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NOVO PARADIGMA OU IRRACIONALISMO? 

NOTAS CRÍTICAS A “UM DISCURSO SOBRE AS CIÊNCIAS”, 

DE BOAVENTURA SOUZA SANTOS1. 

 

 Cesar Mangolin de Barros
2
  

 

1 – Introdução 

 Não há duvida de que o livro “Um discurso sobre as ciências”, de Boaventura 

Souza Santos, provoca uma série de questionamentos acerca do método científico. 

Também não podemos negar que não são respostas simples. 

O referido texto, embora tenha sido amplamente aceito nos meios acadêmicos, 

provocou também reações adversas, desde as  observações sobre sua falta de 

conhecimento ou utilização equivocada de alguns exemplos em relação a física e a 

matemática, criticada por alguns cientistas, até  um questionamento mais geral e 

abrangente de sua obra. 

Procuramos, neste pequeno trabalho, além de passar pelas idéias centrais do 

livro de Boaventura Souza Santos, iniciar uma reflexão sobre o que se convencionou 

chamar de pós-modernismo, escolhendo dois temas específicos (um presente e um 

ausente no livro), por considerá-los fundamentais: a questão da relativização do 

conhecimento e o contexto histórico que dá origem ao paradigma emergente. 

Fizemos a opção de não utilizar muitos outros autores como suporte para a 

reflexão, embora saibamos que o tema é bastante debatido na atualidade. Num outro 

trabalho, com maior fôlego, poderíamos pesquisar autores que contribuiriam para 

ampliar o debate e as possibilidades críticas abertas pelo texto. 

 

 

 

                                                           
1 Publicado nos “Anais do X Seminário Estadual da Associação Nacional de Política e 
Administração de Educação – ANPAE”, em junho de 2006. 
2 Sociólogo e mestre em educação (cmangolin@uol.com.br ; cesar.barros@metodista.br ). 
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O trabalho do autor serve, sem dúvida, para conduzir-nos ao centro do debate 

sobre o método científico da atualidade e para apurar (ou aguçar, ou ainda testar) 

nossas convicções. O convite para prosseguir neste estudo e neste debate torna-se, 

mais que necessário e oportuno, irresistível. 

 

2 - Notas sobre o texto 

O foco central do texto é a constatação, pelo autor, de que vivemos um período 

de transição entre o que se chama de paradigma dominante (originado na revolução 

científica do século XVI) e um novo paradigma, emergente.  

Neste sentido, o autor parte da caracterização do que seria o paradigma 

dominante até hoje no campo científico, para em seguida explicitar melhor os motivos 

que o levam a crer que vivemos em um período de transição. Por último, busca 

explicitar os traços característicos do paradigma emergente. 

O modelo de racionalidade dominante, como já dito, constituído a partir da 

revolução científica do século XVI e desenvolvido basicamente através das ciências 

naturais, vai se afirmar como modelo global de racionalidade científica apenas no 

século XIX, quando se estende às ciências sociais. 

A característica principal deste modelo é que, partindo do pressuposto de que é 

global, torna-se também totalitário, na medida em que “nega o caráter racional a todas 

as formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios 

epistemológicos e pelas suas regras metodológicas”. P.11.  

A nova visão de mundo dos recém saídos da Idade Média (lembremos o papel 

central da religião e da Igreja, inclusive na condução da ciência), leva estes novos 

autores a questionar as formas dogmáticas e os conduz a  duas distinções: entre 

conhecimento científico e conhecimento comum; entre natureza e pessoa humana.  

O método cartesiano vai partir da idéia para a prática experimental, tomando a 

matemática como base das idéias, instrumento de análise e investigação. Isto leva a 

privilegiar-se na análise a  quantificação e a divisão do objeto em partes, pois o todo é 

bastante complexo para ser compreendido. O resultado, ou o objetivo geral, é o de 

estabelecer leis que rejam o comportamento dos fenômenos. 
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“Um conhecimento baseado na formulação de leis tem como pressuposto 

metateórico a idéia de ordem e de estabilidade do mundo, a idéia de que o passado se 

repete no futuro”, ou seja, sendo possível determinar as leis do comportamento e 

atuação dos fenômenos naturais através da matemática e pela divisão cartesiana, o 

mundo encaixa-se dentro de uma ordem e estabilidade tais,  que o conduzem ao 

mecanicismo e serve de base para a ação humana com vistas ao desenvolvimento 

técnico e tecnológico. 

