: "Eu não podia escolher ninguém cujas opiniões me parecessem 

dever ser preferidas as dos outros, e encontrava-me como que obrigado a procurar conduzir-

me a mim próprio". Esta nova visão do mundo e da vida se reconduz a partir de duas 

distinções fundamentais, entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum, 

por um lado, e entre natureza e pessoa humana, por outro. Diferente da ciência aristotélica, a 

ciência moderna desconfia da nossa experiência imediata.  

 

Com a progressiva transformação da ciência moderna em conhecimento-regulação, a 

modernidade ocidental desistiu de propor uma ideia de progresso sem capitalismo. 

Abandonando a si próprio, o capitalismo enquanto modo hegemônico de produção, 

não admite qualquer outra transição a não se aquela que produz mais capitalismo. 
(Santos, 2000, p. 117). 

 

Importante compreendermos a forma como Boaventura apreende o modelo de 

desenvolvimento do capitalismo, bem como a sua relação com o projeto sociocultural da 

modernidade, visto que essa relação se configura como um complexo processo histórico. De 

acordo com Santos (2000) o capitalismo deve ser compreendido a partir de três fases distintas. 

O primeiro período, capitalismo liberal, cobrindo todo o século XIX, apesar das três últimas 

décadas apresentarem um caráter transitório; o segundo se inicia no XIX atingindo seu 

desenvolvimento máximo no período entre as duas grandes guerras mundiais e nas duas 

primeiras décadas do pós-guerra, um capitalismo na sua forma  organizado; o terceiro período 

equivale a um desenvolvimento capitalista de forma desorganizado, iniciando-se no final dos 

anos 1960 permanecendo nesta fase até os dias atuais.  

Pautado por este recorte histórico Santos (2000) propõe uma tese que define o projeto 

sociocultural da modernidade neste período, para ele na primeira fase de desenvolvimento do 

capitalismo esse projeto moderno apresentou uma proposta demasiadamente ambiciosa, 

porém contraditória. Já no segundo período o mesmo pôde cumprir algumas de suas 

promessas puderam deixando outras por cumprir, devido à hegemonia política. A terceira fase 

de desenvolvimento capitalista representa a consciência da modernidade situada em três 
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característica principais: a primeira característica tem haver com o que a mesma tenha 

concretizado, não sendo irreversível e, se não for excessivo deve ser preservado; segundo as 

promessas que não se cumpriram continuarão por cumprir enquanto o paradigma da 

modernidade dominar; o terceiro tem uma relação direta com os avanços do primeiro período 

para o segundo e terceiro ao qual o paradigma da modernidade ao mesmo tempo em que 

reduz a amplitude de suas realizações ela também as intensifica.   

 Em uma fase de transição paradigmática, o conhecimento passado se coloca como 

um guia fraco que necessariamente deve ser substituído por um ―novo‖ conhecimento pós-

moderno. A sociedade contemporânea precisa de uma ciência que seja turbulenta e ao mesmo 

tempo sensível às novas exigências intelectuais e políticas de utopias mais eficazes e realistas 

do que as que nos foi oferecida no passado. O novo conhecimento é um despertar do velho 

conhecimento ainda hegemônico, conhecimento este que não admite a existência de crise 

paradigmática, pelo fato de se recusar a ver que todas as soluções possíveis propostas, 

soluções progressistas e auspiciosas fornecidas por ele foram rejeitadas ao ponto de se 

tornarem irrealizáveis. (Santos, 2000, p.189). 

   Santos também nos apresenta um conjunto sete de obras, fruto de um projeto de 

pesquisa intitulado ―Reinventar a emancipação social, para novos manifestos‖, realizados em 

seis países. Estas obras possuem uma intertextualidade envolvendo uma visão panorâmica de 

um conjunto de questionamentos diante do que ele define como crise do projeto sociocultural 

da modernidade, propondo múltiplas alternativas. Nestas obras o autor aprofunda o seu 

horizonte intelectual apresentando sua visão sobre diferentes assuntos, em destaque aqui para 

dois volumes: ―Produzir para viver, os caminhos da produção não capitalista‖ e; 

―democratizar a democracia, os caminhos da democracia‖. A escolha dos mesmos é 

proposital, visto que o autor propõe para sociedade contemporânea diferentes alternativas no 

que tange ao desenvolvimento do capitalismo e da democracia.   

Santos na obra ―Produzir para viver, os caminhos da produção não capitalista‖ 

afirmam que a história do capitalismo é também uma história de lutas e resistências e de 

crítica a seus valores e práticas, sendo ele confrontado constantemente desde seu nascimento. 

As críticas ao capitalismo atravessam diferentes épocas, e uma vasta tradição de pensadores 

críticos, desde o pensamento de Saint Simon, Fourier e Owen na Europa do Século XIX, 

passando pela crítica marxista do capitalismo industrial até a reinvindicação de um modelo de 

desenvolvimento econômico nos países periféricos e semiperiféricos no século XX. Essas 

críticas impulsionam o debate cada vez mais sobre a forma de uma sociedade mais justa.    
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Eventualmente com o advento da pós-modernidade nos eventos do século XX, a 

relações de poder entre as elites políticas, econômicas e intelectuais conservadora 

impulsionam cada vez mais um discurso pautado em projetos  políticos de pensamento 

neoliberal em suas mais variadas formas, de que não há alternativas nenhuma ao capitalismo 

neoliberal, sendo assim, as décadas precedentes reavivaram o ressurgimento da ―utopia do 

mercado autorregulado‖. Pensar alternativas no início do século XXI tem se estabelecido 

como uma tarefa urgente afirma Santos, uma vez que as alternativas sistêmicas ao capitalismo 

representada pelas economias socialistas centralizadas, sociocultural da modernidade, não tem 

sido viável nem desejável. As crises desses sistemas criaram a oportunidade para reinventar 

alternativas que apontem para práticas e formas de sociabilidade anticapitalista a partir de 

uma perspectiva de ―hermenêutica das emergências
40

‖. O que se pretende como alternativa 

central tem a ver com a viabilidade e potencial emancipatório de múltiplas alternativas, 

baseadas na igualdade, na solidariedade e na proteção do meio ambiente. (Santos, 2002, p.24-

25). 

Para fundamentar este debate Santos (2002) apresenta nove teses sobre as alternativas 

de produção, 
41

, contudo estaremos destacando a tese cinco, a radicalização da democracia 

participativa e da democracia econômica enquanto duas faces da mesma moeda, como forma 

de entendimento no que tange a democracia. De acordo com Santos, uma das características 

emancipatórias das alternativas de produção não capitalista incide na potencialidade de 

substituição da autocracia típica da produção capitalista pela democracia participativa no ceio 

das unidades de produção. Sua tarefa primordial está na extensão em seu campo de ação 

                                                             
40 A hermenêutica das emergências interpreta de maneira abrangente a forma com as organizações, movimentos 
e comunidades resistem a hegemonia do capitalismo e aderem a alternativa econômica baseadas em princípios 

não capitalistas. Esta perspectiva amplia e desenvolve as características emancipatórias dessas alternativas para 

as tornar mais visíveis e creditáveis. Isto não implica que a hermenêutica das emergências renuncie a análise 

critica rigorosa e a crítica das alternativas analisadas. Todavia, a análise e a crítica procuram fortalecer as 

alternativas, e não propriamente diminuir o seu potencial. Alternativa tem uma relação direta com uma 

globalização alternativa, de economias alternativas, de desenvolvimentos alternativos, etc. (Santos, 2002, p. 26-

27). 
41 Tese 1, as alternativas de produção não são apenas econômicas: o seu potencial emancipatório e as suas 

perspectivas de êxito dependem, em boa medida, da integração que consigam entre processos de transformação 

econômica e processos culturais, sociais e políticos. Tese 2, o êxito das alternativas de produção depende da sua 

inserção em redes de colaboração e de apoio mútuo. Tese 3, as lutas pela produção alternativa devem ser 
impulsionadas dentro e fora do Estado. Tese 4, as alternativas devem ser vorazes em termos de escala, vai da 

local até a global, passando pela regional e pela nacional. Tese 5, a radicalização da democracia participativa e 

da democracia econômica são duas faces da mesma moeda. Tese 6, existe uma estreita conexão entre as lutas 

pela produção alternativa e as lutas contra a sociedade patriarcal. Tese 7, as formas alternativas de conhecimento 

são fontes alternativas de produção. Tese 8, os critérios para avaliar o êxito ou fracasso das alternativas 

econômicas devem ser gradualistas e inclusivos. Tese 9, as alternativas de produção devem entrar em relação de 

sinergia com alternativas de outras esferas da economia e da sociedade. (Santos, 2002, p.64-73). Para um 

aprofundamento das teses proponho a leitura do livro ―Produzir para viver: os caminhos da produção não 

capitalista‖, Santos, 2002.   
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político para o econômico, eliminado a separação superficial entre ambos. Essa expansão tem 

como efeito a criação de possibilidades de transformação para uma democracia participativa.   

Este debate se intensifica no livro ―Democratizar a democracia, os caminhos da 

democracia participativa
42

‖. Neste, Santos (2003b) atenta acerca das diferentes concepções de 

democracia que emergiram ao longo do século XX declarando que existe uma democracia 

emergente, sendo ela uma globalização
43

 alternativa emergente, contra-hegemônica, 

organizada da base para o topo das sociedades. Para este teórico o modelo de democracia 

hegemônico (democracia liberal, representativa), provenientes da teoria política e da 

sociologia garante apenas uma democracia de baixa intensidade, ou seja, sua base se 

concentra na privatização do poder público, distancia crescente entre representantes e 

representados e na inclusão abstrata da política feita de exclusão social. Paralelo a este existe 

o modelo de democracia participativa ou democracia popular. Em tempos atuais a democracia 

participativa tem assumido uma nova dinâmica, tendo como seus protagonistas a comunidade 

e os grupos sociais subalternos que lutam contra toda forma de exclusão social.  

