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Resumo 
 A proposta deste artigo é fazer uma breve apresentação dos fundamentos 
que norteiam esta pesquisa. Meu objeto de pesquisa é o autor norte-americano 
Fredric Jameson, e a intenção de nosso trabalho é demonstrar de que forma seu 
discurso teórico-metodológico se faz presente e importante para entendermos o 
discurso do pós-modernismo como uma releitura do marxismo dentro dos moldes 
de uma perspectiva metanarrativa, em que o autor retoma o debate do materialismo 
histórico e da dialética, como instrumentos essenciais para a compreensão do 
momento em que estamos inseridos, o pós-moderno entendido como uma lógica 
cultural dominante do terceiro estágio do capitalismo tardio, ou globalização.  
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O texto a seguir, tem por objetivo apresentar de maneira sumária, os 
princípios que a priori, fundamentam esta pesquisa, e que culminam naquilo que 
estamos tentando mostrar, ou seja, sobre a possibilidade de uma experiência 
metanarrativa da história, que não seja essencialmente escatológica, e que em 
Fredric Jameson assume um caráter pós-moderno no mínimo polêmico e 
problematizador, mas não menos curioso. Se o pós-modernismo, como categoria 
de época mais do que um movimento estético, se resume por uma tentativa de 
abstenção a uma filosofia da história, é de se supor que Jameson estaria indo 
“contra a maré” do pós-modernismo, já que este estabelece formas de pensamentos 
alternativos à visão “clássica” das filosofias modernas. 

De fato, o discurso filosófico que permeia a modernidade, baseia-se 
fundamentalmente dentro daquilo que conhecemos como a racionalidade 
ocidental. Mas a esta racionalidade ocidental, vem acoplado um discurso 
científico, que baseado em premissas observáveis e, portanto, experimentáveis, 
arrogam para si e para as demais ciências, entre elas, algumas correntes filosóficas, 
o direito ao método e ao modelo científico a serem seguido. Neste momento, 
pensava sobre as experiências das duas Guerras Mundiais e o que significou a 
experiência marxista depois da Revolução Russa. Por um momento, pudemos 
perceber a fragilidade inerente à todo ideal de racionalidade, que baseado em suas 
promessas de proteção e bem estar social, resultaram em experiências que a 
humanidade ainda tenta apagar de sua memória.  

A nossa intenção é explicar de que modo Fredric Jameson parece resgatar 
essa tradição, de uma defesa da metanarrativa, que caminha pari passu, ao seu 
caráter profundamente hegeliano do marxismo, e que lhe permitiu enfrentar as 
adversidades da época e atravessar suas confusões com uma coragem equânime, 
toda própria. A obra de Jameson não pode ser definida como otimista no sentido 
em que se diz que a tradição marxista ocidental foi pessimista. Sua política sempre 
foi realista. E é este realismo que permite entender a questão do utópico em 
Jameson, como algo não tão facilmente reprimido, podendo ser reaceso com os 
mais imprevisíveis pretextos. E este reencontro, genuinamente histórico, do sujeito 



com o objeto, pode nos proporcionar caminhos outros, não determináveis em si 
mesmos, para se pensar os novos rumos tomados pela pesquisa e conhecimento 
científico em História. 

Fredric Jameson nasceu a 14 de abril de 1934 em Cleveland, Ohio, EUA. É 
de fato, um dos críticos culturais da época presente mais avançado e desafiador no 
âmbito dos trabalhos que definem os parâmetros do debate teórico contemporâneo. 
Proponente da teoria crítica na esfera do “marxismo ocidental” buscou 
exaustivamente disseminar dentro do meio acadêmico norte-americano, os estudos 
culturais marxistas, como um dos movimentos radicais da crítica. E é um dos 
poucos críticos literário marxista que mais contribuiu para a compreensão das 
inúmeras manifestações da cultura contemporânea.  

