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Ciêcia pós-moderna: uma 
primeira abordagem
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Introdução

A ideia de ciência pós-moderna que abordaremos aqui 
nasce da obra de Boaventura Sousa Santos, Um discur-
so sobre as Ciências, adaptação de uma palestra pro-
ferida pelo mesmo, no qual o autor discute, já em 1985, 
a possibilidade de queda do paradigma dominante 
que conduz a produção do conhecimento (a ciência 
moderna) e o surgimento de um novo paradigma que 
estaria se moldando (a ciência pós-moderna).

Antes de entrarmos especificamente na discussão de 
ciência pós-moderna quero fazer algumas pondera-
ções sobre o adjetivo “pós-moderno”.  A Pós-moderni-
dade é reconhecida tanto em um movimento filosófico 
como em inúmeras mudanças socioculturais em anda-
mento na história recente (principalmente no “empo-
deramento” das minorias). Em muitos casos, o movi-
mento pós-moderno é apresentado com um cisão total 
com a atual sociedade burguesa industrial, fruto da 
modernidade. A essa interpretação se opõem autores 
como Berman (2007) e Harvey (1998), que contestam o 
conceito de modernidade empregado e a lógica “liber-
tadora” da pós-modernidade, respectivamente. 

Julgar a Pós-modernidade e suas implicações reais é 
uma árdua tarefa, e talvez impossível, devido a própria 
essência da mesma, e não será o objetivo deste texto, 
no qual, no entanto, é importante frisar algumas ca-
racterísticas da interpretação com a qual utilizaremos 
este termo. Em primeiro lugar, utilizar a prefixo “pós” 
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remete a um processo de “superar se apoiando em”; 
nesse sentido a pós-modernidade procura superar de-
terminadas consequências do projeto de modernidade 
vigente, mas ao mesmo tempo não o nega totalmente. 
Em segundo lugar a Pós-modernidade é um fenômeno 
recente cujas fronteiras não são bem definidas, o que 
abre portas para inúmeras definições. Não será nos-
so objetivo aqui definir Pós-modernidade, mas seguir 
Santos (2004) na sua construção do conceito de ciên-
cia pós-moderna, que remete muito mais a um proces-
so de reinterpretação e de reconstrução da ciência 
baseada nas mudanças socioculturais recentes do que 
a um alinhamento com algum movimento filosófico². 
Pós-modernidade, nesse caso, aparece muito mais 
como um conceito convencionado para dar nome a um 
série de novos eventos que não se abrigam, sem algum 
incômodo, debaixo do conceito de Modernidade. 

Uma ressalva semelhante pode ser feita quanto às 
ponderações que serão feitas sobre a ciência moder-
na: longe de estabelecer uma caracterização completa 
e definitiva estaremos seguindo a argumentação ini-
ciada por Santos (2004) e algumas de suas implica-
ções, cujo objetivo final é lançar as bases para um novo 
paradigma científico. Não abordaremos a intensa dis-
cussão metodológica existente por baixo do que cha-
mamos de ciência moderna, mas reconhecemos sua 
importância e sua diversidade.

A ciência moderna

Uma das cristalizações mais relevantes e evidentes 
do projeto iluminista da modernidade e que possui 
um peso considerável para a organização da socieda-
de contemporânea é a ciência moderna. A concepção 
de ciência nasce na Revolução Científica do século XVI 
motivada pelo projeto de secularização, de obtenção 
de uma razão pura que conduza à descoberta da Ver-
dade. O método científico nasce nesse contexto fruto 
dos trabalhos metodológicos da Física e da Astrono-
mia. O reconhecido avanço dessas ciências naturais 

² A ideia de ciência 
pressupõe a existên-
cia de uma verdade 
a ser descoberta, de 
um conhecimento a 
ser desmistificado. A 
ciência pós-moderna 
procura estabelecer 
novos paradigmas 
de investigação do 
real e não negá-lo 
totalmente partindo 
para um relativismo 
total, pelo menos não 
diretamente.
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sobre o domínio e a compreensão da natureza exerceu 
um intenso fascínio sobre as ciências sociais a partir 
do século XIX.