Segundo as análises de Santos (2003b) o século XX tem enfrentado um período de 

disputas em torno do debate que envolve a democracia. Este tema tem sido seu objeto estudo 

juntamente com a contribuição de Leonardo Avritzer. Ambos procuram identificar os 

principais problemas da teoria democrática contemporânea, propondo uma abordagem que 

potencializa a democracia participativa, bem como, compreende os seus principais obstáculos 

como forma de reinventar a emancipação social a luz de experiências concretas. Neste livro 

Santos e Avritzer compreendem que a sociedade atual vive um estágio paradoxal. O paradoxo 

está em entender que a modernidade ocidental não tem condições de cumprir as promessas da 

liberdade, igualdade e fraternidade, sendo estas um empecilho para emancipação social. O 

                                                             
42 Este livro faz parte de uma coletânea de livros produzida por Boaventura de Sousa Santos.  A coleção 

"Reinventar a Emancipação Social: Para Novos Manifestos" reúne diversos estudos composto em sete volumes, 

mostrando a forma como os grupos sociais menos favorecidos se organizam para resistir contra a exclusão social 

produzida pela globalização neoliberal. Tal estudo foi realizado em seis países - África do Sul, Brasil, Colômbia, 

Índia, Moçambique e Portugal e envolveu 69 pesquisadores. (Santos, 2003b). 

43 Para Santos o termo globalização não se coloca como algo novo, ele é parte e expressão de um processo 

histórico que desde o século XV até os dias atuais teve muitas facetas assumindo diferentes nomes: 
descobrimento, colonialismo, evangelização, escravatura, imperialismo, desenvolvimento e subdesenvolvimento, 

modernização e, por último, globalização. Segundo este autor a globalização significa uma expansão 

exponencial das relações fronteiriças, umas voluntárias, outras forçadas, com consequente transformação das 

escalas que tem dominado até agora os campos sociais da economia, da sociedade, da política e da cultura. O 

mesmo define globalização como um conjunto de relações sociais desiguais, ou seja, para o que temos são 

globalizações. No âmbito deste projeto este autor define dois modelos distintos, a globalização hegemônica, 

dominada pela lógica capitalista neoliberal, e a globalização contra-hegemônica estabelecida pelas iniciativas 

locais-globais dos grupos subalternos e dominados que tendem a resistir a opressão, a descaracterização, a 

marginalização produzida pela globalização hegemônica. (Santos, 2003b, p. 16) 
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neoliberalismo e o marxismo parecem estar em uma profunda crise. A ideia de revolução 

perdeu espaço na agenda política e a proposta reformista foi substituída pelos conceitos de 

governabilidade e de governo. E finalmente os lados opostos entre nacionalistas e 

internacionalistas deixou de ter sentido em uma época da globalização.  

Segundo estes autores (2003b) um dos elementos políticos mais significativos da 

história contemporânea tem sido o contraste entre a forma generalizada da democracia liberal 

e, ao mesmo tempo a sua crise. Os três modelos alternativos, o ―socialismo soviético‖, o 

fascismo e o keynesianismo, fracassaram enquanto modelo de sociabilidade. Ao longo das 

décadas essa crise abriu campo para um novo projeto hegemônico, associado ao Estado 

mínimo se estendendo para as relações mercantis, sob a égide do neoliberalismo. Abre-se 

neste panorama histórico uma profunda crise política que consagra a desmoralização da 

política, o desinteresse pelo setor público, a privatização das relações sociais e do Estado, 

induzida pelo desmantelamento da estrutura social e da cultura pelas relações mercantis, 

introduzindo a ideia de que não existem alternativas. No plano teórico as ―grandes narrativas‖ 

sofreram com os argumentos que não seriam mais viáveis. Esse período teve seu auge na 

primeira metade dos anos 90, devido à queda do muro de Berlim e do fim da URSS.  

Para eles o século XX envolveu dois debates que se tornaram centrais na disputa que 

envolve a questão da democracia. Quanto ao primeiro debate estes autores afirmam:  

 

Na primeira metade do século o debate centrou-se em torno da desejabilidade da 

democracia (Weber, 1919; Schmitt, 1926; Kelsen, 1929; Michels, 1949; 

Schumpeter, 1942). Se, por um lado, tal debate foi resolvido em favor da 

desejabilidade democracia como forma de governo, por outro lado, a proposta que se 

tornou hegemônica ao final das duas guerras mundiais implicou em uma restrição 

das formas de participação e soberania ampliadas em favor de um consenso em 
torno de um procedimento eleitoral para a formação de governos 

(Schumpeter,1942). Essa foi a forma hegemônica de prática da democracia no pós-

guerra, em particular, nos países que se tornaram democráticos após a segunda onda 

de democratização. (Santos, 2003, p. 40) 

 

No tocante ao segundo debate ambos declaram:  

 

Trata-se do debate acerca das condições estruturais da democracia (Moore, 1966; 

O‘Donnell, 1973; Przeworski, 1985) que foi também um debate sobre a 

compatibilidade ou incompatibilidade entre a democracia e o capitalismo (Wood, 

1996). Barrington Moore inaugurou esse debate nos anos 60 através da introdução 

de uma tipologia de acordo com a qual, se poderia indicar os países com propensão 

democrática e os países sem propensão democrática. Para Moore, um conjunto de 

características estruturais explicariam a baixa densidade democrática na segunda 

metade do século XX: o papel do estado no processo de modernização e sua relação 

com as classes agrárias; a relação entre os setores agrários e os setores urbanos e o 

nível de ruptura provocado pelo campesinato ao longo do processo de modernização 

(Moore, 1966). O objetivo de Moore era explicar por que a maior parte dos países 
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não eram democráticos nem poderiam vir a sê-lo senão pela mudança das condições 

que neles prevaleciam. Entretanto, um segundo debate se articulava ao dos 

requisitos estruturais da democracia, o debate sobre as virtualidades redistributivas 

da democracia. Tal debate partia do pressuposto que na medida em que certos países 

venciam a batalha pela democracia, junto com a forma de governo eles passavam a 

usufruir de uma certa propensão distributiva caracterizada pela chegada da social 

democracia ao poder (Przeworski,1985). (Santos, 2003, p. 40). 

 

Neste sentido, uma tensão entre capitalismo e democracia estaria instaurada, e uma 

vez solucionada esta questão em prol da democracia, os limites colocados à propriedade 

privada implicariam em ganhos aos menos desfavorecidos dos setores sociais. Santos e 

Avritzer explicam que no campo marxista tal solução exigiria a descaracterização da 

democracia em sua forma total, visto que, nas sociedades capitalistas, não existe possibilidade 

de democratização frente a relação social de produção material sobre as quais ele se assenta, 

ou seja, a relação entre o capital e o trabalho. Assim, no âmbito desse debate, a proposta 

consiste em discutir formas e modelos de democracia alternativos ao modelo liberal: a 

democracia participativa, a democracia popular nos países da Europa de Leste, a democracia 

desenvolvimentista dos países recém-chegados a independência. (Santos, 2003b, p. 40-41).  

Santos e Avritzer afirmam que o período pós-guerra se configurou não somente como 

um período de consolidação da democracia elitista, foi também neste espaço que se abriram 

possibilidades e concepções alternativas contra-hegemônicas
44

. Os mesmos entendem a 

democracia como uma forma sócio-histórica, um modelo que não deve ser determinada por 

leis naturais. A democracia, nesse sentido, implica em romper com tradições democráticas e 

instituir novas formas de determinação, de normas e leis, estabelecendo uma nova gramática 

democrática. Trata-se segundos estes de ―negar as concepções substantivas de razão e as 

formas homogeinizadoras de organização da sociedade, reconhecendo a pluralidade humana‖.  

(Santos e Avritzer 2003b, p. 50-51).  

Santos (2005) afirma que as sociedades em que vivemos são desiguais e, portanto, a 

igualdade não deve se estabelecer a partir de um ideal emancipatório, um modelo fechado, 

que exclui tudo que é diferente. Toda concepção homogênea tende a se converter futuramente 

em violência excludente. Para ele, é nesta compreensão que reside à novidade política e 

organizacional, que celebra a diversidade e o pluralismo sendo estes a base que fundamenta a 

                                                             
44

 Para Santos e Avritzer esta construção contra-hegemônica é originária da concepção hegemônica, mas que 

recebe uma resposta diferente. Para estes autores a maioria destas concepções não rompeu com o procedimento 

Kelseniano. Elas mantiveram a resposta procedimental ao problema da democracia, vinculando procedimento 

com forma de vida e entendendo a democracia como forma de aperfeiçoamento da convivência humana.  Essa 

concepção pode ser encontrada na obra de autores como: Lefort, 1989; Castoriadis, 1989; Habermas, 1995 nos 

países do Norte e Lechner, 1988; Bóron, 1994; Nun, 2000; nos países do Sul. Esta concepção apreende a 

democracia como uma gramática de organização da sociedade e da relação entre o estado e a sociedade. Santos, 

2003b, p.50-51). 
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opção de uma democracia participativa enquanto modelo de regulamentação para a 

emancipação social, em substituição a modelos fechados como a do socialismo de Estado. 

Segundo este autor não existe uma teoria única para guiar movimentos, pois o objetivo não 

está em conquistar o poder, mas transformar estas faces do poder tal como se apresentam nas 

sociabilidades e instituições.   

Para Santos (2003b) a globalização neoliberal torna-se como um eixo fundamental 

para compreender os processos econômicos, sociais, políticos e culturais das sociedades. 

Todavia, apesar de seu aspecto hegemônico, ela não é a única. Para ele está a surgir outro 

modelo de globalização, composta pelas redes e alianças transnacionais entre movimentos, 

lutas e organizações locais ou nacionais nos diferentes cantos do globo. Frente estas que se 

mobilizam para lutar contra a exclusão social, a precarização do trabalho, o declínio das 

políticas públicas, a destruição ambiental e da biodiversidade, o desemprego, as violações dos 

direitos humanos, as pandemias, os ódios interétnicos produzidos de maneira direta ou 

indiretamente pela globalização neoliberal. 