Sua trajetória intelectual segue uma linha bem específica. Nos anos 
seguintes à Primeira Guerra Mundial, houve um retrocesso da grande agitação 
revolucionária na Europa Central e o Estado Soviético já se encontrava 
burocratizado e isolado, desenvolvendo-se uma clara tradição teórica que seria 
conhecida como “marxismo ocidental”. Nascido da derrota política – o 
esmagamento das insurreições proletárias na Alemanha, Áustria, Hungria e Itália – 
vivida pelos primeiros pensadores, Lukács, Korsch e Gramsci, esse marxismo foi 
separado do corpo clássico do materialismo histórico por uma ruptura. E na 
ausência de uma prática revolucionária popular, a estratégia política para a 
derrubada do capital declinou. Quando da grande depressão à Segunda Guerra 
Mundial, a análise econômica das suas transformações também tendeu a migrar.  

Mas foi com a contribuição de uma série de pensadores de uma segunda 
geração marxista – Adorno, Horkheimer, Sartre, Lefebvre, Marcuse, Benjamin – 
que o marxismo ocidental ganhou projeção. Construíram um notável campo de 
teoria crítica, que não se isolou das correntes circundantes de pensamento não 
marxistas, estando em tensão criativa com elas. Essa tradição ocupou-se 
profundamente com questões de método – a epistemologia de uma compreensão 
crítica da sociedade – sobre as quais o marxismo clássico deixou poucos 
indicadores.  

Primeiramente, analisaremos o momento de urgência de uma forma 
conceitual, que é o pós-modernismo. O pós-modernismo, não surgiu como um 
movimento identificado de sublevação em relação ao modernismo. Antes 
compõem as bases mesmas do modernismo, divergindo das categorias de 
modernização social, das novas tecnologias e de sua influência para vida social.  O 
autor Jünger Habermas1, em o “Discurso Filosófico da Modernidade” já nos traz 
algumas pistas de teóricos e filósofos que, se não pensaram em termos 
propriamente claros, como “pós-modernismo”, lançaram os elementos básicos para 
que tal conceito viesse à tona. Segundo Habermas,  

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 

                                                 
1 HABERMAS, J. O discurso filosófico da Modernidade: doze lições. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.  



tem razões de sobra para se despedir do horizonte conceitual do racionalismo 
ocidental em que surgiu a modernidade. Porém, uma vez desfeitas as relações 
internas entre o conceito de modernidade e a sua autocompreensão, 
conquistadas 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, J., 2000: 5-6).  

 Talvez por isto, seja complicado pensarmos numa ruptura, senão em uma 
continuidade no mínimo questionadora, delineando o que se constituiria como 
sendo pós-modernismo. Ainda de acordo com Habermas, 

 Por mais distintas que sejam essas versões da teoria da pós-modernidade2, 
ambas se distanciam do horizonte conceitual fundamental em que se formou a 
autocompreensão da modernidade européia. As duas teorias da pós-
modernidade pretendem ter-se apartado desse horizonte, tê-lo deixado para 
trás como horizonte de uma época passada. (HABERMAS, J., 2000: 8).  

 O problema em questão, foi se constituindo à medida que me indagava sob 
quais categorias e em que condições, se fundamentava o discurso do pós-
modernismo. Apenas um reflexo das novas tecnologias comerciais que segundo a 
autora Ann Kaplan3 está ligada ao novo estágio do capitalismo multinacional e 
multiconglomerado de consumo e a todas as novas tecnologias que esse estágio 
produziu, sendo geralmente formulado em termos negativos 4, sobre as formas de 
interpretar o ser, como destituído de autonomia, dominado cada vez mais pelas 
máquinas, ou nas suas mais variadas formas de expressão cultural seja nas artes 
plásticas, ou mesmo na arquitetura e nas novas tecnologias da imagem, como o 
cinema, por exemplo, bem como em suas considerações utópicas: um produto do 
feminismo, da desconstrução, da psicanálise lacaniana, que, juntos, acarretaram 
uma significativa ruptura cultural denominada de pós-moderna, e que implica um 
movimento da cultura e dos textos para além das categorias binárias opressivas5. 
 Já para Perry Anderson6, a ideia de um “pós-modernismo” surgiu pela 
primeira vez no mundo hispânico, na década de 1930, uma geração antes do seu 
aparecimento na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Foi Federico de Onís7 quem 
imprimiu o termo postmodernismo. 