Este determinismo mecanicista volta-se, portanto, para a finalidade de dominar 

e transformar o real, mais que de compreendê-lo em profundidade. Sua extensão para 

as ciências sociais, já no século XIX, é bastante conveniente para o período 

precedente de ascensão burguesa ao poder político, e vai manifestar-se de duas 

principais maneiras: uma que se dedica a aplicar no estudo da sociedade os princípios 

metodológicos aplicados até então às ciências naturais (baseado em Comte; no 

positivismo), analisando os fatos sociais por suas características externas e possíveis 

de serem determinadas através da observação e medição (Durkheim); a segunda 

busca formular sua própria metodologia, baseada no fato de que as ciências sociais, 

por ser subjetiva, não pode basear-se nos mesmos princípios das ciências naturais, 

exigindo métodos mais qualitativos que quantitativos. (Weber). Há obstáculos a serem 

transplantados, que podem, na visão destes cientistas, ser reduzidos ou mesmo 

eliminados com o passar do tempo em relação às ciências naturais, do que se 

depreende que as sociais vivem em constante atraso em relação às últimas. 

A segunda vertente das ciências sociais, ainda que dentro do paradigma 

dominante, apresenta contradições que apontam para a crise deste paradigma e para 

o período de transição a um outro. 

Existem condições teóricas e sociais para a crise do paradigma dominante.  

Dentre as condições teóricas pode-se destacar: o próprio acúmulo ou avanço do 

conhecimento, que gerou o reconhecimento dos limites impostos pelo paradigma 

dominante; com o surgimento da mecânica quântica, vai revelar que as medições 

sempre sofrem uma interferência do sujeito sobre o objeto, o que inviabiliza a idéia da 

soma das partes divididas para que se conheça o todo, pois a soma das partes sofre a 

ação do sujeito, o que torna a relação sujeito/objeto mais complicada do que aparenta 

ser; a matemática também entra em questão quando é questionado seu caráter não 

contraditório; por último, os avanços nos estudos da microfísica, da biologia e da 

química que revelam que não há uma lei única e estável. 
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A reflexão originada por estas transformações no campo das ciências naturais 

traz duas facetas sociológicas importantes: a primeira é que os próprios cientistas 

passam a problematizar a sua prática, aproximando-se mais das reflexões filosóficas 

na busca de conhecer “o conhecimento das coisas”; a segunda é a necessidade 

gerada do conhecimento das condições sociais, dos contextos e modelos 

organizacionais em que se pratica a pesquisa, antes deixados aos sociólogos. São 

questionados o conceito de lei e causalidade,  a reflexão sobre o conteúdo do 

conhecimento, mais que de sua forma. 

O novo paradigma, emergente, não surge, como no século XVI, de uma 

revolução científica,  mas numa sociedade já revolucionada pela ciência, o que faz 

com que não seja apenas um paradigma científico, mas um paradigma social. 

O autor o apresenta através de um conjunto de quatro teses. 

A primeira diz que todo o conhecimento científico-natural é científico-social, 

pois a distinção entre ciência social e ciência natural deixou de ter sentido, 

ocasionando o surgimento de um conhecimento não-dualista. A segunda apresenta 

que todo conhecimento é local e total, tentando superar os males causados pela 

especialização científica. Neste segundo aspecto, o conhecimento é local e total, visa 

a totalidade universal e se fragmenta, porém, tematicamente, fazendo com que os 

conhecimentos progridam uns com os outros. Em terceiro lugar, o conhecimento 

aparece como auto-conhecimento, porque o objeto é a continuação do sujeito por 

outros meios, portanto o conhecimento é auto-conhecimento, tem um caráter 

autobiográfico. Por fim, o autor apresenta que todo o conhecimento científico busca 

constituir-se em senso comum, ou seja, a ciência pós-moderna reabilita o senso 

comum e reconhece nele algumas formas que enriquecem a relação com o mundo, 

apesar de ser o senso comum mistificador e conservador, mas que tem uma dimensão 

libertadora e utópica. 
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3 – Reflexões e questionamentos sobre o texto. 

 

Neste ponto serão abordados de forma sucinta dois aspectos que nos parecem 

de grande relevância: a indeterminação do contexto histórico na obra e traços 

relativistas ou irracionalistas de seu texto. 

  

 

A - A questão do contexto histórico 

O autor analisa o surgimento do paradigma dominante na revolução científica, 

no século XVI. Não estabelece, porém, relações entre a revolução científica e a 

conjuntura econômica e política que transformavam a Europa desde o século XI: o 

desenvolvimento de novas técnicas na agricultura, o ressurgimento das cidades e a 

primeira divisão entre o trabalho rural e urbano, a expansão comercial, a perda 

crescente de poder de influência da Igreja e a formação dos Estados Nacionais, etc.  

A chamada revolução científica é, ao mesmo tempo, produto e causa, dentre 

outros fatores, destas transformações e ocorrem exatamente por haver condições 

materiais para seu livre desenvolvimento.  