 

(...) a globalização neoliberal não se limita a submeter ao mercado um número 

crescente de interações, nem a aumentar a taxa de exploração dos trabalhadores (…) 
a globalização neoliberal veio mostrar, com acrescida e brutal clareza, que a 

exploração está ligada a muitas outras formas de opressão que afetam mulheres, 

minorias étnicas, povos indígenas, camponeses, desempregados, trabalhadores do 

sector informal, imigrantes legais e ilegais, subclasses de guetos urbanos, 

homossexuais e lésbicas, crianças e jovens sem futuro digno. Todas essas formas de 

poder e opressão criam exclusão. Não se pode atribuir a uma delas, em abstrato, ou 

às práticas que lhe resistem, qualquer reivindicação de "outro mundo possível". (...), 

no entanto, não basta a igualdade como ideal emancipatório. (SANTOS, 2005a, p. 

35-36). 

 

Em resposta a globalização neoliberal, este autor propõe uma globalização contra- 

hegemônica centrada nas lutas contra as formas de exclusão social. Esta é, por conseguinte 

animada por um ethos redistributivo em sua forma mais ampla, implicando na redistribuição 

de recursos materiais, sociais, políticos, culturais e simbólicos. Nesta perspectiva 

redistributiva a base se fundamenta, simultaneamente, a partir do princípio da igualdade e no 

reconhecimento da diferença. Segundo o mesmo que o que está em causa é a luta por trocas 

iguais e iguais relações de autoridade, ou seja, isto implica mais do que relações de poder. 

Assim, a globalização contra-hegemônica desdobra-se em processos de lutas políticas e lutas 

jurídicas norteadas pela ideia de se colocar em causa as estruturas e as práticas político-

jurídicas por meio de princípios político-jurídicos alternativos. (Santos, 2005b, p. 7-8). Para 

Santos (2005) a nova teoria de democracia, que pode ser designada segundo este autor como 
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teoria democrática pós-moderna tem como objetivo central aprofundar o espaço político em 

todos os âmbitos sociais. 

 

―O capitalismo não é criticável por não ser democrático, mas por não ser suficiente 

democrático‖ (SANTOS, 1995, p. 270). 

 

Em síntese, para Santos (2005a) existem outras formas de democracia fora do mundo e 

da cultura ocidental. Para ele não há uma única forma de democracia, e sim modelos de 

democratizações. As imaginações democráticas, bem como, os processos de democratização 

de alta qualidade devem incluir a democratização das subjetividades, ela não reúne um sujeito 

histórico, os sujeitos são todos os que se recusam a serem objetos. Para ele não existe 

democracia sem educação popular e sem democracias dos saberes, uma construção 

multicultural.  

 Em suma, ao longo deste capítulo buscamos compreender a tentativa deste autor em 

renovar e reinventar teorias e epistemologias que se vinculam a emancipação social dentro de 

uma suposta tendência progressista do pensamento pós-moderno. Sendo este um guia 

importante para nossa problematização.  Suas interpretações partem da ideia de que 

vivenciamos um período de ruptura com a cultura e o movimento sócio-histórico da 

modernidade, estando esta, em uma profunda crise. Para ele a sociedade contemporânea 

atravessa um período de transição paradigmática, processo este argumentado ao longo desse 

capítulo. Contudo é possível identificar que suas analises compreendem a modernidade em 

uma perspectiva linear, distante de uma visão dialética. Seu conteúdo crítico se aproxima da 

tradição idealista, que concebe o conhecimento desvinculado das bases materiais. Desta forma 

o pensamento pós-moderno seja ele vinculado ao campo supostamente progressista ou não, 

tendem a compreender o capitalismo sem mensurar as suas contradições de fundo, e, portanto, 

funcionais a ordem do capital.  

Assim, a revisão do conjunto das obras de Santos, voltadas centralmente para 

articulação do debate que apreende a crítica da modernidade e de sua teoria, mostra uma linha 

de entendimento nitidamente distante dos pilares fundamentais da tradição fundada por Marx. 

Ao transformar a teoria pós-moderna em senso comum emancipatório, as análises de Santos 

se sobrepõe a teoria crítica no campo progressista, teoria esta que tem como papel desvendar 

o movimento contraditório da práxis social, mostrando as mediações que constituem a 

realidade. Apesar das referências ―progressistas‖ e emancipatória contidas em seu material 

bibliográfico, a teoria pós-moderna em Santos se configura como ceticismo teórico. Tal 

abordagem apreendidas em sua essência revelam um elo de continuidade com os valores 
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entoados a partir do período de decadência ideológica da burguesia, sendo a pós-modernidade 

parte e expressão deste processo de decadência na fase tardia do capitalismo.  

 

3.2. A crítica ao pensamento pós-moderno de Boaventura de Sousa Santos: Chaves 

Analíticas para Compreender as Utopias Contemporâneas.  

 

Até aqui, para fins de nossa argumentação recuperamos o conteúdo da modernidade e 

da pós-modernidade. Entendemos que a pós-modernidade se apresenta como um referencial 

analítico que ignora a totalidade concreta e sua prevalência enquanto modelo de análise para 

contemporaneidade. Tal interpretação tem como pano de fundo as transformações ocorridas 

na sociedade a partir da década de 1960, sendo este período considerado importante para 

incorporação dos argumentos pós-modernos em décadas posteriores, sendo estes justificados, 

por uma proposta de crise cultural e de civilizações, condicionadas pelo fracasso das 

promessas da modernidade ocidental e do conjunto das teorias do progresso, inclusive à de 

Marx. Porém, quando analisamos estes processos sem uma abordagem ontológica da vida 

social, o que fica velado é o caráter dinâmico da processualidade social em sua contrariedade. 

Logo, há nesse pensamento uma recaída ao idealismo com seu apelo ao fragmento, efêmero.  

Eagleton (1998) afirma que ―aquilo que nega o sistema na teoria o faz devido a sua 

incapacidade de negá-lo na prática‖. (Idem, p. 15).  

É aproximadamente nesta nova etapa do desenvolvimento do capitalismo mundial que 

surge o amplo debate do movimento sociocultural da ―pós-modernidade‖ em resposta a esta 

nova conjuntura. Conforme aludido anteriormente o autor Boaventura de Sousa Santos tem se 

destacado como um intelectual da corrente intitulada pós-modernidade de ―oposição‖, termo, 

aliás, que ele mesmo designou para si. Há em Santos duas formas distintas de compreender a 

pós-modernidade, uma corrente intitulada como pós-modernidade ―celebração‖ 

(neoconservadora) e outra de ―oposição‖, os que positivam os valores da modernidade, mas 

não acreditam mais em suas promessas (por exemplo Lyotard).  

Essa distinção é alvo de críticas, pois, por mais diferentes que sejam (e de fato, o são) 

a pós-modernidade dentro dessas duas perspectiva possuem traços que lhes são comuns tais 

como: ―fim das metanarrativas; problematização e relativização de muitos valores, tradições e 

instituições do passado, certa celebração do novo, ao lado de um curioso não-questionamento 

da velha instituição propriedade privada; ridicularização de projetos e finalidades sócio-

históricas; crítica às noções de verdade e totalidade; ascensão e importância da ideia de 

discurso como vetor para a explicação do mundo; declínio da noção de realidade objetiva e 
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sua redução a dimensões simbólicas;  prevalência do micro em relação ao macro;  descrédito 

da ideia de ―progresso‖;  pluralidade e efemeridade, entre outros‖. (Gonçalves, 2011, p. 14-

15). Porém, o que melhor peculiariza a ambiência pós-moderna está na entificação da razão 

moderna (Netto, 2010, p. 262).  Segundo este autor o que está no interior das críticas pós-

modernas é o movimento da razão moderna, atribuindo a ela as sequelas deletérias advindas 

da sociedade urbano-industrial.  

Assim, é possível identificar que todas as análises realizadas ao longo desse debate, 

inclusive no interior da própria cultura pós-moderna da existência de uma vertente 

progressista, ao qual, o autor Boaventura de Sousa Santos é o maior representante, devem ser 

contrapostas, tendo como parâmetro o marxismo em sua dimensão ontológica, bem como o 

seu legado. A escolha deste pensamento é proposital, uma vez que, a teoria social em Marx 

representa segundo as palavras de Gramsci (1978) a filosofia da classe operária.  Ela é a 

ideologia que organiza a classe oprimida para exercício da hegemonia. Um horizonte 

construído a partir da práxis social entre os homens. Essa perspectiva nos permite 

compreender a sociedade a partir de uma totalidade concreta, que nos previne de uma visão 

idealista e mecanicista da realidade, tão viva e transvertida nos dias de hoje no pensamento 

pós-moderno.  

Deste modo, ao estabelecer uma crítica ao pensamento pós-moderno, particularmente 

a tese edificada pelo teórico Boaventura de Sousa Santos, de uma suposta sociedade pós-

moderna de celebração/oposição, termo último ao qual este autor se identifica, dois fatores 

tornam-se preliminares para a construção do nosso entendimento: compreende o projeto da 

modernidade ocidental, a partir da perspectiva de Santos, e dentro deste processo qual 

tratamento teórico-crítico que ele confere a ciência e ao conhecimento científico, mais 

precisamente a relevância que o mesmo atribui ao legado de Marx.  

No que tange ao primeiro fator, podemos afirmar que Santos possui um olhar 

meramente linear do movimento sociocultural da modernidade, desconsiderando uma série de 

mediações, contradições e complexidades. Ele avalia a modernidade a partir dos resultados 

catastróficos ao longo de seu desenvolvimento e não pelo seu complexo processo de 

objetivação, bem como, suas alternativas e saídas históricas efetivas que colidiram em seu 

próprio desenvolvimento. (Gonçalves, 2011, p.5) Para Santos (1989) a ciência moderna nega 

o caráter de todas as formas de conhecimento, ela se apresenta como um modelo totalitário, 

sendo assim para ele se faz necessário uma proposta alternativa pautada no conhecimento 

empírico da vida cotidiana. (idem, p.55).  
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 Segundo Heller (1991) A reprodução da sociedade depende dos homens particulares 

se reproduzam a si mesmo como homens particulares. Para ela ―a vida cotidiana é o conjunto 

de atividades que caracterizam a reprodução dos homens particulares, os quais por sua vez 

cria a possibilidade da reprodução‖. (Heller 1991 p. 19). Contudo esse entendimento não 

equivale à totalidade de suas características fundantes no que tange a vida cotidiana. Para esta 

autora a vida cotidiana está ―dentro‖ da história estando no ―centro‖ do acontecer histórico, ou 

seja, ela é a ―essência‖ da substância social.  

