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MODERNIDADE:  CRISE DE “PARADIGMAS” 

OU FINAL DO SONHO?  

Yolanda Guerra* (Brasil) 

RESUMO 

Este artigo discute a questão da adeqüabilidade ou não da utilização da noção de 
“paradigma” referido às Ciências Sociais, a suposta crise dos paradigmas fundantes do 
Projeto da Modernidade. Argumenta-se sobre a impossibilidade de comprovação empírica do 
que se tem profetizado como  Pósmodernidade. 

1. Introdução 

A polêmica sobre a crise de “paradigmas” que se manifesta no interior das Ciências Sociais 

não é algo novo, embora venha adquirindo viéses diferenciados com os argumentos utilizados pelos 

defensores da pósmodenidade.  Tampouco pode ser compreendido  apartada das condições sócio-

históricas, nas quais ela adquire visibilidade, e dos fundamentos lógicos e ideológicos que a 

sustentam.. 

Entendemos que recuperar a polêmica sobre a crise de “paradigmas” nas Ciências Sociais 

exige-nos, sobretudo, questionar a própria pertinência da utilização de paradigmas na análise e 

interpretação do ser social, além de discutir a adeqüabilildade da utilização do termo “paradigma” 
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quando referido às Ciências Sociais. Deste modo, a análise aqui realizada pretende questionar o que 

se convencionou chamar de paradigma do conhecimento científico, desvendar os supostos 

epistemológicos, metodológicos e ideológicos que sustentam a noção de paradigma, as premissas e 

argumentos favoráveis e contrários à sua utilização nas ciências que tratam da sociedade, resgatar as 

condições sócio-históricas nas quais a noção de paradigma se desenvolve, posto que entendemos 

haver uma imbricação necessária entre concepção de ciência e desenvolvimento das forças 

produtivas, questões estas que tentaremos problematizar, ainda que minimamente, dentro das 

possibilidades dadas por publicações desta natureza. 

2. Vetores que mobilizam a polêmica sobre a crise de paradigmas 

Fortalecida pelos acontecimentos históricos do período pós-Segunda Guerra Mundial, a 

controvérsia sobre a crise de paradigmas, apesar de envolver filiações epistemológicas e teórico-

metodológicas diversas, e mesmo antagônicas, revela, não obstante, uma unidade : pressupõe que os 

paradigmas clássicos de explicação da realidade social não mais explicam os novos fenômenos que se 

configuram na contemporaneidade. Este quadro sugere que houve uma alteração substantiva no 

objeto da Sociologia(Cf. Ianni, 1990:5)(1), como também, que a promessa de autonomia e liberdade 

dos homens contidas no Projeto da Modernidade, não foi viabilizada por nenhuma das formas 

concretas pelas quais este projeto se plasmou: nem o socialismo, nem o capitalismo se 

aproximaram da sua realização. 

Aqueles que dessa visão partilham, apoiados na concepção de que a Razão clássica, 

objetiva, constituinte e constitutiva da Modernidade perdeu sua perspectiva universalista ao ser 

corrompida pela ideologia burguesa e transformada em instrumento de exploração da natureza ou, em 

última instância, em força produtiva a serviço da valorização do capital, consideram que a relação 

sujeito-objeto na ordem capitalista madura encontra-se parametrada pelo paradigma da racionalidade 

instrumental. Este paradigma, que foi socialmente reconhecido como portador de potencialidades de 

progresso e desenvolvimento até meados  do século XIX, a partir daí passa a ser questionado por 

estas mesmas razões. 
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O argumento de que se servem fixa-se no fato de que entre as idéias fundantes do 

Movimento Iluminista, centradas na articulação entre Razão e Liberdade, por um lado, e os 

fenômenos engendrados pela industrialização e urbanização do Mundo Moderno, por outro, há uma 

defasagem que inviabiliza ou constrange a plena realização do Projeto da Modernidade, dado que 

esta tem sido sustentada por um paradigma de racionalidade que se confronta com as perspectivas de 

liberação dos homens. A polêmica que aqui se estabelece põe em dúvida, não apenas as 

possibilidades da liberdade pela via da Razão Instrumental, como também as próprias possibilidades 

da Razão Moderna (Cf. Guerra, 1995). Dito de outro modo: a controvérsia sobre a crise de 

paradigmas nas Ciências Sociais coloca-se em duas frentes.  

A primeira se caracteriza pelo debate que vem acompanhando tanto o processo de 

constituição quanto os processos de diferenciação pelos quais o paradigma positivista persegue sua 

hegemonia na comunidade científica. A recorrência a este debate busca denunciar os limites e 

reducionismos cometidos pela racionalidade instrumental que é imanente a este paradigma. A 

segunda, de cariz mais amplo, apoia-se na concepção de que a racionalidade instrumental é a 

racionalidade substantiva  da ordem social burguesa. Ao  aceitar o paradigma positivista, com sua 

racionalidade instrumental e manipulatória como representando a única possibilidade dos homens 

relacionarem-se com a realidade, põe em questão as promessas de autonomia e liberação dos 

homens contidas no Projeto da Modernidade e, como conseqüência, as próprias formas sociais pelas 

quais o mundo moderno  se plasmou:  os modelos socialista e capitalista de produção. É este o ponto 

arquimédico do debate sobre a crise de paradigmas que se configura nos nossos dias: a oposição 

entre civilização e barbárie, que dialeticamente se confrontam nos sistemas sociais do mundo 

moderno. 