Segundo Santos (2004), a ciência moderna se constrói 
a partir da delimitação do conceito de racionalidade, 
negando esse status a toda forma de conhecimento 
que não siga seus princípios epistemológicos e suas 
regras metodológicas, Exclui-se assim, em definitivo, o 
senso comum e os estudos humanísticos (teológicos, 
históricos, filosóficos, jurídicos, literários, etc.) do cam-
po do racional.

O desenvolvimento da ciência moderna e da racionali-
dade instrumental é correspondente a uma forma de 
compreensão do mundo e Santos (2004) descreve as 
características mais fundamentais e marcantes dessa 
racionalidade científica moderna, que de forma sucin-
ta e simplificada são:

1) Separação entre homem e natureza, definindo a 
última como elemento passivo, externo e reversí-
vel, ou seja, atomizável e desvendável em forma de 
leis com a finalidade da dominação³.
2) A matemática como linguagem dedutiva e repre-
sentativa, universalmente aceita. Nesse contexto, 
conhecer se torna sinônimo de quantificar e o que 
não é quantificável não é cientificamente relevante;
3) As relações de causalidade são o objeto do co-
nhecimento, privilegiando-se o “como funciona”.
4) A busca pela previsibilidade evidencia a valori-
zação do conhecimento científico com a capacida-
de de intervenção técnica instrumental e depende 
do pressuposto da estabilidade do mundo. Nesse 
sentido, as leis científicas devem ser a-históricas e 
a-espaciais.

Como ocorre a aproximação entre as ciências sociais 
e esse paradigma de ciência moderna? Santos (2004) 
argumenta que, de modo geral, as ciências sociais se-
guiram dois caminhos distintos: o da “física social” e 

³ A complexidade 
deve ser reduzida a 
sua menor parte, que 
é estudada e depois 
reagrupada para a 
formação do todo.
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do projeto autônomo. O primeiro se insere dentro da 
tradição positivista e pretende uma transmutação das 
características enunciadas anteriormente para conhe-
cer não somente as leis da natureza como também as 
leis da sociedade com a mesma finalidade de inter-
venção mecanicista e de ordenação social⁴. O segun-
do defende que as ciências sociais são subjetivas por 
definição e, por isso, não se pode valer da objetivida-
de das ciências naturais para explicar o corpo social. 
Para tanto, necessita-se de um quadro metodológico 
autônomo. Deve ter o objetivo da “[...] obtenção de um 
conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensi-
vo, em vez de um conhecimento objetivo, explicativo e 
normativo” (SANTOS, 2004, p. 38-39).

Louçã (2006) destaca que dentro das ciências econô-
micas a modernização da ciência assume a forma de 
naturalização (em uma postura positivista) da teoria 
social – gerando um corpo teórico que se pretende 
a-histórico – e uma marginalização da teoria crítica 
(especialmente a marxista). Esse movimento somente 
se aprofundou com as técnicas econométricas (mes-
mo que paradoxalmente eles surgiram para contestar 
as práticas neoliberais), consolidando no mainstream 
econômico as ideias neoclássicas do equilíbrio geral. 
É interessante notar que apesar de perseguir os mé-
todos da física, a economia não acompanha de perto 
seus avanços epistemológicos:

A emancipação que permitiria a aproximação justamen-
te quando as ciências naturais começaram a se sociali-
zar foi travada pela falta de autonomia epistemológica 
da economia, que não queria deixar de se naturalizar. 
(LOUÇÃ, 2006, p. 620).
Deste modo, a economia da primeira voga da moderni-
zação manteve-se fiel a um paradigma de ciência for-
malmente metaforizada a partir da física do século XIX e 
retingindo as suas operações lógico matemáticas então 
disponíveis, e resistiu à segunda voga de modernização 
concedendo lha adaptações circunstanciais (LOUÇÃ, 
2006, p.635).