“Usou-o para descrever um refluxo conservador dentro do próprio 
modernismo: a busca de refúgio contra o seu formidável desafio lírico num 
perfeccionismo de detalhe e do humor irônico, em surdina, cuja principal 

                                                 
2 Em seu sentido político, anarquista e estético, no sentido de uma cultura saturada, “cristalizada”, 
termo de Arnold Gehlen, citado por Habermas, 2000, pág. 6.   
3 KAPLAN, Ann. O mal-estar no pós-modernismo: teoria e práticas, Rio de Janeiro, 1993. 
4 Sobre os autores que teorizaram a respeito desse pós-modernismo “cooptado”, a autora identifica 
entre eles Jean Baudrillard, McLuhan, Arthur Kroker e David Cook, (KAPLAN, 1993, p.15). 
5 Segundo a autora, “a exigência de um fim para as mortíferas oposições binárias entre 
masculinidade e feminilidade, talvez seja o melhor resumo do pós-moderno utópico” (KAPLAN, 
1993, p. 15).  
6 ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. 
7 Escritor e crítico literário espanhol, autor de vários ensaios entre eles, “Antología de la poesía 
española e hispanoamericana” de 1934, livro acompanhado de documentada e importante 
introdução bibliográfica, onde define pela primeira vez o que é a estética literária do pós-
modernismo, e do modernismo. 



característica foi à nova expressão autêntica que concedeu as mulheres. 
(ANDERSON, P., 1999: 10).  

 No entanto, só uns vinte anos depois, que o termo pós-modernismo surge 
no mundo anglófono, num contexto bem diferente, como categoria de época e não 
estética. Dessa forma, num estudo publicado em 1934, intitulado Study of History, 
Arnold Toynbee8 argumentava sobre duas poderosas forças que concorreram para 
moldar a história recente do Ocidente: o industrialismo e o nacionalismo. A 
exemplo desta experiência, temos a Grande Guerra, que originou-se a partir do 
embate dessas duas tendências, deixando inequivocamente claro que uma nova era 
surgia em que o poder nacional não podia mais ser auto-suficiente. Neste momento 
de prelúdio dessas novas tendências de categoria de época, a idade pós-moderna 
era marcada por duas evoluções: a ascensão de uma classe operária industrial no 
Ocidente e o convite de sucessivas intelligentsias fora do Ocidente a dominar os 
segredos da modernidade e voltá-los contra o mundo ocidental.  
 Já nos Estados Unidos, o termo reapareceu e fora reapropriado meio que 
casualmente, já no final dos anos 50, como indicação negativa do que era menos, 
não mais, moderno. Em 1959, C. Wright Millse Irving Howe9 empregaram o termo 
pós-modernismo neste sentido, o primeiro de modo mais irônico, usou o termo 
para indicar uma época na qual, os ideais modernos do liberalismo e do socialismo 
tinham simplesmente falido, quando a razão e a liberdade se separaram numa 
sociedade pós-moderna de impulso cego e conformidade vazia. O segundo, de 
modo mais brando, usou-o para descrever uma ficção contemporânea incapaz de 
sustentar a tensão modernista com uma sociedade circundante cujas divisões de 
classe tornavam-se cada vez mais amorfas com a prosperidade do pós-guerra.  
 Em 1969, outra figura eminente do cenário norte-americano, Leslie 
Fiedler10, também celebrou o surgimento de uma nova sensibilidade entre a 
geração mais jovem da América, que era uma geração de “excluídos da história”, 
mutantes culturais cujos valores – desinteresse e desligamento, alucinógenos e 
direitos civis – encontravam expressão e acolhida numa nova literatura pós-
moderna. De fato esta nova forma literária produziria um cruzamento de classes e 
uma mistura de gêneros, repudiando as ironias e formalismos modernistas, para 
não falar nas distinções entre elevado e inferior, numa volta desinibida ao 
sentimental e burlesco. De acordo com Perry Anderson, “nesse sentido, o recurso a 
um simples prefixo denotando o que vem depois é virtualmente inerente ao próprio 
conceito, cuja recorrência se poderia espera de antemão sempre que se fizesse 
sentir a necessidade ocasional de um marcador de diferença temporal”. 
(ANDERSON, P., 1999: 20).  
 Mas é com François Lyotard11 que o pós-moderno surge com determinada 
força. Se a sociabilidade na modernidade é mediada por processos de 
“input/output”, segundo uma lógica que implica a comensurabilidade dos 
elementos e a determinabilidade do todo, num processo de legitimação das 
                                                 