No interior do debate historicamente instaurado com o paradigma positivista, cujo suposto é 

de que os fenômenos sociais obedecem a mesma lógica de constituição dos fenômenos naturais(2), 

sendo por isso passíveis de serem compreendidos com a mesma objetividade e instrumentalidade, 

comparecem, inicialmente, dois vetores que, ao se desdobrarem em diferentes teorias, transformam-

se em conteúdos de programáticas de ação. A elas correspondem diferentes maneiras de conceber a 

relação sujeito-objeto no processo de conhecimento.  
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O primeiro vetor da crítica ao positivismo encontra-se fundada na distinção diltheyana entre 

ciências naturais e ciências sociais. Considerando o estatuto ontológico das ciências sociais, qual seja, 

o de assegurar a compreensão dos fatos sociais, prevalece, no processo de conhecimento, uma 

identificação total entre sujeito e objeto, já que ambos pertencem ao mesmo universo cultural e 

histórico(Cf. Löwy, 1987:67-8), e se concebe uma unidade entre juízos de valor e juízos de fato(3). 

Ao considerar a existência de valores norteadores das pesquisas na área das ciências sociais, o 

historicismo, colide com a “pretensa” objetividade axiológica propalada pelo positivismo. Ao 

distinguir ciências sociais e ciências naturais, o historicismo pode, não apenas reconhecer que há 

especificidades entre as mesmas como ainda determinar as possibilidades e limites que as 

condicionam. 

O segundo e mais vigoroso vetor desta crítica decorre da tradição marxista, para a qual a 

relação sujeito-objeto no conhecimento envolve uma auto-implicação. O marxismo considera as 

conexões causais postas na natureza como legalidades pré-existentes que condicionam os 

instrumentos, relações e processos de trabalho os quais os homens estabelecem na produção de sua 

vida material. Porém, se num determinado momento deste processo comparece uma relação de 

subordinação dos homens às circunstâncias empírico-materiais por eles encontradas, tais condições 

são passíveis de serem transformadas pela ação humana no curso da história (Cf. Marx e Engels, 

1989:13 e ss.). Daí compreender a racionalidade instrumental como um  nível de apropriação da 

realidade  que possibilita ao homem atuar sobre determinados fenômenos da sua vida cotidiana, mas 

limita sua intervenção ao nível das operações intelectivas de discriminar e distinguir fatos e 

fenômenos. A tradição marxista reconhece, assim, nas formas de agir e pensar dos homens, a 

vigência de valores que, ao serem consubstanciados em visões de mundo, correspondem aos pontos 

de vista das classes sociais(4). 

Em que pesem suas diferenças, o que entendemos ser o eixo articulador destas duas 

vertentes localiza-se na perspectiva crítica com que tratam a racionalidade própria da ordem burguesa 

e as condições nas quais o projeto revolucionário da Modernidade foi instaurado. Na medida em que 

concebem  a racionalidade reducionista do projeto burguês como uma modalidade  constituída 

historicamente, sob condições determinadas, condições estas que limitam e colocam 
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constrangimentos à dimensão emancipatória da razão, denunciam as condições de implementação da 

racionalidade moderna(5). 

Se, na sua busca de hegemonia, o paradigma positivista foi historicamente alvo de críticas 

tanto de vertentes do marxismo como do historicismo alemão(Cf. Löwy, 1985 e 1987), um novo 

interlocutor passa a participar desse debate. Trata-se do neoirracionalismo, que, ao opor-se à 

racionalidade formal, deságua no ceticismo quanto às possibilidades da razão, acarretando, como 

conseqüência, conforme observa Lukács, a destruição da Razão(Cf. Lukács, 1968), dado que a 

atinge em seus  fundamentos constitutivos: dissolve sua perspectiva universalista, exclui a necessidade 

do conceito, nega a objetividade, obscurece as mediações, e, finalmente, promove  a subjetivação 

das contradições, transformando-as em elementos exógenos ao sistema. 

O “colapso” da razão, que se manifesta de maneira mais acentuada nos anos 60 deste 

século, repõe a crítica ao positivismo sob novas bases: extrapola o âmbito das limitações do 

paradigma positivista na análise dos fatos, fenômenos e processos sociais e recupera a critica de 

fundo, submersa por longo período: a crise  cultura e civilização que peculiariza a era moderna. 

3. A Ortodoxia da modernidade 

Se a questão de fundo que envolve a discussão da crise de paradigmas reside no 

exaurimento do projeto da modernidade, há que se tentar compreender as determinações que 

comparecem tanto no seu processo de constituição quanto no de seu desenvolvimento, e, sobretudo, 

a relação dialética entre continuidades e rupturas com outros momentos da história. 

Ao que tudo indica, além da amplitude de significados que possam ser atribuídos à noção de 

Modernidade, há uma variedade de formas de concebê-la e analisá-la. Para nos mantermos 

coerentes com a  perspectiva analítica aqui adotada, procuramos antes compreender a maneira como 

as determinações sócio-históricas fundam, especificam, articulam a era moderna, do que discorrer 

sobre os significados sintáticos e semânticos que o termo comporta. 

Segundo Berman a modernidade institui um “tipo de experiência vital”, ou “um conjunto de 

experiências vivenciadas por homens e mulheres num determinado espaço e tempo” (Cf. Berman, 

1986:15-16). Em que pesem as diversidades de experiências pessoais e sociais com as quais os 
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indivíduos, grupos ou sociedades possam se defrontar, há uma unidade que tanto distingue-as 

daquelas engendradas por formas de vida anteriores, quanto estabelece um elo que vincula tais 

experiências. Este elo não contém apenas a dimensão do espaço e do tempo, mas contempla um 

sistema de objetivações estáveis pelas quais os indivíduos produzem, ao mesmo tempo, sua existência 

individual e o conjunto das relações sociais, de modo fundamentalmente diverso: as revoluções 

ocorridas no processo de trabalho fundam o reconhecimento das condições e possibilidades da 

contradição. 