⁴ A ideia de um 
conhecimento posi-
tivista guarda íntima 
relação com a ideia 
de ordenação social: o 
conhecimento cientí-
fico das leis naturais 
da sociedade per-
mitiriam a construção 
de uma sociedade 
livre de superstições 
e ideologias. O caráter 
contrarrevolucionário 
dessa doutrina é 
latente.
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Os dois lados das Ciências Sociais

As ciências sociais se apresentam assim, de forma 
muito simplificada, sob a influência de duas formas de 
organização do conhecimento: uma ligada aos para-
digmas das ciências naturais que acredita ser possível 
a aplicação dos ideais do objetivismo e do positivismo 
para o estudo dos fenômenos sociais e outra ligada a 
construção de uma teoria crítica, fortemente assenta-
da nos estudos históricos e no poder de ação do agen-
te, que procura constituir para as ciências sociais uma 
metodologia de estudo própria.

É possível o trabalho de objetivação dentro das ciên-
cias sociais? Ou seja, a metodologia importada das 
ciências naturais é suficiente, ou a mais adequada, 
para se aprender os fenômenos sociais? Não. Essa foi 
a resposta dada pelos adeptos da teoria social crítica, 
em especial os marxistas, que enxergam no método 
cientifico moderno aplicado as ciências sociais, um ins-
trumento de controle e de ideologia burguesa.

A aplicação direta do positivismo naturalista nos estu-
dos sociais faz alguns pressupostos contestáveis den-
tre os mais importantes podemos destacar: a imutabi-
lidade dos fenômenos e das leis sociais; a impotência 
do agente para agir sobre tais leis e a separação entre 
o pesquisador e o objeto de sua pesquisa.

Exatamente sobre essa última característica que 
a crítica marxista se assenta: o pesquisador social 
constrói sua teoria a partir de um ponto de vista so-
cial, a partir de uma classe social sujeita a uma ideolo-
gia e dificilmente se separa dela. Dessa forma as teo-
rias sociais tradicionais corresponderiam a ideologia 
burguesa e, dessa forma, procurariam a manutenção 
do status quo. Segundo Lowy (1985), a teoria marxista 
assume essa condição e produz uma teoria crítica a 
partir do ponto de vista do proletariado, reconheci-
damente revolucionária. 

Texto introdutório: Ciência pós-moderna
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Conforme nos lembra Lowy (1985) o erro do positivis-
mo é ignorar as especificidades metodológicas das ci-
ências sociais:

1) O caráter histórico dos fenômenos sociais, tran-
sitórios, perecíveis, susceptíveis de transformação 
pela ação dos homens.
2) A indenidade parcial entre sujeito e o objeto do 
conhecimento.
3) O fato de que os problemas sociais suscitam a 
entrada em jogo de concepções antagônicas das 
diferentes classes sociais.
4) As implicações político-ideológicas da teoria 
social: o conhecimento da verdade pode ter con-
sequências diretas sobre a luta de classes. (LOWY, 
1985, p. 15)

Se a ciência é um conhecimento ligado a estrutura de 
classe, a realidade é infinita, pode se apresentar sob 
diferentes perspectivas quanto mais são as classes 
sociais. Como definir então qual teoria nos aproxima 
mais da verdade? Ainda segundo Lowy (1985), a classe 
revolucionária é sempre a mais apta a demonstrar o 
que ainda não foi demonstrado sobre a realidade so-
cial exatamente porque ela pretende alterar essa re-
alidade ao invés de mantê-la, nesse sentido a classe 
revolucionária é a mais apta a desconstruir as ideolo-
gias que escondem aspectos essenciais da realidade. 
Da mesma forma  a burguesia, com o apoio da ciência 
moderna, combateu às antigas formas de dominação 
social (dando inicio ao processo de secularização), o 
proletariado é a classe responsável pelo combate às 
atuais formas de organização burguesa. No entanto, 
ainda segundo Lowy (1985) a luta do proletariado é 
diferenciada: a burguesia objetivava uma troca de po-
der, uma mudança nas relações de classe em seu pró-
prio benefício, ou seja, exigia uma mudança ideológica. 
A luta do proletariado, por representar efetivamente 
o desejo da maioria da população, pretende o acabar 
com uma sociedade de classes e, portanto, com toda 
forma de ideologia; assim consequentemente, mais 
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próximo da verdade. O relativismo do materialismo 
histórico não nega uma verdade objetiva mas questio-
na os limites históricos e sociais das aproximações que 
somos capazes de fazer dela.