Santos entende que o período histórico de desenvolvimento da modernidade, bem 

como o andamento de suas promessas, digo, os valores de liberdade, igualdade e fraternidade 

ou, em outros termos, uma sociedade pautada nos imperativos da razão e de um  livre 

desenvolvimento material e moral para todos, que conta com o uso racional dos recursos 

naturais, imprescindíveis para o progresso de todos, esgotou-se. Neste ínterim, esgotaram-se 

também os meios modernos e, sua forma racional moderna pode contribuir para a transição 

paradigmática. Para tanto, ainda que as promessas da modernidade sejam válidas, elas não 

servem mais para dar conta dos novos processos evolutivos desta nova sociedade. (Gonçalves, 

2011, p.4-5).  

 

Em suma, não se trata de entender que as aspirações e os elementos constitutivos da 
modernidade eram falaciosos ou ilusórios como muitos pós-modernos entendem. 

Entretanto, como passou a haver uma promiscuidade crescente entre a modernidade 

e o capitalismo, os elementos constitutivos da primeira acabaram feridos de morte: a 

ciência, a epistemologia e a razão modernas, as ideias de progresso, universalidade e 

totalidade, etc. Nesse movimento promíscuo, o equilíbrio tentado entre regulação e 

emancipação social perdeu-se (se é que foi alcançado alguma vez), e o polo da 

emancipação foi cada vez mais se aproximando e sendo absorvido pelo polo da 

regulação. De uma maneira paradoxal e contraditória, todos os grandes ideais 

emancipatórios modernos se transformaram em grandes instrumentos regulatórios 

(idem, 2011, p. 4). 

         

Assim, a crítica de Santos se direciona a ordem científica hegemônica perfilando uma 

nova ordem científica emergente, ciência pós-moderna, que deve necessariamente abandonar 

a distinção entre ciências naturais e ciências sociais e, este último deve desobrigar-se de todas 

as grandes narrativas presentes no interior da modernidade ocidental, ou seja, o positivismo, o 

historicismo e o marxismo.   Essa nova ordem cientifica emergente não propõe uma teoria 

geral, mas uma multiplicidade de conhecimento produzido na experiência da vida imediata, 

senso comum. 

De acordo com Lowy (2000) as ideias sobre o homem, a sociedade, a história, bem 

como, a sua relação com a natureza (ideológicas ou utópicas) emergiram no seio das grandes 

correntes do pensamento moderno. Estas contribuíram para uma construção de uma visão 
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coerente de mundo. O positivismo, por exemplo, apesar de ser um modelo que ignora o 

condicionamento histórico do conhecimento, se estabeleceu como um importante instrumental 

teórico da burguesia antiabsolutista, sendo ele por certo um descendente do Iluminismo. O 

combate intelectual contra o Ancien Régime foi condicionado pela ideia de leis da natureza e 

de uma ciência da natureza, sendo um instrumento contra o ―obscurantismo clerical, doutrinas 

teológicas, os argumentos de autoridade, os axiomas a priori da igreja, os dogmas imutáveis 

da doutrina social política feudal‖. (idem p.20). Ambas possuem uma dimensão utópica 

revolucionária. Contudo esse mesmo instrumental tornou-se a partir do século XIX a 

ideologia conservadora identificada com a ordem industrial burguesa estabelecida até os dias 

atuais.  (Lowy, 2000, p.18-20). 

Quanto ao historicismo moderno conservador pode se dizer que o mesmo também se 

configurou como uma importante corrente do pensamento social. Lowy (2000) afirma que 

apesar de sua visão idílica do Antigo Regime, ele constituiu um passo importante para 

compreensão da historicidade dos fatos sociais e para o desenvolvimento da ciência histórica 

moderna, seu mérito também se condicionou pela  crítica ao pensamento racionalista/burguês, 

desenvolvendo um ―estilo de pensamento‖ que visa apreender a totalidade. Tal entendimento 

estabelecia uma compreensão acima dos pensadores ligados a burguesia em seu período 

revolucionário. Contrariando o positivismo, o historicismo conservador
45

 contém uma 

dimensão relativista. Logo, o mesmo mantém uma dimensão conservadora e neo-romântica 

do capitalismo. (idem, p.70). Deste modo, o problema do condicionamento histórico e social 

do pensamento, bem como, o discurso pretensamente neutro e objetivo dos economicistas e 

cientistas sociais só obteve um grau de explicação mais adequado a partir da teoria marxista.  

Neste ínterim, o que Santos pretende imprimir como uma nova ordem científica 

emergente, ciência pós-moderna, que se distancia do conhecimento moderno e seus diferentes 

modelos de análises, se apresenta na sociedade contemporânea não como uma mentira, mas 

como a ideologia de uma época específica, pois possui uma ―forma de pensar‖ expondo uma 

                                                             
45 Perto do fim do século XIX, o historicismo alemão começa a mudar de caráter: o próprio ponto de vista 
conservador aparece como historicamente superado. O desenvolvimento industrial gigantesco e acelerado da 

Alemanha, a unificação nacional do país no quadro de um Estado constitucional, a penetração do capital no 

conjunto das relações econômicas e sociais  e o avanço de uma poderosa burguesia industrial e financeira 

aparecem mais e mais como fenômeno irreversível, que tornam anacrônica toda a adesão as instituições, valores 

e formas de sociabilidade pré-capitalistas. Em nome da história, não se pode mais defender as leis feudais 

tradicionais, o direito local consuetudinário, as virtudes aristocráticas, já que a própria história os condenou a 

desaparecer (o mesmo vale, após 1918, para a monarquia. O historicismo tende, portanto, a se redefinir e a se 

transformar em um questionamento de todas as instituições sociais e formas de pensamento como historicamente 

relativas: ele deixa de assim de ser conservador para se tornar relativista. (Lowy, 2000, p.70) 
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certa problemática e um conteúdo doutrinário que contribui para conservação da ordem do 

capital, não propondo mudanças alternativa do ponto de vista da emancipação humana.   

Obviamente que esse entendimento deriva de uma compreensão equivocada da 

modernidade e de suas correntes de pensamento, visto que, ele entende a modernidade não 

como um projeto universal. Este autor analise a moderna sociedade burguesa e a modernidade 

como se fossem processos separados. No dizer de Sousa (2005) ―quando analisamos 

intensamente essas críticas percebemos que as mesmas, ao se sustentarem em argumentos que 

se afastam da abordagem ontológica da vida social (...) os pós-modernos simulam, inventam, 

falsificam uma realidade que só existe na imaginação dos seus adeptos. Isto porque, a 

construção de suas argumentações evidencia que a modernidade aparece totalmente 

desvinculada da emergência e consolidação do sistema capitalista, logo, as mazelas deste 

último são totalmente obscurecidas e suas manifestações (...) são atribuídas vagamente a 

modernidade‖ (2005, p. 78). Desta forma Santos compreende o projeto da modernidade 

desvinculado da emergência e consolidação do modelo de desenvolvimento capitalista, logo, 

as contradições e as suas mazelas, bem como, suas manifestações ideológicas nos diferentes 

campos, sociais, culturais e econômicos são conferidas a modernidade sem considerar as 

contradições histórica e objetivas referentes ao seu próprio desenvolvimento.  

De acordo com Harvey (2014, p.22) a modernidade incide em uma ruptura com ―(...) 

todas e quaisquer condições histórica precedentes, como é caracterizada por um interminável 

processo de rupturas e fragmentações internas inerentes (...)‖. Em outras palavras, a luta da 

burguesia revolucionária contra o Estado absolutista e contra as instituições do Ancien Regime 

teve como suporte intelectual no plano das ideias o projeto Ilustrado. Essa cultura condensa 

um projeto de emancipação humana centradas nos fundamentos da razão e na defesa dos 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O projeto ilustrado trouxe consigo grandes 

avanços que, juntamente com a Revolução Industrial e seu modelo de desenvolvimento 

capitalista, abriram espaço para profundas mudanças sociais, políticas e econômicas. Logo, a 

burguesia convertida em classe dominante, buscou adequar à emancipação humana a um 

patamar de emancipação meramente político. Seria nos termos de Netto e Braz (2012) uma 

liberdade política representada por uma igualdade jurídica que afirma que todos são iguais 

perante a lei, mas que não se traduz em uma igualdade econômico-social, tonando impossível 

a emancipação humana.  

No que diz respeito à teoria marxista, é possível perceber a forma como este autor 

acaba por reduzir e simplificar a obra de Marx e de seu legado a uma vertente meramente 

econômica, que associa o marxismo a suas caricaturas burocráticas, ou seja, ao stalinismo em 
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suas distintas versões. Neste interim, importante compreender que ao longo desses anos o 

marxismo tem sofrido diferentes interpretações, sejam elas, positivistas, economicistas, 

deterministas ou reducionistas. Todas estas formas vulgares estão atreladas mais ou menos 

aos aspectos fragmentário e reificante da divisão social do trabalho e da economia política do 

capital.  (Gonçalves, 2011, p.5). Lukács quando escreve ―História e consciência de classe‖ 

afirma:  

Não é o predomínio de motivos econômicos na explicação da história que distingue 

de maneira decisiva o marxismo da ciência burguesa, mas o ponto de vista da 

totalidade. A categoria da totalidade, o domínio do universal e determinante do todo 

sobre as partes constituem a essência do método que Marx recebeu de Hegel e 
transformou de maneira original no fundamento de uma ciência inteiramente nova. 

[…] A ciência proletária é revolucionária não somente pelo fato de contrapor à 

sociedade burguesa conteúdos revolucionários, mas, em primeiro lugar, devido à 

essência revolucionária de seu método. O domínio da categoria da totalidade é o 

portador do princípio revolucionário da ciência. (LUKÁCS, 2003, p. 105-106).  