8 Op. cit., 1999, pág. 10.  
9 Perry Anderson, (1999). 
10Perry Anderson, (1999).   
11 LYOTARD, J. François. A condição pós-moderna. 3ª edição, Ed. Gradiva, outubro de 2003.  
 



performances do sistema, que segundo o autor, é nomeadamente inconsistente em 
muitos casos, principalmente no da contradição do campo socioeconômico, com a 
crise dessas metanarrativas, onde pode residir a legitimidade? Neste caso, o 
critério que antes se operava para a legitimação desses discursos (as narrativas), 
passa a ser operado por um critério tecnológico, não sendo pertinente para ajuizar 
do verdadeiro e do justo.  
 O que está em jogo segundo Lyotard é a mudança do estatuto do saber, 
numa condição pós-moderna. De fato, o que determina nosso objeto é pensar sobre 
a constituição de um saber científico como uma espécie de discurso. Neste caso, o 
saber é entendido como uma competição mundial pelo poder, sugerindo como 
cenário discriminatório para o entendimento de tal situação, a própria 
informatização das sociedades mais desenvolvidas, o que permite realçar 
vivamente, ou mesmo ampliar, alguns dos aspectos da transformação do saber e 
dos seus efeitos sobre a autoridade pública e sobre as instituições civis, efeitos que 
permaneceriam pouco perceptíveis sob outras perspectivas.  

O que é o mesmo que dizer que a hipótese é banal. Mas é-o somente na 
medida em que não ponha em causa o paradigma geral do progresso das 
ciências e das técnicas, ao qual parecem naturalmente fazer eco o crescimento 
econômico e o desenvolvimento do poder sociopolítico. Admite-se como 
evidente que o saber científico e técnico se acumula, discutindo-se, quando 
muito, a forma desta acumulação; uns imaginam-na regular, contínua e 
unânime, outros periódica, descontínua e conflitual (LYOTARD, F., 2003: 
24). 

 O problema da legitimação das metanarrativas perpassa o próprio conflito 
entre a constituição de um saber narrativo e o saber científico. O primeiro ligado às 
ideias de equilíbrio interior e de convivialidade, em comparação com as quais o 
saber científico contemporâneo faz pálida figura, sobretudo por ser obrigado a 
sofrer uma exteriorização relativamente ao “sabedor” e uma alienação 
relativamente aos seus utilizadores, mais fortes ainda que anteriormente. De 
acordo com Lyotard, 

Ao examinar o estatuto atual do saber científico verifica-se que, embora este 
último pareça mais subordinado que nunca às potências e, com as novas 
tecnologias possa mesmo tornar-se uma das principais fontes dos seus 
conflitos, a questão da dupla legitimação, bem longe de se esbater, põe-se 
cada vez com maior acuidade. Pois ela posiciona-se na sua forma mais 
completa, a da reversão, evidenciando que saber e poder são as duas faces de 
uma mesma questão: quem decide o que é saber e quem sabe o que convém 
decidir? A questão do saber na era da informática é, mais que nunca, a 
questão do governo. (LYOTARD, F., 2003: 26) 

 A condição geral da comunicação (do significado do enunciado a ser 
compreendido), não permite distinguir entre os enunciados ou os seus efeitos 
próprios. Dessa forma, um segundo enunciado, denominado performativo, tem a 
particularidade de o seu efeito sobre o referente coincidir com a sua enunciação. O 
que compõem nosso sistema performativo é o que se entende por jogos de 
linguagem a partir da perspectiva de Wiitgenstein12, ou seja, que cada uma destas 