Dada as ambigüidades que a compreensão da modernidade suscita, Berman propõe situá-la 

em três fases nas quais,  modernidade, modernismo e  modernização (6), enquanto facetas de um 

mesmo processo, se complementam. É com esta visão de modernidade enquanto processo, 

permeada de contradições, avanços e recuos, continuidades e rupturas que, no nosso entendimento, 

a retórica pósmodernista tenta romper. 

Um breve retrospecto da história dos homens mostra-nos que à medida que a humanidade 

segue em sua busca da verdade, os desafios colocados pelas condições sócio-históricas lhes impõe 

respostas que muito se afastam das explicações místicas, características do período medieval. É o 

processo de “desencantamento do mundo”, do qual falava Max Weber. A ciência passa a ser 

vinculada à experiência; os objetos, fenômenos e relações deslocam-se do mundo sagrado das idéias 

para o mundo profano da existência prático-material. 

Aqui, (7) o contraponto se estabelece entre dogmas religiosos e a prova, ciência e fé. A este 

momento seguem-se as tentativas de compreensão do mundo pela via da razão. Para alguns, o 

pensamento  movimenta a história na medida em que busca compreendê-la. Para outros, a história é 

resultado da ação dos homens sobre a realidade. Se, neste momento, o debate filosófico gravita entre  

ser e pensamento, os fenômenos históricos resolvem a disputa. O sentimento revolucionário que 

assola este período e que culmina quando a “velha toupeira” resolve interceptar  as relações sociais 

tradicionais, põe o princípio da causalidade  no tribunal da história, ao mesmo tempo em que situa a  

contradição entre o velho e novo modo de vida,  no centro da história. Ambas, contradições da 

realidade e perspectiva revolucionária, passam a ser portadoras de uma nova forma de inteligir o 

mundo.  Em outras palavras, o que caracteriza este momento do processo de modernização é que a 
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realização histórica da burguesia revolucionária introduz  um novo conteúdo à vida cotidiana dos 

indivíduos: o princípio da atividade(8),  que subjaz  às possibilidades de transformações societárias.  

Ao ascender ao poder, enquanto classe universal, a burguesia “...cria um mundo a sua 

imagem e semelhança”(Marx e Engels, 1984:65), cujo paradigma tem na atividade  seu fundamento 

e meio de realização. Modificam-se as forma de exercício do poder, alteram-se as relações sociais e, 

em decorrência, o conteúdo das representações da consciência. Agora, o paradigma da atividade 

institui o protagonismo dos sujeitos no enfrentamento das conexões causais-naturais e uma 

conseqüente forma de ver o mundo que, se não se descura da racionalidade objetiva imanente à 

realidade social, tampouco menospreza a posição teleológica dos sujeitos na transformação desta 

realidade, transformação esta, que se realiza pela mediação da consciência. E assim, ”...Todos os 

mistérios, que conduzem ao misticismo encontram sua solução racional na práxis humana e na 

compreensão dessa práxis”(Marx, 1989:96). 

Marx nos chama à atenção ao fato de que, enquanto a classe burguesa  permaneceu como  

classe revolucionária, a pesquisa científica e o processo do conhecimento puderam se desenvolver 

apartados do seu conteúdo ideológico. Porém, quando a luta de classes ameaça os interesses da 

burguesia, esta introduz “... a má consciência e a má intenção da apologética”(Marx,  1985A:17). 

Se a razão objetiva, as contradições sociais, a universalidade, se constituem nas próprias 

possibilidades de transformação da sociedade, cabe à classe burguesa, no sentido de conservar-se na 

condição de classe hegemônica, a negação destes traços constitutivos da vida moderna e ao fazê-lo, 

nega-se enquanto classe que incorpora  interesses universais. Resta, então, a esta classe, adulterar o 

modelo de racionalidade pelo qual alcançou suas finalidades(9). Agora, liberdade e autonomia 

aparece sob uma  forma inteiramente nova. São as relações de troca  que passam a expressar a  

liberdade  dos indivíduos. A maneira como o trabalho, enquanto atividade mediadora entre homem e 

natureza e entre os homens, se realiza na sociedade moderna, foi por Bloch assim comentada: 

“Sua dinâmica do lucro, que se libera nos tempos modernos e mesmo constrói os tempos 

modernos burgueses (...) torna-se reconhecível na superestrutura e ativa até a base, tanto 

moralmente, sob a forma do assim chamado  ethos do trabalho, como gnoseológicamente, 

sob a forma de um conceito de atividade, de um  logos do trabalho no conhecimento” (Bloch,  

1988:35).. 
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Sob o princípio da atividade que, agora, encerra um conteúdo diverso daquele pelo qual foi 

constituído, a modernidade vai se afirmando  no processo de  modernização(10).  

O “ethos” e o “logos” do trabalho assalariado, que produz valor, enquanto elementos 

constitutivos e constituintes das relações sociais, passam a incorporar as formas de pensar e agir do 

homem moderno. Assim, o modelo pelo qual pautam-se as relações sociais tem, necessariamente, 

que contemplar a forma coisificada e materializada pela qual estas relações se expressam. 