 

Santos parece ignorar os conceitos do materialismo histórico, tanto na concepção de 

lutas de classes, quanto na compreensão de relações de produção. Sousa (2005) demarca 

claramente os limites dessa compreensão quando afirma: 

 

Nestes termos, é possível a estes autores proporem a superação da modernidade sem 
que se estabeleça qualquer ruptura com a ordem social burguesa e ao mesmo tempo, 

o pensamento pós-moderno aparece como extremamente ―radical‖, uma vez que 

parece efetivar ―críticas tão incisivas‖ acerca das mazelas contemporâneas. O que 

estes autores só esqueceram de empreender foi uma crítica contundente à vigência 

globalizada do capital; ao contrário percebemos que o pensamento pós-moderno é, 

no momento contemporâneo, a expressão no plano das ideias da existência 

decadente deste sistema. (Sousa, 2005, p. 23). 

 

Para Eagleton (1998) não existe um duelo final entre o marxismo e o pós-modernismo. 

A ética política de Marx tem como compromisso libertar os indivíduos das prisões metafísicas 

das abstrações. As críticas direcionadas a Marx tem uma relação com a sua forma de análise 

da sociedade a partir de uma perspectiva de universalidade. Em certa medida, esta crítica 

possui procedência, e em outra não.  A universalidade não existe de forma efetiva, e nem 

todas as pessoas gozam de felicidade, liberdade e justiça social, esta universalidade é hoje um 

modelo ideológico. A realização desse propósito é impedida por um falso universalismo, que 

sustenta uma ideia de que estes valores podem ser estendidos para todo o globo terrestre. O 

mito do ―fim da história‖ garante que este processo ou aconteceu ou está em vias de 

acontecer. Contudo a proposta socialista de Marx denuncia esse falso universalismo, 

―desconstruindo as oposições momentâneas entre razão universal e práticas culturais, direitos 

abstratos e afiliações concretas, liberalismo e comunismo, natureza iluminista e cultura pós-

moderna‖. (Idem, 1998, p. 115-116).  
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De acordo com Santos (2003) para a ―pós-modernidade de celebração‖, o marxismo 

apesar de ser uma excelente reflexão da modernidade, não tem como contribuir na 

contemporaneidade, e no plano epistemológico, ele pode contribuir muito pouco para nos 

ajudar a trilhar segundo ele na transição paradigmática. (Idem, p.35). Sua crítica ao marxismo 

incide sobre o que ele considera como sendo uma obra determinista e evolucionista, uma 

proposta reducionista economicista. Para este autor:  

 

(...) a teoria crítica moderna concebe a sociedade como uma totalidade e, como tal, 

propõe uma alternativa total à sociedade que existe. A teoria marxista é exemplar a 

este respeito.  A concepção de sociedade como totalidade é uma construção social 

como qualquer outra.  O que a distingue das construções rivais são os pressupostos 

em que assenta. Tais pressupostos são os seguintes:  uma forma de conhecimento ele 

próprio total como condição de abarcar credivelmente a totalidade social; um 

princípio único de transformação social, e um agente coletivo, igualmente único, 
capaz de levar a cabo (...). (Santos, 2000, p. 26). 

 

Segundo as concepções de Santos (2000) as grandes teorias, neste campo a teoria 

social marxista, que marcaram o mundo moderno, se apresentam atualmente como modelos 

problemáticos para trazer respostas para o mundo contemporâneo. Para ele, essa forma única 

de transformação social não deve ser engessada por um princípio único e, mesmo aqueles que 

permanecem em confiar num futuro socialista veem-no como um possível futuro, em 

concorrência com modelos futuros alternativos. Para este autor, os agentes históricos não 

devem ser únicos, nem uma única força de dominação. O mesmo afirma que ―são múltiplas as 

faces da dominação e da opressão e muitas delas foram irresponsavelmente negligenciadas‖. 

(idem, 2000, p. 27).  Diante dessas argumentações, Santos defende um modelo alternativo, 

quanto a isto o mesmo afirma:  

 

Na ausência de um princípio único, não é possível reunir todas as resistências e 

agências sob a alçada de uma grande teoria comum. Mais do que de uma teoria 

comum, do que necessitamos é de uma teoria de tradução que torne as diferentes 

lutas mutuamente inteligível e permita aos atores coletivos ―conversarem‖ sobre as 

opressões a que resistem e as aspirações que os animam. (2000, p. 27, grifo nosso). 

 

Para ele a industrialização não é o motor do progresso nem a parteira do 

desenvolvimento. Esse desenvolvimento se assenta em uma concepção retrógada da natureza, 

sendo incapaz de ver a relação desta e da sociedade que ela mesma sustenta. Segundo ele a 

industrialização não trouxe desenvolvimento para dois terços da humanidade. Esse 

desenvolvimento não cessou a desigualdade entre países ricos e países pobres e o bem estar 

dessas populações também não depende do tanto do nível da riqueza quanto da distribuição da 

riqueza. Para este, é preciso ―criar alternativas ao desenvolvimento‖. (Santos, 2000, p. 27-28). 
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Logo, o marxismo não seria uma alternativa de análise e orientador de ações políticas em 

nosso tempo. Segundo as análises de Eagleton (1998) o pós-modernismo se caracteriza de 

forma simultânea por um afastamento da natureza e ao mesmo tempo pelo forte impulso sobre 

ela. De um lado tudo agora se transformou em cultura e de outro a natureza danificada precisa 

se redimir da soberba da civilização. (idem, 2000, p. 73)  

Para Netto (2004) a crítica de Santos sobre a obra marxista se pauta a partir da divisão 

das ―ciências sociais oitocentistas‖, contraindo delas os recortes teórico-científicos que lhes 

são convenientes, ou seja, ênfase numa ―sociologia‖. Este autor declara que este procedimento 

não resgata o que é mais visceral e medular em sua teoria: ―seu caráter unitário e 

totalizante/totalizador, embasado numa ontologia do ser social a partir da crítica da economia 

política historicamente constituída no mundo do capital‖. (idem, 2004) Quanto as críticas ao 

pensamento marxista este autor afirma:  

 

A minha crítica não incide sobre as escolhas, os cortes, enfim a seleção a que Sousa 

Santos obrigou-se pela natureza sinótica do seu 'breve excurso': o que é débil e frágil 

é o tratamento teórico-crítico que conferiu ao objeto desse excurso – do qual resulta 

uma leitura vulgar e muito simplória da tradição marxista. Resultado não só 

injustificável, quando se conhece o talento do autor e se reconhece a riqueza do 

objeto, mas, sobretudo, inepto para fundar qualquer apreciação séria do legado 

marxiano no século XX (NETTO, 2004, p. 227). 

 

Netto (2004) ao analisar as abordagens teóricas elaboradas por Santos no que tange a 

obra marxiana e do marxismo, o mesmo compreende que apesar de serem débeis e frágeis as 

suas conclusões, esse tratamento se dá por uma opção política e teórica do autor, ―não 

podendo ser posto na conta de um suposto deslize do autor‖ (2004, p. 230). Tal percepção 

aponta para o estabelecimento de uma proposta antimarxista.   

Santos busca renovar e reinventar teorias e epistemologias que se vinculam a 

emancipação, sem atribuir a dimensão ontológica do ser social. Um ―salto‖ que é dado do 

conhecimento científico para o senso comum. Deste modo, Santos se afasta segundo 

Gonçalves (2011) de uma compreensão dialética dos processos e das contradições sociais do 

capitalista, fator este que o impede de apreender o antagonismo e suas formas de exclusão, 

vinculadas distintamente na compreensão entre a parte-todo, relativo-absoluto, 

universalidade-particularidade, impedindo-o de realizar sínteses entre eles.  Para Eagleton 

(1998) uma epistemologia radial se converge em uma política conservadora.  

Os pós-modernos em um sentido geral compreendem que a sociedade contemporânea 

tem sofrido um processo de transição, tanto no plano econômico como no epistemológico. É 

recorrente entre os diferentes autores pós-modernos a discussão em torno da modernidade 
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ocidental e de seus valores ainda não concretizados. Contudo tal análise caminha em meio a 

superficialidade dos processos sociais realmente existentes.    

Para Santos (1995) o conhecimento científico deve necessariamente ser condicionado 

ao senso comum. Logo, este autor acredita na construção de uma nova relação entre ciência e 

senso comum, contribuindo segundo ele em uma nova proposta de conhecimento. Sousa 

(2004) analisa sumariamente as críticas erigidas pelos pós-modernos em um sentido mais 

geral à ciência moderna e as avalia da seguinte forma:  

 

(...) a ciência moderna estaria ela calçada num padrão de análise e num paradigma 

de cientificidade que tinha a ―pretensão‖ de padronização, universalidade,  

regularidade e previsibilidade e logo, de verdade e que por isso, excluía de forma 

―opressora‖ de seu campo cognitivo outras dimensões da esfera humana como o 

sentido, a imaginação, a intuição. Daqui depreende-se o fato de que estaria a Ciência 

Moderna classificando como anticientífico o particular, o fragmento, o acaso. Nestes 
termos, suas fronteiras seriam demasiadamente rígidas e constituindo-se sempre em 

oposição a outros campos (em exemplo ciência x senso comum, natureza x 

sociedade) (...).  (Sousa, 2004, p. 162)  

 

Segundo Gramsci (1978) para construir uma concepção de mundo de forma crítica é 

preciso ter clareza da consciência da nossa historicidade, da fase de desenvolvimento por ele 

representada e do fato de que ela está em contradição com outras concepções. Para se edificar 

uma filosofia da práxis (o marxismo) se faz necessário superar a forma de pensar precedente e 

do pensamento concreto existente. Todo este processo equivale antes de tudo como crítica ao 

senso comum. (idem, p. 18). Segundo este teórico o senso comum é um produto de devenir 

histórico, sua tradição pode se fortalecer ao longo dos séculos XVII e XVIII. O mesmo admite 

que o senso comum possui uma forma valorativa de bom senso, a partir do qual poderia 

desenvolver uma crítica. Contudo seu horizonte empírico é difuso e incoerente, restringido 

sobre uma compreensão imediata e superficial da realidade.  