O autor aponta, simplesmente, que estas transformações (ligadas às ciências 

naturais e às ciências sociais somente no século XIX) eram importantes para 

burguesia que ascendia ao poder na época, ou, podemos inserir com maior precisão, 

para uma nova classe que se gestava no processo de transição do modo de produção 

feudal para o modo de produção capitalista na Europa, que passa a ser predominante 

politicamente no século XVII na Inglaterra e no XVIII, na França e, no século XIX, 

também predominante economicamente nos dois países e, nestes dois aspectos 

(político e econômico) nos demais países centrais da Europa, avançando seus 

tentáculos pelo resto do mundo. 

Aspecto notável desta nova ciência e do novo paradigma, que se torna depois 

dominante, é a pretensão de um método que buscava explicação totalizante dos 

fenômenos naturais que, aplicados posteriormente às ciências sociais, buscava a 

partir dos mesmos pressupostos, compreender os fenômenos sociais. Explicação da 

totalidade, mas na busca de elementos para assegurar uma determinada regularidade 
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do movimento da sociedade e, assim, legitimar o modo de sua existência, em outras 

palavras: o modo de produção emergente e predominante.  

Ao analisar as raízes do novo paradigma, o autor novamente não comenta 

aspectos históricos, conjunturais, mas simplesmente aponta uma diferença 

fundamental entre o momento em que surgem os avanços científicos que deram 

origem ao paradigma dominante e o que dá origem ao paradigma emergente: o 

primeiro surge de uma revolução científica, e o segundo, de uma sociedade já 

revolucionada cientificamente e que está, neste momento, questionando os 

fundamentos metodológicos das ciências naturais e sociais, embora, novamente, a 

transformação parta das áreas das ciências naturais. 

Ora, podemos questionar: se a origem do paradigma dominante favoreceu a 

burguesia ascendente, a alguém beneficia o paradigma emergente? A quem? Há um 

questionamento do método apenas por causa do acúmulo de conhecimento (como 

aponta o autor), ou houve mudanças históricas que forçam  esta alternativa 

metodológica, que por sua vez muda a própria possibilidade de se conhecer o mundo? 

Um ensaio de resposta para estas questões seria um tanto quanto longo. 

Todavia, penso ser razoável apontar alguns pensamentos, que também podem dar 

origem a outras questões. 

Em primeiro lugar: se o autor reconhece o favorecimento do surgimento do 

paradigma dominante à burguesia em ascensão, por que ele não avança na 

compreensão de que as ciências e seus métodos não surgem do acaso, mas são 

produtos de uma época, estão, portanto, inseridos num contexto histórico, 

estabelecendo relações mais claras entre estes dois fatos que, em sua exposição, 

parecem isolados um do outro? O que vale ainda dizer que nem ciência, nem método, 

são a-históricos ou neutros. O que o leva a não contextualizar o paradigma 

emergente? 

Não acreditamos que o paradigma que emerge surge de um mero amontoado 

de conhecimento científico que, de tanto ter evoluído, passou a questionar seu próprio 

método e, com isto, influenciou as ciências sociais ao ponto de questionar a própria 

possibilidade de apreensão de uma totalidade histórica. Esta argumentação do autor 

nos parece por demais simplista. 
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Surge, sim, num momento histórico determinado, marcado por dois grandes 

fatores: primeiro, a crise estrutural do capitalismo, que explode nos países centrais na 

década de 1960 e vem respingar nos países periféricos com maior intensidade no final 

da década de 1970 e por toda a década de 1980. O segundo fator histórico foi a crise 

do socialismo real. 

Os caminhos para reverter ou atenuar a crise estrutural do capitalismo foram 

diversos, mas podemos identificar um elemento comum : a necessidade de reverter a 

tendência de queda da taxa de lucro. A saída geral, com particularidades que foram 

determinadas pela posição dos países dentro do sistema (se no centro ou na periferia) 

foi a adoção de políticas conhecidas como neoliberais, que na verdade nada mais 

foram (e continuam sendo)  uma ação visando a redução da intervenção do Estado na 

economia, o fim do Estado de Bem-Estar Social nos países centrais, a privatização do 

setor público, a deterioração dos Estados Nacionais da periferia do sistema, nova 

legislação tributária e um ataque sem precedentes aos direitos trabalhistas, através da 

chamada reestruturação produtiva, que na verdade é a precarização do trabalho. 

Tomado como um todo, o objetivo principal era o de ampliar as margens de 

exploração da mais-valia.  

O segundo fator histórico, a crise do socialismo real, de enorme efeito na 

propaganda ideológica, foi também motivada, em parte, pela crise econômica do 

mundo capitalista. Isto deu margem de ação aos economistas e estadistas burgueses 

para atuar num campo onde, supostamente, não haveriam mais inimigos, ou 

alternativas. 

Podemos afirmar que é a união destas duas crises que gera as contradições e 

as perplexidades que assaltam os pensadores de hoje, gerando um novo surto 

irracionalista, que é a expressão ideológica deste momento. 