Se por um lado, “Foi a modernidade que liberou forças sociais que permitem ao homem 

organizar sua vida sem a sanção religiosa e sem o peso da autoridade...”  por outro, ela também 

libera as “... forças que procuram dobrá-lo a  imperativos técnicos e funcionais que tendem a 

substituir o jugo da tradição pelo da reificação” (Rouanet, 1987:25).(os grifos são nossos).  

Na tentativa de transvestir as condições nas quais e pelas quais  a conformação do mundo 

moderno se realiza, no processo de manutenção da sua hegemonia, à  burguesia cabe resgatar o 

princípio da causalidade. Ao instituir princípios que tomam a forma de leis “universais”, a classe 

dominante, nega as condições e possibilidades dos homens mobilizarem as conexões causais da 

realidade e, ainda, submetem os interesses, paixões e desejos de todos os homens aos interesses 

específicos da sua classe. Esta prática encontram viabilidade nas condições sob as quais o trabalho, 

na indústria moderna, é dividido, fragmentado, estilhaçado. Agora, as possibilidades dos homens 

dominarem o conteúdo da sua atividade material, pelo conhecimento do meios e ciência dos fins, 

encontram-se limitadas pela divisão do trabalho. Se por um lado, num determinado momento 

histórico, a divisão do trabalho funda a sociabilidade entre os homens, por outro, impõe-lhes uma 

forma determinada de relações sociais, qual seja,  as relações de troca especificamente capitalistas. 

O que aqui se coloca é que as peculiaridades que inauguram a modernidade, ao serem 

repostas no processo de modernização, não alteram o movimento de fundo que constitui, especifica e 

determina as formas de vida sob a modernidade. Ao contrário, a história atesta que, a despeito da 

complexificação e modernização dos fenômenos que comparecem na sociedade burguesa madura, 

das novas determinações e formas de articulação entre as categorias constitutivas do capitalismo 

monopolista, não se produziram alterações significativas nos fenômenos que inauguram a 

modernidade. As evidências de que as classes sociais mantêm-se reciprocamente pelo processo de 

luta e tensão, de que a divisão do trabalho encontra-se assegurada pelo modo de produção 
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capitalista, de que as relações de produção se sustentam pela troca de mercadoria e pela extração da 

mais valia e, finalmente, de que a perspectiva revolucionária permanece inscrita no processo histórico, 

permitem-nos infirmar a existência empírico-factual da pósmodernidade. 

As tentativas de explicação destes fenômenos e processos tem se convertido na “neurose” 

do século XX e isso não ocorre por acaso. As crises que desafiam os modelos pelos quais a 

sociedade moderna se afirmou e se diversificou têm demonstrado a insuficiência, tanto do capitalismo, 

quanto do socialismo real, em proporcionar as condições de vida  dentro dos princípios de liberdade 

e autonomia dos  homens. Na ausência do entendimento destas insuficiências, as respostas da 

intelectualidade adquirem nuances, cada vez mais nebulosas e obscuras. Já não se trata mais da 

tradicional oposição entre empirismo e racionalismo ou entre idealismo e materialismo. Tampouco 

esta discussão se encerrou na polêmica com o positivismo. Na fronteira entre as correntes do 

racionalismo formal, a tradição marxista(11) e o irracionalismo, surge o ecletismo das teorias 

consensualistas que, em última instância, deságuam no relativismo extremado. A volátil atmosfera que 

paira neste final de século, converte-se no clima mais propício aos discursos apocalípticos e 

apologéticos. 

Porém, há evidências que potencializam esta discussão. De um lado, a inegável crise mundial 

das sociedades capitalistas, que se expressa no índice de desemprego e miserabilidade da população, 

nas crises de escassez e superprodução do mercado, no estabelecimento de estratégias 

racionalizadoras e manipuladoras(12).De outro lado, as condições objetivas nas quais o modelo 

socialista foi implantado na URSS, dão margem às críticas e freqüentes tentativas de aniquilar tanto o 

projeto político socialista, quanto a teoria marxiana, enquanto inspiradora deste projeto. As 

considerações sobre este debate extrapolam os limites e objetivos deste artigo. Porém, entendemos 

necessário situar, ao menos sumariamente, os dois traços mais significativos que polarizam a 

polêmica. 

Num primeiro plano, o ataque ao modelo socialista do leste europeu encontra-se 

direcionado à teoria social marxiana  porque seus críticos a tomam enquanto doutrina ou ideologia de 

estado, tendo em vista as inflexões sofridas na proposta marxiana  por parte de diletantes que se 

proclamavam marxistas pertencentes tanto à Segunda quanto à Terceira Internacional. Neste âmbito, 

alguns partidários fundamentalmente do stalinismo, mas também do leninismo, operando com 
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distorções na proposta marxiana, sentem-se autorizados a instituir uma autocracia na qual 

institucionalizam um “marxismo oficial”. Esta tendência que se apropriou das idéias teórico-políticas 

de Marx, desde meados da década de 40 apresenta traços de declínio, dada a sua incompatibilidade 

com as perspectivas revolucionárias que a originaram. No entanto, pôde resistir até fins dos anos 80. 

Se esta tendência já havia sido sinalizada pelas condições sócio-históricas, agora, com a derrocada 

do socialismo real, tenta-se atribuí-la às supostas insuficiências da programática teórico-revolucionária 

marxiana.. 