Segundo Sousa (2004) os pós-modernos buscam demarcar formas científicas e não 

científicas, logo, as demarcações no campo das ciências sociais também submergem. Para esta 

autora a partir deste processo o que se pretende é concorrência epistemológica entre os 

diferentes conhecimentos atribuídos as práticas sociais. Para ela a concorrência que Santos 

busca defender tem uma relação direta com os argumentos internos das comunidades 

interpretativas, logo, o conhecer do novo paradigma (ciência pós-moderna) não se realiza por 

princípios demonstrativos de verdade intemporais. Esse conhecimento vai depender do poder 

de convicção dos argumentos em que ele é traduzido. (Santos, Apude Sousa, 2004, p. 163).   

De acordo com esta autora não existe um método a ser privilegiado pela ciência pós-

moderna, uma vez que o privilégio está contido no diálogo e reciprocidade entre abordagens 
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variadas. Tal entendimento promove a deturpação da ciência e da problemática das ciências 

sociais. O processo de crise de paradigmas acontece devido a sua inadequação segundo os 

pós-modernos a nova realidade contemporânea, ou seja, o caráter totalizante assumido pelas 

ciências conduziu-a segundo eles a um modelo dogmático.  Quanto a esta afirmativa esta 

autora esclarece: 

 

(...) podemos compreender que este procedimento teórico já é recorrente nas 

ciências sociais e responde pelo obscurecimento das relações mais fundas da 

sociedade do capital. Isto porque as ciências sociais particulares, são na verdade 

nascidas do período de decadência ideológica da burguesia e nestes termos 

representa a interdição das possibilidades que os homens adquirem – mediante o 

desenvolvimento sócio-histórico do capitalismo – de se perceberem como sujeitos 

históricos pela via das teorias sociais. (Sousa, 2004, p. 164).  

 

Os escritos desta autora corroboram com as análises de Coutinho (2010) ao tratar do 

período de decadência ideológica, como sendo uma fase de justificação teórico do existente, 

com a consequente alteração de todo a sistemática conceitual de uma abordagem filosófica-

ontológica. A conversão da burguesia em classe conservadora tem aprofundado cada vez mais 

o pensamento imediatista centrado nas aparências fetichizada da realidade.  

Para Santos as lutas sociais devem ser apreendidas a partir dos vários discursos de 

verdade enquanto efeito de convencimento. Associado a este entendimento o teórico Lyotard 

(1979) afirma que o saber em um sentido geral não deve se reduzir a ciência e nem ao 

conhecimento. A ciência apreenderia um subconjunto do conhecimento, ou seja, um conjunto 

de enunciados denotativos, uma competência que cumpre a determinação e aplicações de 

diferentes critérios de eficiência, de justiça ou felicidade etc. (idem, p.35-36). Segundo as 

concepções deste autor o discurso é mais importante que a realidade.  

Segundo Gramsci (1978) a ciência de discurso argumentativo e para efeito de 

convencimento a verdade é uma categoria histórica em permanente evolução, a ciência tem 

uma ligação com as necessidades da vida, a atividade do homem. Segundo este autor a 

filosofia da práxis (a marxista), reconhece a natureza do ser social, no qual, ser e pensar, 

homem e natureza, atividade e matéria, sujeito e objeto, não podem ser separados. A 

separação dessas categorias condiciona o conhecimento a processos de abstrações sem 

sentido. (idem, 1978, p.174).  

 Esse processo não se configura como uma intencionalidade de classe, ela representa 

as condições para que o capitalismo permaneça em constante evolução. Sobre estas condições 

práxis humana tende a ser tornar uma objetividade alienada. O caráter essencial do 

capitalismo se condiciona na imposição e sujeição das leis da produção as leis do mercado. 
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Essa mercantilização da práxis converge à consciência dos homens em um formato de 

aparência reificada, operando uma cisão entre a essência da práxis criadora e a existência a 

vida social entre os homens. Essa construção limita a apreensão imediata da realidade 

servindo ideologicamente aos interesses da burguesia. (Coutinho, 2010, p.37).  

Todos os indivíduos que vivem no capitalismo estão sujeitos a uma compreensão 

imediatista da realidade. A evolução do capitalismo depende necessariamente deste processo. 

Alcançar a reprodução da essência depende de uma mediação dialética. Para Coutinho (2010) 

o capitalismo possui uma racionalidade parcial, formalista, que manipulando a consciência 

dos homens sob a aparência fetichizada. Esta última, com efeito, está na base do pensamento 

pós-moderno, este, representa a extensão da decadência ideológica da burguesia 

conservadora.   

Segundo Eagleton (1998) o pós-modernismo não deve ser compreendido como uma 

―etapa da história‖, mas, como o desmoronamento do pensamento etapista. Ele é em um 

determinado nível, a verdade negativa da modernidade. A história para essa teoria torna-se 

como uma repetição dos mesmos erros. Seu formato conservador representa a ideologia 

daqueles que em nome da sobrevivência do sistema sacrifica a verdade em nome da prática. 

Este autor afirma que uma parte dos pós-modernista radicais buscam uma pluralidade no 

tocante a oposição política, mas assume uma visão simplista em relação ao sistema que ele 

confronta. Essa linha de pensamento interpreta o sistema como sendo, opressivo e busca 

valorizar o que ele desvalorizou. O nascimento desta teoria está atrelado às impossibilidades 

da modernidade. Contudo essa impossibilidade se pôs como inerente a ela em todos os 

momentos.  

O conceito de modernidade com toda riqueza que ele carrega consigo, cria noções de 

igualdade e direitos na sua forma universal, direitos estes desconhecidos por grande parte de 

seus antepassados. Contudo, sabemos que estamos diante de um sistema capitalista que rompe 

com os valores emancipatórias em sua totalidade. (Eagleton, 1998, p. 106). Este autor afirma 

que o pós-modernismo não é um equívoco teórico, ele é a ideologia de uma época histórica 

específica. O seu desejo pela pluralidade, multiplicidade, temporalidade, antitotalidade, dentre 

outros, tem o aspecto de um liberalismo disfarçado. O pós-modernismo se opõe ao sistema em 

termos políticos, mas se torna cumplice em termos econômicos.   

Deste modo, podemos afirmar que não existe uma sociedade pós-moderna, como 

afirmam os seus precursores. Esta vertente é na verdade a continuidade histórico social de 

mais uma forma de conhecimento produzida a partir da decadência ideológica da burguesia 

nesta fase última de seu desenvolvimento. Esta encontra sua explicação nas relações 
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reificantes das práticas empíricas, um saber que se prolonga em dar continuidade aos valores 

contidos no capitalismo mundializado. Sendo assim, as construções pós-modernas entendidas 

na dinâmica contraditória do capitalismo-tardio e, reveladas em seu interior cultural, político, 

econômico, social justificam a sua própria superficialidade na medida em que negam a 

dimensão ontológica do real, logo, ela é a representação ilusória da verdade.  
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Considerações finais  
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É necessário voltar a estudar toda a história, devem examinar-se em todos os 

detalhes as condições de existência das diversas formações sociais antes de procurar 

deduzir delas ideias políticas, jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas etc. que lhes 

correspondem. (Marx-Engels, 2010, p.107; itálicos não originais).  

 

Ao longo de nossa investigação vimos afirmando a centralidade desse debate na 

compreensão do conhecimento crítico-ontológico como forma libertadora da verdade e de 

suas algemas ideológicas. Mantendo-se fiel a esta metodologia é possível perceber que nossa 

investigação caminhou na direção de uma aproximação mais crítica e rigorosa de um modelo 

de conhecimento que apreende criticamente os processos sociais na sua totalidade, analisando 

seu movimento histórico e apreendendo as suas particularidades e contradições.  Nesse 

sentido, nossos esforços se concentraram na preservação e no cultivo de uma razão crítica e 

compromissada com valores universais, que possibilite construir respostas condizentes frente 

aos valores contidos na proposta ideológica burguesa. A problematização desenvolvida nesta 

dissertação reflete em certa medida, a importância do conhecimento crítico-dialético em 

tempos norteados pela hegemonia do grande capital e de sua atual inspiração no campo do 

pensamento, logo, o pensamento pós-moderno. Verifica-se nessa tendência uma forma 

expressiva de regressão no tocante ao conhecimento da realidade a partir das teorias sociais, 

as metanarrativas, sobretudo, da teoria social de Marx e do marxismo.  Esse contexto coloca 

para os novos pesquisadores acadêmicos um comprometimento que está para além de uma 

pesquisa devidamente fundamentada, esta deve assim como Marx está comprometida com a 

―pesquisa da verdade a serviço dos trabalhadores e da revolução socialista‖. (Netto, 2011, p. 

11).  

Apesar de ser um debate reconhecidamente denso e polêmico em sua totalidade, 

compreendendo suas particularidades no campo do conhecimento e no ceio acadêmico,   

nossa proposta não teve quaisquer condições de esgotar o assunto sobre pós-modernidade, 

nem tampouco reduzir o seu conteúdo, mas nossa intenção se concentrou em uma 

aproximação crítica a este fenômeno no campo do conhecimento, reconhecendo os seus 

limites e determinantes ideológicas no cenário atual. Esse horizonte aproximativo torna 

possível na esfera do pensamento à tradução de fenômenos e processos sociais em suas 

múltiplas determinações e contradições, sendo os mesmos entendidos em sua totalidade.  Esta 

referência torna visíveis os argumentos materiais tomados em sua superficialidade pelos 

autores pós-modernos, como forma de justificativa do fim da modernidade e a passagem de 

uma época a outra da história, logo, a sociedade pós-moderna.  
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Importante pontuarmos que a proposta inicial nesta dissertação se direcionava em 

analisar e entender as implicações do pensamento pós-moderno no campo do Serviço Social. 