 

 

B – Relativização do Conhecimento 

O autor expõe duas vertentes das ciências sociais: a ligada ao pensamento de 

Durkheim e ao positivismo e a ligada a Max Weber, apontando que esta última já 

continha elementos do novo paradigma.  
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O pensamento de Durkheim não necessita de grandes investigações para ser 

caracterizado como conservador. Quanto a Weber, talvez sua noção de uma 

impossibilidade prática de se ter uma visão total ou de traços predominantes da 

sociedade, inviabilizando, portanto, uma análise e, muito menos, formulações 

propositivas de transformação (mesmo porque não era intenção do autor) esteja 

realmente muito próxima do paradigma emergente, que, diante da impossibilidade 

prática e teórica de apreensão da realidade e da totalidade, passa a valorizar o 

fragmentário, o microscópico, o imaginário, etc. 

Em nosso entendimento, e aqui assumimos uma posição mais clara no interior 

deste debate, a ciência social e qualquer conhecimento atingido não deve ser apenas 

a constatação do existente. O conhecimento deve estar em função da necessidade de 

transformação social. Utilizando-nos livremente de Karl Marx, em suas Teses contra 

Feuerbach: muitos já estudaram o mundo com o objetivo de interpretá-lo; o 

necessário, porém, é transformá-lo. 

No texto não aparece nenhuma observação em relação ao marxismo. A partir 

da análise feita sobre o pensamento de Durkheim e Weber, podemos supor  qual a 

posição do autor e do novo paradigma em relação ao pensamento de Karl Marx, que é 

bastante diferenciado de Durkheim e de Weber que, cada qual ao seu modo, 

pretendem a conservação da ordem burguesa. 

Da mesma maneira e a seu modo, o festejado paradigma emergente 

demonstra seu caráter reacionário quando aponta a impossibilidade de descoberta de 

um sentido no processo histórico-social, que possa ser racionalmente apreendido.  

Com a relativização de todo o conhecimento, a realidade passa a ter como 

característica principal seu caráter fragmentário, permitindo o surgimento de grande 

número de interpretações da realidade, todas válidas, pois tudo passa  a ser verdade. 

É patente o caráter ideológico e, consigo, de manutenção da ordem, ou seja: em todos 

os setores da sociedade, inclusive na educação. 

O novo paradigma permite a fragmentação do real e uma multiplicação de 

interpretações que podem conduzir somente há uma grande confusão conceitual, 

obstaculizando as possibilidades de mudanças qualitativas no processo educacional, 

também aumentando seu caráter ideológico e privilegiando o papel de reprodutor das 

relações sociais capitalistas do aparelho escolar. 
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C - Conclusão 

Os dois pontos que abordamos sucintamente em relação ao texto de 

Boaventura Souza Santos nos permitem apontar pelo menos dois elementos 

conclusivos, embora um estudo mais aprofundado sobre o tema seja realmente 

instigante. 

O estudo do texto, sem a abordagem crítica destes dois pontos fundamentais, 

faz transparecer que o paradigma emergente é uma verdadeira revolução do método 

científico, ao ponto de festejá-lo no interior da academia alguns pesquisadores mais 

apressados ou desatentos.  

Claro que, e talvez seja uma “debilidade” nossa, partir do princípio de que a 

ciência de um modo geral e as ciências sociais, em particular, deveriam caminhar pela 

via tortuosa da transformação social já era remar contra a maré, mesmo antes da 

“moda” pós-moderna invadir as universidades. Remar contra a maré, porém, nunca foi 

nada de assustador para os que buscam aliar teoria e prática e lutar contra idéias 

dominantes e, principalmente, contra as classes dominantes. 

Os dois pontos que pensamos ser bastante aparentes através deste estudo 

preliminar são: primeiro, a incognoscibilidade do real e a impossibilidade do macro, 

que leva aos “olhares” particulares sobre o micro, confundindo ciência com “ponto de 

vista” é, na verdade, a instauração de um relativismo sem precedentes ou, poderíamos 

dizer, do próprio irracionalismo; segundo, que este irracionalismo tem origem no 

cenário mundial que emerge da crise estrutural do capitalismo e da crise do socialismo 

real, tendo, portando, uma função ideológica fundamental e determinante para o 

avanço da selvagem ofensiva do capital, desviando as atenções para o fragmentário, o 

desconexo, o imaginário, etc. 

Impossibilitados de apreender a totalidade, não podemos tampouco 

estabelecer bases para uma ação com vistas à sua transformação. É patente o caráter 

conservador e ideológico desta conclusão inevitável. 

Estaríamos fadados a apenas conhecer múltiplas e parcelares verdades, já que 

tudo é verdade, dependendo do “olhar” de quem estuda? 
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