O segundo aspecto localiza-se nas condições objetivas nas quais o “socialismo” real foi 

implantado. Sabe-se que os revolucionários russos tiveram que enfrentar uma realidade radicalmente 

diferente daquela prenunciada por Marx. No pós-revolução, o país, além de subdesenvolvido, 

capitalista e dependente, encontrava-se ainda arrasado em conseqüência da guerra. Estas condições 

adversas contribuíram para que a legitimação de um paradigma - o marxismo institucionalizado - se 

constituísse na própria condição de vigência e sobrevivência do regime. Com base nesta 

argumentação, que pode ser comprovada empiricamente,(13) podemos  partilhar com Netto a 

compreensão de que: 

“A crise global do “campo socialista” é a crise das instituições econômico-sociais e políticas 

construídas durante a criação, no marco pós-revolucionário, das estruturas urbano-industriais. 

Não é, portanto, a crise do projeto socialista revolucionário nem a infirmação da possibilidade 

da transição socialista: é a crise de uma forma histórica precisa de transição, a crise de um 

padrão determinado de ruptura com a ordem burguesa(...)” (Netto, 1991:15). 

Ou, nas palavras de Bloch:”...não existe um mundo modificável sem nele haver o horizonte 

abrangido do possível”(Bloch, 1988:60). 

Nesta linha de reflexão, entendemos que, em que pesem tanto as tentativas de infirmação do 

projeto socialista, quanto as tendências pósmodernistas de abstrair as diferenças entre os modelos 

capitalista e socialista, pode-se inferir que, de um lado, o “socialismo” real não sucumbiu as 

possibilidades históricas do projeto socialista, e de outro, que a tese pósmodernista do 

desaparecimento das oposições, embora apocalíptica, contempla um momento de verdade . Este  se 

expressa através de duas determinações: 1. que as idéias de Marx engendraram um “sem” número de 

interpretações que tanto se aproximam das formulações originais quanto delas se distanciam; 2. que 
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uma dada corrente do marxismo - “o marxismo oficial - ao transformá-lo num conjunto de  verdades 

universais, doutrinárias e consensuais, monopólio de determinados grupos, nada mais fez do que 

estabelecer um paradigma de investigação e explicação, baseado no relativismo das estratégias e 

táticas para a consecução de fins revolucionários. Aqui, a racionalidade instrumental, tão peculiar ao 

positivismo, apodera-se também de uma vertente do marxismo.  

Contudo, entendemos que, estes dados não eliminam as falácias da retórica pósmodernista 

que, no limite, desemboca na apologética do capitalismo. 

4. As profecias pósmodernistas 

Na tentativa de reunir algumas das controvertidas teses e argumentos pós modernistas pelos 

seus traços comuns, vemos que a discussão se sustenta no “...desaparecimento das grandes 

oposições tradicionais nos domínios da arte, da política, da filosofia, do social, assim como a 

emergência de novas categorias,  mais locais, mais operatórias e, certamente também, mais 

efêmeras...”(Carrilho, 1989:65). 

Com base nesta assertiva podemos perceber que embora a perspectiva pósmodernista 

abarque a totalidade da vida social, ela a retrata de forma multifacetada, razão pela qual pode 

conceber que o processo de modernização encontra-se referido à economia e à política, enquanto 

que, o modernismo adquire expressão na arte(14) e na ciência. 

Ao fragmentar a realidade em diferentes campos, a vaga pósmoderna- modernista pode 

atribuir à indústria cultural a responsabilidade pelas representações que o homem moderno tem da 

realidade, pela massificação e alienação que caracterizam a vida moderna e, no limite, transformar a 

exploração econômica, tipicamente capitalista, em exploração cultural(Cf. Berman, 1986:117-120). 

Ao transladar questões de natureza ontológica para o âmbito dos significados que os signos adquirem 

nos sistemas culturais, “... o real é subsumido a um processo de significação sem referência, auto-

referenciado...”(Zaidan, 1989:28). Este processo que Zaidan denomina por “desreferencialização” do 

real vincula-se a um outro movimento que atinge frontalmente as perspectivas teleológicas dos 

sujeitos. O que daí resulta é que a construção da racionalidade do real, bem como seus critérios de 

validação, passam a ser uma atribuição dos meios de comunicação 
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Esta forma de conceber a realidade sócio-histórica, proveniente das filosofias analíticas, 

manifesta-se mais efetivamente no Brasil na década de 70, como decorrência da invasão da cultura 

norte-americana nos países dependentes. Ela contempla um conjunto de princípios, valores, formas 

de pensar e agir, que se constituem e são constitutivas, ao mesmo tempo, das relações políticas e 

econômicas, incorporando ainda a produção e difusão do conhecimento(Cf. Ianni, 1976:25) 

A semiologia passa, agora, a operar nas teorias sociais, sobretudo, nas vinculadas ao 

Movimento de Unificação da Ciência. A particularidade destas correntes reside no desprezo que 

nutrem pela filosofia ou, no fato de que quando a reconhecem, a transformam em atividade   ou 

instrumento da linguagem  (Cf. Oliveira, 1989:92).  

Paralelamente, mas em consonância com as correntes que tratam da filosofia da linguagem, 

caminha o paradigma da ação comunicativa. As idéias contidas nesta teoria partem da premissa de 

que o conjunto das objetivações que recobrem a vida cotidiana dos homens deste final de século, 

pelas quais eles se (re)produzem enquanto seres humano-genéricos, já não encontra no trabalho “o 

ethos e o logos” que fundam a vida moderna. Em outras palavras: o modo de vida do homem 

moderno, nas sociedades avançadas, não mais mantêm a sua centralidade no paradigma do trabalho 

ou, ainda, o princípio da atividade, imanente ao processo de trabalho, não é redutível. Os que dessa 

visão partilham anunciam que as formas de vida do homem contemporâneo incorporam amplo e 

diversificado conjunto de ações e relações sociais, já que a estrutura e dinâmica da sociedade atual 

não se constituem mais pelos antagonismos no setor da produção, senão por enfrentamentos entre os 

subsistemas de ação racional(Cf. Habermas, 1987) (15). 