Nossa inquietação nesse campo, com ênfase na teoria crítica, tem uma relação direta com as 

conquistas e os desafios evidenciados ao longo da trajetória do Serviço Social e de sua a 

herança cultural, isto é, o conservadorismo.  Esse lastro cultural conservador presidiu 

historicamente a trajetória profissional do Serviço Social na sociedade burguesa, marcados 

pela antinomia entre estrutura/sujeito, determinismo/liberdade, postos paralelamente e 

unilateralmente em suas dimensões
46

. Essa cultura foi se metamorfoseando, assumindo novas 

roupagens e preservando-se na sua forma mais essencial, ou seja, na forma de ver a sociedade 

capitalista, um modelo de desenvolvimento pleno de derivações práticos-políticas. 

(Iamamoto, 2012, p.234).  

Contudo na década de 1980, o Serviço Social brasileiro, conseguiu dar importantes 

passos em direção à ruptura dessa herança, sendo forjado um caráter crítico na explicação da 

realidade e de seu exercício profissional e de seu modo de pensar. Essa ação se desdobrou em 

uma crítica marxista dos ―próprios marxismos‖ dentro do serviço social, metodologias 

incorporadas pelo movimento de conceituação. Assim, o aprofundamento das fontes originais 

conduziu ao questionamento dos dogmas e apologias no tratamento das teorias. ―A crítica 

transforma-se em autocrítica das formulações teóricas oriundas das primeiras aproximações à 

ampla tradição marxista‖. (idem, 2012, p.235). Esse debate tem se adensado na produção 

acadêmica por parte de pesquisadores e docentes, haja vista que, a aproximação às fontes 

originárias dos clássicos e contemporâneos do pensamento moderno, é uma questão ainda 

incompleta, carecendo de cultivo. E é aqui que moram as controvérsias presentes no 

pensamento pós-moderno. (idem, 2012, p.235).  

Esse campo de preocupações gira em torno do que Iamamoto (2012) definiu muito 

bem como ―o reencontro do Serviço Social consigo próprio‖ (idem,2012, p. 236). Este 

autoconhecimento sobre novas bases possibilitou o mesmo de se encontrar com seu passado 

histórico, se apropriando das grandes matizes do pensamento social da modernidade, retirando 

                                                             
46 Com esse entendimento no campo do conhecimento a sociedade é designada a partir de leis invariáveis, não 

passível de alterações, ofuscando a ato transformador dos homens na produção e sua ultrapassagem concernente 

ao ordenamento social estabelecido. No campo dos valores as necessidades materiais passam a ser 

espiritualizadas e transformam-se em problemas subjetivos do individuo. Com este processo reclama-se um 

programa reformista de cunho conservador. Essa forma de ver e compreender a realidade promove uma 
disjunção no campo do conhecimento entre elementos cognitivos e seus valores, apreendidos a partir de uma 

aparência determinista e a-histórica que conduz a sociedade em um processo de naturalização e, no campo dos 

valores, a liberdade abstrata dos sujeitos se afirmam no exame moral das injustiças, fornecendo os alicerces para 

um programa reformista dentro dessa naturalização. (Iamamoto, 2012, p.234) 
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dela os fundamentos teóricos metodológicos para elucidação da profissão e, lançar luzes nas 

possibilidades de sua atuação. Entre os debates produzidos pelo Serviço Social no que tange 

aos seus fundamentos nas últimas duas décadas, destaca-se a crítica teórico-metodológica do 

conservadorismo e da vulgarização marxista, imprimindo polêmicas em torno de uma suposta 

―crise de paradigmas‖ que envolve o debate sobre história, teoria e método. (idem, p. 237). 

Assim, o tema sobre pós-modernidade no campo do Serviço social envolve uma 

problematização claramente travado com a hegemonia marxista nesta profissão, sendo um 

tema desafiador na agenda da produção do conhecimento
47

. 

Todavia, essa síntese de minhas preocupações cedeu espaço para o entendimento mais 

aprofundado e aproximativo do pensamento pós-moderno. Essa escolha foi sendo 

condicionada na medida em que, ao se apropriar do conteúdo polémico sobre pós-

modernidade e pós-modernismo produzidos em livros e artigos por pesquisadores nas 

diferentes áreas do conhecimento das ciências sociais, inclusive no campo do Serviço Social, 

revigora-se uma ampla e fecunda absorção deste pensamento como horizonte de análise e, 

portanto, não explicitando as medições necessárias para uma reflexão crítico-ontológica.    

Nessa densa linha temática de investigação nos foi possível entender algumas 

dificuldades que corroboram com as afirmações de Sousa (2004) no tocante a este debate.  A 

primeira está relacionada ao fato desta discussão ser travada somente no campo das ideias, 

conduzindo o entendimento de que pós-modernidade significaria uma contraposição do que é 

moderno, isto é, como um novo estilo, ou seja, esse olhar distancia o debate em torno do 

projeto civilizatório moderno.  A segunda questão que se apresenta é que este discurso 

penetrou no ambiente cultural das artes e da estética redundando de maneira indiscriminada o 

uso do termo sobre pós-modernidade/pós-modernismo. (idem, 2004, p. 193).      

Sobre estes termos nos foi possível identificar que o debate que versa sobre pós-

modernidade, que está para além de suas ramificações presentes no pós-modernismo, tem 

como foco central de suas críticas às condições de existência e de viabilidade das propostas 

modernas e de seus estatutos fundamentais do conhecimento. Este por sua vez é 

descaracterizada enquanto fenômeno sócio-histórico que reflete o movimento de consolidação 

                                                             
47 Essa observação adquire especial relevo no campo dos fundamentos do Serviço Social, uma vez que este não 

se institucionaliza como uma ciência especial no quadro da divisão do trabalho. Essa especialização do trabalho 

não surge com a função precípua de produzir conhecimentos que articulem um campo ―peculiar do saber‖ 

consoante a divisão do trabalho que foi forjado historicamente entre as ciências, ainda que se inscreva 

oficialmente no campo das ―ciências sociais aplicadas‖. O fato de o Serviço Social constituir-se uma profissão, 

traz inerente uma exigência de ação na sociedade, o que não exclui a possibilidade e a necessidade de dedicar-se 

a investigação e pesquisa no amplo campo da ciências sociais e da teoria social, adensando o acervo da produção 

intelectual sobre intercorrências da questão social e das políticas sociais, contribuindo para o crescimento do 

patrimônio cientifico das Ciências Humanas e Sociais. (Iamamoto, 2012, p. 239).  
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da ordem burguesa. Nesse interim, pressupomos a ausência de uma abordagem histórico-

crítica aos quais as mediações da modernidade e sua própria complexidade não são 

absolvidas.   

É interessante lembrar que, nossas análises ao longo dessa argumentação puderam 

descrever as ações que levaram a consolidação da burguesia em ascensão e do 

desenvolvimento do capitalismo na sua fase emergente, bem como, também mostrou em que 

momento esta mesma burguesia abandona os seus ideais revolucionários.  Pela primeira vez 

na história desta sociedade as formas introduzidas pelo capitalismo na objetividade social com 

características revolucionárias puderam ser percebidas. A burguesia revolucionaria e seu 

suporte cultural ilustrado, destruiu a divisão feudal do Ancien Régime promovendo a partir do 

desenvolvimento do capitalismo e da indústria uma nova divisão do trabalho ―livre‖ 

ampliando objetivamente a liberdade humana em uma crescente socialização.  Essa 

objetividade capitalista possibilitou o entendimento da realidade como totalidade de 

complexos teleológicos, fundamentado a partir do trabalho e de suas objetivações. Com este 

processo os clássicos puderam apreender a sociedade de forma mais rica e profunda, tendo em 

Marx o enriquecimento da dialética e da racionalidade humana.  

Assim, a burguesia revolucionária imprimiu no plano das ideais um projeto de 

emancipação promovido pela cultura ilustrado e de seu programa, ou seja, o Programa da 

Modernidade. Este programa foi devidamente abordado nesta dissertação mostrando que a 

hegemonia cultural burguesa foi alcançada ainda nos marcos do Ancien Régime, assinalando 

um incomensurável progresso histórico, tendo o liberalismo como uma arma ideológica na 

luta contra o absolutismo e as instituições Ancien Régime. Por vias desse processo o 

capitalismo se torna um modelo hegemônico nas formações econômico-sociais, submetendo a 

seus interesses toda a produção material. Assim, foi na vanguarda das lutas sociais que a 

burguesia revolucionária transformou a sociedade, construindo um Estado, de instituições 

políticas, adequados às exigências do capital e ao domínio da burguesia.   

Esta hegemonia no campo das ideias buscou reformar a sociedade e o conhecimento 

da tradição medieval, tendo como suporte o uso da razão enraizada no ethos da cultura 

ilustrada e de seu programa da modernidade, para direcionar o progresso da vida em todos os 

seus aspectos. A racionalidade concebida por esse programa possibilitou a renúncia de um 

saber teocêntrico como fundamento de toda ordem do mundo para uma forma de 

conhecimento racional fundada na razão e, que tem o homem como centro das ações, da 

expressão cultural, histórica e filosófica. Um modelo de conhecimento racional, lógico e 

sistemática da realidade humana, que não se limita a uma forma instrumental, mas acima de 
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tudo apreende uma dimensão emancipatória do conjunto da sociedade em todas as suas 

dimensões. Assim, a razão moderna estruturada na sua grandeza, logo, o humanismo, 

historicismo concreto e razão dialética constituem a totalidade onde estão presentes as 

dimensões da subjetividade e da objetividade de maneira indissolúvel.  

Todavia partir de 1848, o progresso teórico da fase ascendente do pensamento burguês 

cede lugar a um período de decadência ideológica que perdura até os dias atuais. Esse 

pensamento colocou limites à apreensão da verdade objetiva, promovendo a priori a 

decomposição da filosofia burguesa clássica, colocando em segundo as possíveis explicações 

das relações entre os homens no processo de produção capitalista. Os processos contraditórios 

entre capital/trabalho, de socialização do trabalho e apropriação de seus produtos passam a ser 

justificados teoricamente pela burguesia agora conservadora. É nesse contexto que o 

proletário passa a ser o agente da revolução, emergindo como força social autônoma capaz de 

promover o progresso social e por limites ao capitalismo.  