A dualidade que viveria as ciências sociais, por outro 
lado, é criticada por Bourdieu (2004), que analisa os di-
ferentes campos científicos sob uma perspectiva socio-
lógica e argumenta que cada um está, sob diferentes 
aspectos, orbitando em torno dessas duas concepções: 
de ciência “pura” e de ciência como ideologia. Nem um 
ponto nem o outro pode ser ignorado e essa dualidade 
não é um privilégio das ciências sociais, embora seja, 
nesse campo, mais evidente. Os campos científicos, as-
sim, possuem sempre uma estrutura interna que so-
fre pressões externas. A capacidade de manutenção 
da lógica interna de um campo reflete sua maior ou 
menor autonomia, dessa fora, uma campo autônomo 
é capaz de receber as pressões externas e refratá-
-las para a lógica interna do campo, transformando-a 
em um ímpeto científico “puro”. Bourdieu (2004) está 
preocupado com as possíveis influências políticas e so-
ciais que podem exatamente transformar ciência em 
ideologia e, por isso, defende que a autonomia deva 
ser o objetivo na construção de um campo. O caráter 
positivista ainda é latente: apesar de assumir a relação 
da ciências com as estruturas sociais, estas são vistas 
como dificuldades a serem superadas para a constru-
ção de uma ciências verdadeira e livre de interesses 
pessoais ou de classe. O importante da abordagem de 
Bourdieu (2004) é exatamente sua perspectiva totali-
zante: sua leitura da realidade dos diferentes campos 
científicos não nega nenhum dos dois tipos de teoria e 
relativiza sua importância em cada uma das áreas do 
conhecimento.

O paradigma emergente

Santos (2004) assume também essa dualidade dentro 
das ciências sociais, mas, apesar de relacionada, sua 
preocupação é ainda mais fundamental: o surgimen-

Texto introdutório: Ciência pós-moderna
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to de um novo paradigma científico está intimamente 
ligado a crise do paradigma dominante, inclusive, e tal-
vez principalmente, dentro das ciências naturais.

Santos (2004) enumera fatores de ordem metodológi-
ca (que ele denomina de fatores teóricos) e de ordem 
social que constroem o quadro de crise irreversível da 
ciência moderna e abre espaço para discutirmos novas 
formas de racionalidade.

Sobre os fatores de ordem teórica, Santos (2004) enu-
mera eventos como o surgimento da teoria da relativi-
dade de Einstein, o surgimento da mecânica quântica, 
o questionamento do rigor matemático e diversos ou-
tros avanços nas áreas da química e biologia, principal-
mente. Esses eventos contribuíram para se questionar, 
dentro das ciências naturais, pressupostos essenciais 
do paradigma da ciência moderna, como a reversabili-
dade (a-historicidade) dos fenômenos naturais, a ab-
solutez da leis naturais e a relação antagônica entre 
sujeito e objeto. Dessas indagações nasce o sentimen-
to de que ou a verdade é absolutamente relativa, ou o 
método para atingi-la não é mais suficiente diante das 
recentes descobertas.