A análise destas tendências nos mostra que busca da verdade se identifica com busca de 

poder, e que as possibilidades de validação dos fatos, fenômenos e processos, dependem do acerto 

na escolha e execução de estratégias de persuasão. Ao tomar o consenso enquanto resultado 

desejável das ações entre indivíduos, tais correntes negam a existência dos interesses antagônicos e 

de relações de força e poder subjacentes às relações sociais do mundo moderno. O que as distingue 

estas tendências, é o fato de que as primeiras descartam a tese materialista do trabalho e a segunda 

subvertem a tese marxiana da auto-constituição do ser social pela praxis. 

Estes são alguns dos traços que conformam o perfil da era moderna: as ciências se 

particularizam, se ideologizam e recusam a filosofia, enquanto conhecimento da essência do ser. Esta 
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passa a ser um apêndice da linguagem: o ontológico se metamorfoseia no semiológico. A linguagem 

passa a determinar a racionalidade da realidade e a lingüística, a ser considerada  uma ciência 

autônoma utilizada como a metalinguagem de “todas” as ciências. Mais ainda, as conexões racionais e 

objetivas produzidas pela realidade passam a ser derivação do consenso entre locutor e ouvinte 

acerca do discurso comunicativo produzido intersubjetivamente.  

Estas correntes defendem a mudança de objeto e método na Sociologia(Cf. Ianni, 1990: 8), 

considerada por algumas teorias da ação social como o paradigma das ciências. Porém, há que se 

ponderar que a delimitação do campo analítico, no qual o objeto se inscreve é dada não pelos 

recortes nem pela fragmentação que, artificiosamente, se introduz na realidade no sentido de 

circunscrever o objeto a um determinado campo do conhecimento, mas, agora sim, pela dimensão 

possibilitada pelo referencial teórico-metodológico que se utiliza no conhecimento e interpretação dos 

processos sociais, ou seja pela perspectiva de classe com a qual se pactua. É a perspectiva de 

classe que delimita alcance do conhecimento, ou melhor, o nível de racionalidade  que se aproxima 

mais ou menos do conhecimento da verdade. O método, por sua vez,  enquanto mediação entre 

sujeito e objeto do conhecimento, indica a direção da análise, mas, não obstante, o movimento do 

objeto aponta o caminho a ser seguido pelo método. Há, portanto, diferentes métodos com maior ou 

menor  possibilidades e limites  de expressar a realidade objetiva. 

Por tudo isso, no nosso entendimento, não se trata de delegar objetos específicos para os 

diversos ramos do conhecimento, já que a realidade social e histórica é a síntese de múltiplas 

determinações que se articulam historicamente e possuem uma estrutura de totalidade mais ou menos 

complexa. Trata-se, isto sim, de compreender as particularidades postas pela sociedade capitalista 

madura, em tempos e espaços diferenciados, e de verificar como as categorias ontológicas da 

realidade se articulam, se movimentam, se alteram, se convertem umas nas outras, transformando os 

fatos, fenômenos e processos. Mais ainda, trata-se de apreender  adequadamente esta dinâmica pela 

mediação de categorias intelectivas, o que supõe a utilização do método dialético e da adoção de 

uma perspectiva de classe que incorpore os interesses da classe trabalhadora. Tampouco 

consideramos adequado estabelecer modelos de racionalidade que direcionem as ciências sociais, já 

que seus objetos são contraditórios e, também, porque a razão é, na sua essência, negatividade(16).  
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Se esta linha de reflexão é correta, a controvérsia sobre a crise de paradigmas nas ciências 

sociais encontra-se infirmada à partida. A permanência de paradigmas só se sustenta em teorias que 

tem uma orientação cientificistas e dogmáticas. Na verdade, o que de fato define e delimita esta 

questão sobre a existência ou não de paradigmas nas ciências sociais é a concepção de ciência e do 

padrão de objetividade que marca a relação sujeito-objeto no processo do conhecimento, e que, por 

sua vez, encontra-se fundamentado numa visão de homem e mundo. 

As reflexões até aqui desenvolvidas nos permitem  inferir que os supostos teórico-

metodológicos de Marx, cuja centralidade recai na categoria práxis, não se coadunam com a  

tendência de considerar as crise de uma modalidade específica de racionalidade como crise da razão. 

Além disso, as contradições postas no projeto social burguês não implicam no esgotamento da 

perspectiva revolucionária do projeto da modernidade. Ao contrário, Marx pensa o desenvolvimento 

das contradições de um modo historicamente determinado de produção como a única alternativa 

capaz de conduzir os homens a superarem o seu estágio pré-histórico. A transformação de um 

estágio de sociedade à outro implica, segundo ele, a “...derrubada efetiva das relações sociais 

concretas de onde surgiram essas baboseiras idealistas”   proclamadas por aqueles que insistem  em 

defender o “fim da história”. 

5. Conclusões 

Face a estas considerações, entendemos que a discussão de paradigmas, tal como tem sido 

desenvolvida pelas ciências naturais, não atinge as ciências sociais. Mas a tendência de naturalizar a 

sociedade ou ideologizar a natureza, própria da tradição positivista, acaba por  invadir uma 

determinada vertente do marxismo(17).  