                                                 
12 François Lyotard (2003).  



diversas categorias de enunciados deve poder ser determinada por regras que 
especifiquem as suas propriedades e o uso que delas se pode fazer, exatamente 
como o jogo de xadrez se define por um grupo de regras que determinam quer as 
propriedades das peças, quer a maneira conveniente de deslocá-las.  
 No entanto, três observações se fazem necessárias a propósito dos jogos de 
linguagem: primeiro que suas regras não têm a sua legitimação em si mesma, mas 
que elas são o objeto de um contrato explícito ou não entre os jogadores. Segundo 
que na falta de regras não há jogo, que uma modificação, mesmo mínima, de uma 
regra modifica a natureza do jogo e que um “lance” ou um enunciado que não 
satisfaça as regras não pertence ao jogo definido por estas. Terceiro que qualquer 
enunciado deve ser considerado como um “lance” feito num jogo; esta observação 
leva a admitir um primeiro princípio que sustem todo nosso método: falar é 
combater, no sentido de jogar, e os atos de linguagem, relevam de uma agonística 
geral. Esta idéia de uma agonística da linguagem não deve esconder o segundo 
princípio que lhe é complementar e que rege a nossa análise: é que o vínculo social 
observável é feito de “lances” de linguagem.  
 Sob esta perspectiva, cabe aqui, identificarmos a que vínculo social o autor 
se refere. De fato, sua premissa baseia-se na alternativa moderna de compreensão 
do vínculo social, sendo questão prévia e primordial decidir sobre a representação 
metódica que dela se faz. Durante o último meio século, esta representação se 
repartiu, em princípio, entre dois modelos: a sociedade forma um todo funcional; a 
sociedade esta dividida em duas. O primeiro fundamentado a partir da perspectiva 
de Talcott Parsons13 (pelo menos, o do pós-guerra) e a sua escola, parece levar a 
uma teoria da mente humana, e o segundo fundamentado pela corrente marxista e 
pelas escolas que a compõem, por diferentes que sejam, e que admitem o princípio 
da luta de classes e a dialética como dualidade que trabalha a unidade social, o 
materialismo histórico.  

Estas duas espécies de discurso provêm da sociedade do século XIX. A 
idéia de que a sociedade forma um todo orgânico, em cuja ausência ela deixa de 
ser uma sociedade (e a sociologia deixa de ser objeto), dominava o espírito dos 
fundadores da escola francesa. Com o funcionalismo, ela torna-se precisa. Toma 
um outro aspecto quando Parsons14, nos anos 50, assimila a sociedade a um 
sistema auto-regulado. O princípio do sistema, ainda otimista, corresponde à 
estabilização das economias de crescimento e das sociedades de abundância, sob a 
égide de um “welfare state” temperado. 

Fazendo alusão a alguns teóricos alemães de hoje, Lyotard identifica a 
“system theorie” como tecnocrática, ou seja, cínica, para não dizer desesperada: a 
harmonia das necessidades e das expectativas dos indivíduos ou dos grupos com as 
funções que o sistema assegura não é mais do que uma componente anexa do seu 
funcionamento; a verdadeira finalidade do sistema, aquilo para que ele se 
programe a si mesmo como uma máquina inteligente, é a otimização da relação 
global dos seus “inputs” com os seus “outputs”, ou seja, a sua performatividade. 
Mesmo quando as suas regras mudam e se produzem inovações, mesmo se os seus 
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14 François Lyotard (2003).  



disfuncionamentos (greves, crises, desempregos, ou revoluções políticas) podem 
fazer crer numa alternativa e fazer surgir esperanças, isso não passa de 
reajustamento interno e o seu resultado não pode ser senão o melhoramento da 
“vida” do sistema, sendo a entropia, ou seja, o declínio, a única alternativa a este 
aperfeiçoamento das performances. 

Para além do deslocamento de um pensamento a outro, há uma mesma 
idéia do social: a de que a sociedade é uma totalidade unida, uma “unicidade”. De 
acordo com Parsons15, 

A condição mais decisiva para que uma análise dinâmica seja boa é que cada 
problema seja contínua e sistematicamente referido ao estado do sistema 
considerado como um todo; um processo ou um conjunto de condições, ou 
“contribui” para a manutenção (ou desenvolvimento) do sistema, ou é 
“disfuncional” na medida em que atenta contra a integridade e a eficácia do 
sistema (LYOTARD, F., 2003: 34-35). 

Esta idéia é também a dos “tecnocratas”. Daí a sua credibilidade: por ter os 
meios de se fazer realidade, ela tem os meios de administrar suas provas; 

Mas não se podem julgar paranóicos o realismo da auto-regulação sistêmica e 
o círculo perfeitamente fechado dos fatos e das interpretações, senão na 
condição de se dispor ou de se pretender ter à disposição um observatório que, 
por princípio, escape à sua atração. Esta é a função do princípio da luta de 
classes na teoria da sociedade a partir de Marx. (LYOTARD, F., 2003: 35).  