Sobre os fatores de ordem social, Santos (2004) des-
taca que os avanços da ciência moderna, ao mesmo 
tempo que nos maravilham nos assombram diante 
das dúvidas futuras (hoje personificadas basicamente 
na crise ambiental). Qual a função social da ciência? 
O conhecimento científico deve realmente avançar de 
forma independente das demandas sociais? Quem, ou 
qual classe social, se beneficia da atual estrutura de 
construção do conhecimento?

Diante do quadro de crise e desses requestionamen-
tos fundamentais, Santos (2004), especula sobre novos 
fundamentos para uma novo paradigma de organiza-
ção dos saberes e sugere quatro características funda-
mentais da ciência pós-moderna:

MELO, Marcos Gustavo Pires
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I) Todo conhecimento científico-natural é científico social

As fronteiras entre as diferentes áreas do conheci-
mento científico estão cada vez mais nebulosas e frá-
geis. A expansão do nosso conhecimento exige, cada 
vez mais, expansões da nossa explicação que superam 
a área original do fenômeno. Segundo Santos (2004) 
se observarmos os avanços de fronteira de diferentes 
áreas das ciências naturais perceberemos a utiliza-
ção cada vez maior de conceitos próprios das ciências 
sociais na explicação de fenômenos convencionados 
como naturais. A união dos dois campos de saberes se 
processa sob liderança das ciências sociais pois, como 
vimos, esse campo resistiu mais a dicotomia clássica 
entre sujeito e objeto na construção teórica e seus 
métodos nos ajudam a lidar melhor com a queda de 
outras dicotomias em outras áreas do conhecimento 
como natureza/cultura, natural/artificial, animado/
inanimado, mente/matéria, observador/observado, 
subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa. 
Assim, seja pelo método seja pela significação, o co-
nhecimento tende a se tornar sempre científico social, 
o que pressupõe o aumento da comunicatividade en-
tre os saberes.

II) Todo conhecimento é local e total

A ciência moderna cresceu baseada na hiper especia-
lização. Apesar do aprofundamento do conhecimento, 
essa forma de expansão dificulta exatamente a tran-
sição entre as áreas do conhecimento. No entanto, a 
problemática atual não nos permite mais nos compor-
tarmos dessa forma, sob a penalidade de não resolver 
as dificuldades apresentadas: as questões econômicas 
são reconhecidas cada vez menos como meramente 
econômicas, os problemas ambientais fogem ao con-
trole dos biólogos e geólogos, as questões psicológi-
cas são ao mesmo tempo médicas e culturais. Esse 
novo desafio não pode ser superado pela criação de 
novas áreas do saber (o que só replicaria o modelo), 

Texto introdutório: Ciência pós-moderna
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mas através da transgressão das áreas e métodos e 
da mistura de diferentes perspectivas: o todo deve ser 
entendido como todo e não como soma de parte, deve 
ser estudado em toda sua complexidade. Esse conhe-
cimento total, no entanto, é local, ou seja, se organiza 
em torno de galerias temáticas locais, específicas, que 
se relacionam com outras galerias temáticas através 
da analogia e não do determinismo. O conhecimento 
se expande não somente com o aprofundamento (par-
ticionamento do objeto), mas com o crescimento do 
objeto que vai de encontro com outras áreas do conhe-
cimento.

III) Todo conhecimento é autoconhecimento

A ciência moderna pregava um conhecimento objetivo, 
factual e rigoroso, não tolerando a interferência dos 
nossos valores morais ou religiosos. Baseado nesse 
pressuposto é que se construiu a distinção entre su-
jeito e objeto. A mecânica quântica inicia a cisão desse 
pressuposto ao demonstrar que o ato de conhecer e o 
produto eram inseparáveis. Assim o objeto se tornou 
uma continuação do sujeito e, dessa forma, o conheci-
mento sobre o objeto é também conhecimento sobre 
o sujeito. Essa afirmação, mais evidente nas ciências 
sociais se expande também para as ciências naturais. 
Conhecer o mundo significa também conhecer a nós 
mesmos e ajuda a quebrar com a ideia de ciência para 
intervir, ciência instrumental como a única forma váli-
da de ciência.