Se nossa compreensão é correta, a crise de paradigmas não pode ser aceita como “crise 

dos modelos clássicos de representação da realidade, como deseja Touraine (in:Ianni,1990:7); 

tampouco como crise das grandes narrativas, como pretendem os pósmodernistas, mas como 

contradições inerentes à própria realidade social que, colocadas e recolocadas pelo movimento 

histórico, rebatem nas elaborações das ciências sociais. Há que se considerar, ainda, que a ausência 
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de abordagem histórica e ontológica não é característica das teorias contemporâneas(18). Na 

verdade, ela está vinculada a uma visão de homem e sociedade. 

Entendemos que é com estes aspectos da filosofia clássica que algumas teorias 

contemporâneas rompem. Ao se sustentarem em argumentos que se afastam da abordagem 

ontológica da realidade, rompem com o paradigma clássico da razão objetiva, ao transportarem 

pressupostos das ciências naturais para a análise da sociedade, e, finalmente, ao negligenciarem 

historicismo, humanismo e contradição, enquanto elementos constitutivos da razão moderna (Cf. 

Coutinho, 1972), estas teorias sumulam, inventam e falsificam uma realidade que só existe na 

imaginação de seus adeptos (19). 

Como vimos, a tendência de eliminação do particular vem na esteira do discurso da 

objetividade científica. Este discurso, por seu turno, encontra-se subjacente à controvérsia sobre a 

existência de paradigmas nas ciências sociais, polêmica esta que só faz sentido para aqueles que 

concebem as ciências sociais como ciências paradigmáticas, ou que acreditam na possibilidade de 

transladar métodos e instrumentos utilizados no domínio da natureza para o âmbito da sociedade. 

Mais ainda, se a estrutura ontológica do  ser social se constitui de um processo de auto-imbricação 

sujeito-objeto, ao suprimir ou priorizar da análise um desses pólos que se interrelacionam, o intelecto 

não pode habilitar-se a apreender os fenômenos sociais além da aparência imediata que os conforma. 

Neste sentido, a análise que busca resgatar o princípio ontológico da totalidade  no processo de 

compreensão do ser social para, então, estabelecer as bases sobre as quais a transformação radical 

das formas de sociabilidade que se configuram na era moderna podem se realizar, inviabiliza, de 

partida, qualquer utilização de modelos. Porém, ela exige a adoção de princípios filosóficos, ético e 

políticos. 

Finalmente, à propósito das tentativas dos modernistas e pósmodernistas de anacronizar a 

proposta marxiana, concordamos com Berman que: 

“O que de mais valioso ele [Marx] nos tem a oferecer, hoje, não é um caminho que permita 

sair das contradições da vida moderna, e sim um caminho mais seguro e mais profundo que nos 

coloque exatamente no cerne  dessas contradições” (Berman, 1986:125). 

NOTAS 
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(1)Conforme observa Ianni, “Considera-se que os conceitos formulados pelos clássicos já 
não respondem às novas realidades. Agora, o objeto da sociologia deveria ser o indivíduo, ator social, 
ação social, movimento social, identidade, diferença, quotidiano, escolha racional”(Ianni,  1990:5). 

(2)Segundo  Santos, desde Comte a tradição positivista reconhece a distinção entre Ciências 
Naturais e Ciências Sociais. Porém, consideram que estas diferenças, por serem exteriores, ou não 
comprometem o processo de produção do conhecimento ou, só interferem no encaminhamento 
metodológico(Cf. Santos, 1989:53).   

(3)Em Dilthey (1833-1911), um dos fundadores do historicismo alemão, encontramos uma 
apreciação singular das ciências sociais, movida pela crítica à concepção positivista da redução dos 
fenômenos sociais à explicações causais. Para ele, a sociedade, a cultura, a história dos homens, 
possibilitam a  interpretação e compreensão do seu significado o qual vincula-se a  visão de mundo do 
pesquisador(Cf. Japiassu e Marcondes, 1991:73). Note-se a influência dos supostos diltheyanos na 
Sociologia Compreensiva de Max Weber. Para Löwy, o historicismo alemão desemboca, no final do 
século XIX, no historicismo relativista. Para uma apreciação desta vertente: M. Löwy. “As aventurar de 
Karl Marx contra o Barão de Munchhausen”. São Paulo, Busca Vida, 1987, pp. 68-76. 

(4)É neste âmbito de discussão que o pensamento de Lukács adquire expressão, posto que, 
ao recuperar o substrato hegeliano da concepção marxiana   do trabalho enquanto a forma privilegiada 
de objetivação humana, pode matizar adequadamente a relação dialética entre causalidade  das leis 
racionais e teleologia  dos sujeitos, que se expressa na práxis e, sobretudo, conceber de maneira  
engenhosa e original, a  vinculação orgânica entre acesso à verdade  e ponto de vista de classe do 
proletariado. 

(5)Posteriormente, esta crítica aparece reposta pelos integrantes da Escola de Frankfurt. O 
cerne das suas discussões localiza-se na denuncia dos valores individualistas cultuados pelas sociedades 
urbano-industriais, da massificação da industria cultural e da racionalidade instrumental das correntes 
positivistas. Propõem uma reflexão radical, tanto no que se refere à utilização das ciências e das 
técnicas que são colocadas a serviço da reprodução/valorização do capital quanto ao mito da 
neutralidade axiológica no processo do conhecimento. 