Este processo não se configura como uma direta intencionalidade de classe como 

verificamos. Ela é sobre as condições do capitalismo na sua forma evoluída, a forma 

retrógada da formação econômica burguesa. Sobre estas condições a práxis humana se assume 

tendencialmente em reduzir a objetividade humana, tornando-se uma objetividade alienada. 

Assim, na medida em que o capitalismo impõe à produção as leis do mercado, ele 

mercantiliza a própria práxis. Essa mercantilização atinge e oculta à consciência dos homens e 

dissimula uma aparência reificada. Neste processo todas as relações se apresentam como 

forma de relações entre coisas, uma forma natural independente de sua ação, tornando o 

produto da atividade humana nas suas diferentes formas como sendo alheia a sua essência. 

Essa vida social desligada de suas objetivações concretas transforma-se em fetiche vazio. 

(Coutinho, 2010, p.37).  

Sobre estas condições que nossa análise buscou demarcar o movimento contraditório 

deste processo, haja vista que, as sociedades modernas são complexas e multifacetadas. 

Vimos ao longo deste debate os processos que levaram a burguesia na sua fase revolucionaria 

a erguer uma ordem social substantivamente diversa do Antigo Regime, senda esta construída 

pelo seu protagonismo revolucionário e pela hegemonização de seu bloco social. Esta por sua 

vez cria as condições objetivas para que as transformações se acelerem e se tornem 

dominantes. Mas, a partir de 1848, esse quadro se alterou substantivamente com o 

convertimento da burguesia em classe conservadora. Concomitante a essa mudança de 

natureza da burguesia o operariado emerge como sujeito revolucionário de ―classe em si‖ em 
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―classe para si‖, lutando pela transformação da ordem burguesa em uma sociedade mais justa 

e sem exploração.   

Conseguimos apreender que a burguesia conservadora tratou de abandonar em 

primeira ordem no plano das ideias os referenciais emancipatórios que contribuíram para a 

queda do Ancien Régime, iniciando o ciclo de decadência ideológica da burguesia. Esta tem se 

mantido em garantir a manutenção da ordem social e de seus vetores para garantir a 

dominação e continuidade de seu desenvolvimento. O abandono dos referenciais 

emancipatórios e da concepção mais ampla da economia política clássica foi sendo reduzida 

em uma visão restrita dos processos produtivos, até a sua completa dissolução. No curso desse 

estágio, a burguesia conservadora antecipa-se em abandonar talvez em primeira instância, a 

categoria da razão, ou seja, a partir de 1848 o que se condiciona no plano das ideias é a 

negação ou limitação do papel da razão na práxis e no conhecimento dos homens.  A 

burguesia reacionária concentrará os seus esforços em uma apreensão objetiva e global da 

realidade, a razão passa a ser interpretada de maneira limitada na esfera progressista, sendo 

renegada enquanto instrumento do conhecimento.   

A dinâmica burguesa pós-1848, promoveu uma ação de destituição da razão no campo 

das ideias, desencadeando processos de crise nesse terreno denso de contradições, sendo uma 

proposta extremamente paradoxal, ou seja, as armas ideológicas contidas no ethos da 

modernidade que serviu de referência para  burguesia na sua fase revolucionaria após este 

período é em certa medida completamente abandonada.  Os séculos subsequentes vêm 

formalizando conteúdos que se aproximem cada vez mais de uma leitura superficial dos 

complexos realmente existentes, tendo seu ápice no pensamento pós-moderno a partir da 

década 1970. Deste modo, o estruturalismo configurou uma importante preparação para a sua 

emergência segundo Netto (2010).  

´Tendo como Base a sínteses dessas indicações pontuadas até aqui, podemos afirmar 

que nossas análises se pautaram em se aproximar de uma razão ontologia do ser social, sendo 

esta uma direção que nos move. Com esse referencial as ambiguidades frente às visões sociais 

de mundo e as representações de futuro concebidas e projetadas pelas diversas teorias 

filosóficas e científicas passam a serem entendidas e explicadas, reconhecidas fora de um 

horizonte burguês e conservador. Esta razão pôde se desenvolver de maneira ainda incompleta 

com limites entre os grandes clássicos da modernidade, sendo absolvida e aprimorada por 

Marx. Buscamos argumentar com a contribuição Lukács (1978) sobre os lineamentos de uma 

ontologia do ser social propostos por Marx, uma teoria que representa de fato o movimento 

real do objeto, uma vez que, para ele o real se reproduz e se interpreta no plano ideal (do 
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pensamento). Em Marx quando se conhece o objeto, sua estrutura e dinâmica, tal como ele é 

em si mesmo sua argumentação vai além da aparência fenomênica, imediata e empírica. Essa 

aparência se configura como uma forma assumida pelo pensamento burguês em decadência.   

Neste ínterim, quando sintetizamos esta problemática da pós-modernidade e do 

marxismo é possível identificar que a teoria construída por Marx é intrinsicamente 

anticapitalista, sendo ela o maior legado da modernidade e da cultura ilustrada.  Em Marx 

podemos encontrar uma construção teórica sobre o capitalismo sendo ele compreendido em 

toda a sua estrutura e contradição. Por ele, nos foi possível entender o papel da burguesia em 

seu período revolucionária e, sua virada para um projeto de classe conservadora. A revolução 

promovida pela burguesia em seu período revolucionário possibilitou a retirada dos grilhões 

do Ancien Régime, libertando os indivíduos das amarras que os prendiam segundo Marx 

(2008b).  

Todavia a partir de 1848, o período de insegurança econômica e política são 

inaugurados, sob a ordem social da burguesia, segundo LUKÁCS (1967) período este em que 

a filosofia passa a se satisfazer com o agnosticismo oscilante entre o ―materialismo 

envergonhado‖ e o ―solipsismo‖ (LUKÁCS, 1967). Esse pensamento buscou se adequar as 

circunstancias históricas do modelo de desenvolvimento capitalista e de seu formato 

conservador.  Quanto a este processo Marx (2002, p. 24) afirma: ―Não interessava mais saber 

se este ou aquele teorema era verdadeiro ou não; mas importava saber o que, para o capital, 

era útil ou prejudicial, conveniente ou inconveniente, o que contrariava ou não a ordenação 

policial. Os pesquisadores desinteressados foram substituídos por espadachins mercenários, à 

investigação científica imparcial cedeu seu lugar à consciência deformada e às intenções 

perversas da apologética‖.  

Para Lukács (1968) inaugura-se neste período a decadência ideologia da burguesia, 

onde a visão de progresso é quase totalmente ignorada a partir de 1848. Para este autor a 

decadência ideológica emerge quando ―as tendências da dinâmica objetiva da vida cessam de 

ser reconhecidas, ou são inclusive mais ou menos ignoradas, ao passo que se introduzem em 

seu lugar desejos subjetivos, vistos como a força motriz da realidade‖. (idem, p.99). Neste 

contexto o proletariado se assume como classe universal (classe para si) objetivando-se em 

seu protagonismo histórico. No campo do conhecimento científico ocorre o processo de 

decomposição da filosofia e da economia política clássica (concepções teóricas importantes 

para o entendimento do conjunto da vida social) uma vez que esse pensamento se contradiz a 

ideologia burguesa.  (Idem, p. 99).  Após 1848 A concepção teórico-ideólogica burguesa, 
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concentra seus esforças em amenizar os conflitos sociais se abdicando de qualquer apreensão 

teórica que analise a essência da acumulação capitalista.  

Ao longo de nossa argumentação nos foi possível identifica que o pensamento pós-

moderno ao romper com a categoria de totalidade torna-se semelhante as correntes 

ideológicas de cunho burguês conservador, sendo este modelo funcional a ordem social 

vigente. A legitimidade dessa afirmativa foi sendo condicionada  na medida em que ao 

analisar movimento sócio-histórico da modernidade e seu potencial para explicar o tempo 

presente e, especialmente, a dinâmica do capitalismo contemporâneo nos parece confirmar o 

nosso eixo de análise,  logo, de que não existe uma sociedade pós-moderna em substituição a 

moderna. 

Entretanto, os referenciais históricos e o uso das categorias que remetem a totalidade 

da vida social foram indispensáveis para avançar na nossa argumentação. É justamente o livre 

desenvolvimento dos indivíduos como condição para o livre desenvolvimento de todos que a 

burguesia decadente tem descaracterizado, imprimindo formas mistificadoras no que tange a 

compreensão da realidade, desviando a atenção analítica. As bases objetivas para esse 

processo foram possíveis quando a burguesia possuía uma direção revolucionária 

demonstrando que o livre desenvolvimento de todos não é uma utopia, e nisto consiste um dos 

núcleos de sua contradição, ou seja, o próprio desenvolvimento do capitalismo demostrou esta 

possibilidade. Nossas análises nos permitem compreender o capitalismo como modo de 

produção historicamente determinado, sujeito a um processo de superação. Ao mesmo tempo 

em que este sistema submete a exploração do homem pelo homem, ele também abre as 

condições materiais para uma forma de sociedade inteiramente nova. Historicamente a 

condução para este processo encontra-se nas mãos e depende da organização da classe 

operária.  

Sendo assim com nossa argumentação nos foi possível identificar que o pensamento 

pós-moderno em suas distintas expressões se afirma como uma proposta anti-ontológico e o 

que nos qualifica para seu enfretamento é a própria ontologia do ser social que tem a sua 

matéria prima fundamentada no trabalho. O êxito da luta anticapitalista depende da 

organização política da classe operária. Desse modo, o protagonismo dos trabalhadores na 

luta de classes é, antes de tudo, uma construção coletiva que carece de um debate crítico e 

propositivo.  Na contradição própria da sociedade em que vivemos a luta pela emancipação 

não se configura como uma utopia, apesar desta luta está na contramão do desenvolvimento 

desigual e combinado do capitalismo na sua fase tardia. Ela é real e concreta na medida em 

que, os sujeitos individuais, comprometidos com a emancipação humana e, nisso reside nosso 
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desafio e contribuição enquanto profissional da área de Serviço Social, em articulação com as 

lutas sociais e os movimentos sociais das massas trabalhadoras lutarem de forma conjunta por 

uma proposta anticapitalista, sendo esta uma garantia da emancipação humana no curso da 

história.  
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