 Se a teoria “tradicional” está sempre sob a ameaça de ser incorporada na 
programação do todo social como um simples utensílio de optimização das 
“performances” deste último, é porque o seu desejo de uma verdade unitária e 
totalizante se presta a prática unitária e totalizante dos gestores do sistema. A 
teoria “crítica”, porque se apóia sobre um dualismo de princípio e desconfia das 
sínteses e das reconciliações, deveria estar apta a escapar a este destino. É um 
outro modelo de sociedade (e uma outra idéia da função do saber que nela se pode 
produzir e se pode adquirir) que guia o marxismo. Este modelo nasce com as lutas 
que acompanham o investimento pelo capitalismo das sociedades civis 
tradicionais.   

O modelo crítico se tem mantido e refinado com a escola de Frankfurt ou 
com o grupo “socialismo ou barbárie”. Mas não se pode esconder que a base social 
do princípio da divisão, a luta de classes, tendo-se esfumado ao ponto de perder 
toda a radicalidade, se encontrou finalmente exposta ao perigo de perder o seu 
fundamento teórico e de se reduzir a uma “utopia” a uma “esperança”, feito em 
nome do homem, ou da razão, ou da criatividade. Inversamente, só se pode contar 
com a sua função crítica e desejar orientar-lhe o desenvolvimento e a difusão nesse 
sentido quando se decidiu que ela não constitui um todo integrado e que 
permanece dominada por princípios de contestação, homogeneidade ou dualidade 
intrínseca do social, funcionalismo ou criticismo do saber. 

E, hoje mais que nunca, saber qualquer coisa sobre ela é, antes de mais, 
escolher a maneira de a interrogar, que é também a maneira como ela pode 
fornecer as respostas. Só se pode decidir que o principal papel do saber é o de 
ser um elemento indispensável do funcionamento da sociedade, e agir em 
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conseqüência, quando se decidiu que esta é uma grande máquina. 
(LYOTARD, F., 2003: 37). 

Sobre este aspecto, cabe aqui falarmos um pouco sobre essa pretensão 
inerente ao próprio desejo de optimização das performances, de uma verdade 
unitária e totalizante da prática dos gestores do sistema. Não cabe aqui 
reverberarmos sobre as condições em que se deram, e se concretizaram tais 
performances, mas apontar o sentido que as filosofias da história tomaram, de 
forma a corroborar com essas mesmas performances.  

Neste ponto, a pesquisa sugere uma análise crítica sobre algumas 
concepções das filosofias da história, enquanto ciência teórica e prática peculiar de 
uma época ou período, de modo a identificar uma particular forma narrativa ou 
metanarrativa, que determinou maneiras de pensar e agir históricos, teleológicos e 
progressivos, que num certo momento, demonstrou sua fragilidade e inutilidade, 
enquanto ideal a ser atingido. Em meio a esse debate, se evidencia o surgimento de 
um conceito, ou ideia16, o pós-modernismo, que corrobora com algumas das 
questões enfrentadas por esse questionamento das metanarrativas. De fato, pensar 
sobre o conceito de pós-modernismo, e de como ele se insere dentro das 
perspectivas teóricas, metodológicas e práticas de uma ciência da história, de 
modo a contribuir para o que queremos realmente saber: como a experiência de 
uma metanarrativa histórica, pode ser, nos moldes jamesonianos, possíveis num 
mundo pós-moderno.  

A prerrogativa para se estabelecer um discurso sobre a História, o que a 
constitui e por ela é constituído, recai sempre sobre o discurso científico da 
objetividade ou não das ciências históricas. De fato, todas as filosofias da história, 
foram de certa forma, uma tentativa explanatória sobre essa questão, seja 
metafísica, no caso do sistema de Hegel, seja empírica, no caso das interpretações 
lineares (Kant, Comte), ou cíclicas e lineares, (Vico), ou mesmo caótica, desde que 
a esta esteja ligada às concepções cíclicas e lineares da mesma. No entanto, poucas 
teorias da história podem ser classificadas simplesmente como lineares, cíclicas ou 
caóticas.  