(6)Ao tentar uma aproximação teórica do que entende por modernização, Berman assim se 
coloca: “No século XX os processos sociais que dão vida a esse turbilhão, mantendo-o num perpétuo 
estado de vir a ser, vem a  chamar-se modernização”(Berman, 1986:16).Quanto ao seu entendimento 
sobre modernismo expressa: “...o modernismo é o realismo dos nossos tempos”(Berman, 1986:119).   

(7)Estamos nos referindo ao período que vai do século XVI ao XVII, demarcado, sobretudo, 
pela influência das idéias revolucionárias  de  Copérnico, Galileu e Bacon, na Física e na Astronomia, 
fundantes da Filosofia Moderna. 

(8)Cabe aqui a notação de que é, exatamente, a análise realizada por Hegel, tendo como 
objeto a Revolução Francesa, que permite-lhe dimensionar adequadamente a categoria da 
particularidade enquanto campo de luta e tensão entre  necessidades  singulares e universais (neste 
caso, da classe burguesa). Desta luta resulta que, os interesses particulares de uma classe, ao serem 
combatidos reciprocamente, subsumem-se aos interesses universais e  transformam-se em relações de 
sociabilidade. Assim, a conversão do particular em universal, ao mesmo tempo em que   funda a 
sociedade moderna, se constitui no  princípio que desencadeia seu desenvolvimento (Cf. Lukács, 
1968:54-55). 
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(9)Como conseqüência, “A imagem da revolução como atividade política espetacular, 
macroscópica e de milhões, é substituída por inúmeras, múltiplas transformações moleculares, sem 
centro, sem coordenação, sem uma estratégia central unificada”(Zaidan Filho, 1989: 22). 

(10)Na sua análise sobre o processo de modernização vigente neste século, Berman 
comenta:”...encontramo-nos hoje em meio a uma era moderna que perdeu contato com as raízes de sua 
própria modernidade”(Berman, 1986: 17). 

(11)Insistimos em  matizar o legado de Marx dos reducionismos cometidos pela tradição 
marxista, sobretudo àquelas que procederam ao abandono ou simplificação da categoria  práxis.  

(12) Entendemos que, dentre outras razoes, o princípio da auto-regulação do mercado,  ao 
ser infirmado pelas contradições que movimentam a realidade,  exige  a adoção de procedimentos cada 
vez mais racionalizadores.   

(13) “... deve-se dizer que os dados fatuais são verdadeiros ou falsos a depender do que eles 
reflitam a realidade objetiva ou representem puras fantasias”(Lukács, 1968:210). 

(14)Contra os argumentos pós modernista na arte,  pode-se utilizar as considerações 
lukácsianas de 1956, sobre a vinculação entre conteúdo e forma no surgimento do novo. Sua crítica 
tem como alvo o ponto de vista burguês que considera a possibilidade de transformação da forma 
independente do seu conteúdo:”(...) toda forma artística é forma de um conteúdo determinado. Por 
isso, também uma forma real e essencialmente nova só pode ser criada a partir de um conteúdo de 
idéias substancialmente novo”(Lukács, 1968:231). Se a arte consiste numa das formas de objetivação 
humana, há que representar a realidade da forma mais aproximativa possível. Considerando não ter 
havido alteração substantiva na realidade, que possa confirmar a tese da superação da modernidade, 
não há como aceitar a existência de uma arte pósmoderna. 

(15)A seguinte afirmação de Offe é significativa:  “... as formas contemporâneas de atividade 
social normalmente designada como trabalho não tem uma racionalidade comum nem características 
compartilhadas (...) “(Offe, 1989:194). Este argumento sustenta a “Teoria da Ação Comunicativa” de 
J. Habermas publicada em 1987 pela Editora Taurus, Madrid,  em 2 Volumes.  

(16)Como nos mostra Goethe nas palavras de Mefistófeles: “Eu sou o espírito  que tudo 
nega!  E assim é, pois tudo o que existe merece perecer miseravelmente” (Goethe In: Berman, 
1986:48). 

(17)Estamos nos referindo a polêmica que se instaura no final dos anos trinta e adentra a 
década seguinte, no âmbito da Biologia, sobre o condicionamento ideológico das ciências naturais. 
Enquanto uma das resultantes do estalinismo, o caso “Lisenko”(como ficou conhecido este episódio), 
tentou “politizar” as ciências naturais. Há que se ressaltar que não é por acaso que estes pressupostos 
encontram seu processo de afirmação no contexto da Guerra Fria. A tematização da questão encontra-
se em Löwy,. “As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen”, 1987, : 160-177. 

(18)Haja vista a polêmica que Marx estabelece com os economistas clássicos. A este 
respeito, a citação a seguir  é bastante representativa: “O que os fazia [os economistas clássicos] 
representantes científicos da burguesia é que seu pensamento não podia superar os limites que o 
próprio burguês não supera em sua vida e que, por conseqüência, são teoricamente impelidos para os 
mesmos problemas e para as mesmas soluções às quais os burgueses na prática são conduzidos por 
seu interesse material e sua situação social”(Marx In Löwy: 104). 

(19)Cabe aqui uma referência especial à todas as correntes que subsumem a filosofia à uma 
análise da linguagem. _ elas podemos utilizar  as palavras que  Marx dirigiu a Proudhon: “Nada mais 
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fácil que inventar causas místicas, isto é, frases, quando se carece de bom senso”(Marx, K. “Carta a 
Annenkov” In Ianni, 1988:85- Sociologia-). 
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