IV) Todo conhecimento científico visa constituir-se em 
senso comum

A ideia de ciência moderna encerra a ideia de racio-
nalidade instrumental como única forma válida de ra-
cionalização. Toda forma de saber que não passa pelo 
crivo do método científico ou não possui significação 
prático-intrumental é considerado um conhecimento 
leviano, mistificado e, portanto, indigno de investiga-
ção. Essa concepção afasta o cidadão comum tanto do 
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próprio conhecimento científico quanto de sua cons-
trução como ferramenta para a vida cotidiana. Por que 
a ciência avança? Essa é a pergunta fundamental. A 
ciência avança para si mesma e segundo as próprias 
regras, é autobiográfica. Não existe razão lógica para 
que o conhecimento cotidiano (o senso comum⁵) seja 
sumariamente descartado como conhecimento válido 
e menos razão ainda para que o avanço da ciência seja 
independente da vida cotidiana. De uma outra forma 
o conhecimento científico e cotidiano devem dialogar 
para superar a ideia de ciência para sobrevivência 
(condições de vida) em direção a uma ciência para 
vida, o conhecimento científico só ganha sentido ao 
constituir-se um conhecimento para a vida.

Conclusão

Boaventura de Sousa Santos não estabelece uma re-
gra, nem faz uma previsão exata de para onde a ci-
ência deva caminhar. Assumidamente ele faz espe-
culações carregadas de suas próprias convicções, 
formadas, em grande parte, a partir de uma condição 
pós-moderna. Defende, entretanto, que vivemos uma 
fase de transição, de instabilidade epistemológica no 
qual o passado já não parece tão verdadeiro e o futuro 
é incerto. Em nenhum dos campos científicos contem-
porâneos podemos reconhecer a denominada ciência 
pós-moderna da maneira preconizada aqui, e talvez 
nunca veremos. Mas a argumentação de Santos (2004) 
nos serve de provocação para repensar as perguntas 
fundamentais sobre  o conhecimento científico que há 
alguns séculos não nos fazemos e sugerir algumas res-
postas. 

As premissas apontadas por Santos (2004) podem 
parecer um futuro distante, mas acredito já constituí-
rem em certa parte algumas das novas ideias que sur-
gem, por exemplo, no campo do planejamento urbano: 
Friedmann (1987) argumenta que uma das escolas do 
planejamento, o social learning, pretende superar as 
contradições entre teoria e prática; conhecimento e 

⁵ Apesar de sua na-
tureza ideológica e de 
alienação ideológica.
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ação. Ela é influenciada por duas tradições: o pragma-
tismo de John Dewey, com sua ênfase no “learning-by-
-doing” e o marxismo, no que remete a ideia de que 
é necessário não somente entender a realidade como 
também modificá-la. Na verdade o social learning é um 
movimento duplo de aproximação entre o planejador 
e o alvo do planejamento. O conhecimento derivado da 
prática é relevante e validado pela ação. É um processo 
dialético no qual o conhecimento existente é enriqueci-
do e modificado com lições da experiência e esse “novo 
conhecimento” é ampliado em um processo contínuo 
de ação e mudança. Experiências como o planejamento 
participativo se assentam no ideal de maior comunica-
ção e participação dos vários setores da sociedade, não 
somente o técnico e científico, na construção do conhe-
cimento sobre a cidade e de sua transformação.

De muitas perguntas possíveis, talvez, “por que conhe-
cemos?” seja a mais intrigante na contemporaneidade 
ao analisarmos mais de 400 anos do método científico. 
Santos (2004) responde a ela em uma frase: o conhe-
cimento deve ser prudente (com sólidas bases que 
nos aproximem de uma verdade objetiva). Mas longe 
de ser só prudente o conhecimento (e seu avanço) se 
subordina a um objetivo mais nobre; o conhecimento 
deve ser prudente para uma vida decente. 
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