Em âmbito geral, as filosofias da história guardam certo profetismo 
histórico religioso. Como K. Lowith17 coloca, o profetismo do conceito da história, 
faz com que o tempo se torne principalmente futuro, e o futuro o conteúdo 
primordial do nosso pensamento histórico. Para este novo futuro, o “criador do céu 
e da terra” não é suficiente. Ela quer garantir mais do que a própria salvação 
humana. Sua compensação por todo sofrimento. “Ele tem de criar um novo céu e 
uma nova terra” 18, estando implícito nesta transformação, a ideia de progresso.    

                                                 
16 Aqui se verifica a variabilidade do próprio conceito de pós-modernismo, e de sua aceitação, 
enquanto categoria de análise histórica. Senão de uma análise da história, ao menos de seu método 
e prática de analise. Mas ainda não há um consenso sobre se existe um conceito de pós-
modernismo, ou se é, somente uma ideia para caracterizarmos o momento em que vivemos. Se se 
leva em conta, como ideia, há que considerar o aspecto inerente do próprio conceito de ideia, que é 
o dualismo do conceito: modernismo x pós-modernismo, por exemplo.  
17 LÖWITH, Karl. O sentido da História. Edições 70, Rio de Janeiro. 
18 Op. cit. Pág. 30.  



 O futuro passa a ser então, o “verdadeiro” foco da história, desde que a 
verdade resida na base religiosa do Ocidente cristão, cuja consciência histórica é, 
na verdade, determinada por uma motivação escatológica (Marx, Hegel). O 
significado desta visão de um fim verdadeiro, como simultaneamente “finis”  e 
“telos” , é o fato de constituir um esquema de ordem e sentidos progressivos, um 
esquema que tem sido capaz de vencer o medo antigo do fado e da fortuna. O 
processo escatológico delimita o processo da história através de um fim, como o 
articula e preenche também com um objetivo definido. A influência de tal 
pensamento, sobre a consciência histórica do Ocidente situa-se ao nível da 
conquista do tempo histórico, que se desgasta e devora as suas próprias criações, a 
menos que seja definido por um fim derradeiro.  
 O esquema escatológico do processo histórico, que tornou a história 
“universal”, retira o pressuposto de sua universalidade na crença de um Deus 
universal, para a crença de uma unidade da história da humanidade, orientada para 
um objetivo final. A humanidade se constituindo como ideia e ideal do futuro.  
Karl Popper19 faz uma crítica contundente sobre essa posição positivista, que 
culminou num historicismo, no mínimo “historicista”  20. Segundo o autor, a crença 
em um destino histórico é pura superstição e que não pode haver predição do curso 
da história humana por métodos científicos ou qualquer outra classe e método 
racional. Isto porque o curso da história humana é estimulado pelo crescimento dos 
conhecimentos humanos, de forma que, não podemos predizer o futuro; não 
podemos predizer o curso futuro da história humana. “Não pode haver uma teoria 
científica do desenvolvimento histórico que sirva de base para a predição 
histórica”. (POPPER, K., 1980: 12) 

Em meio a essas considerações, podemos perceber os discursos que 
permeiam a própria condição pós-moderna. Dessa forma, identificamos de acordo 
com François Lyotard, duas espécies de saber: um, positivista, que encontra 
facilmente a sua aplicabilidade nas técnicas relativas aos homens e aos materiais e 
que se presta a tornar-se uma força produtiva indispensável ao sistema; outro, 
crítico, reflexivo, ou hermenêutico, que, interrogando-se direta ou indiretamente 
sobre os valores ou as finalidades, obstaculiza qualquer “recuperação”.  

Para Lyotard, o que ocorre numa situação de perspectiva pós-moderna é o 
próprio “relançamento” econômico, na fase atual do capitalismo ajudada pela 
mutação das técnicas e das tecnologias, sendo acompanhado, como já se disse, por 
uma mudança de “função dos estados”. A partir desta síndrome, forma-se uma 
imagem da sociedade que obriga a rever seriamente as abordagens apresentadas 
em alternativa.  

Assim, o que se verifica enquanto alternativa ao novo modelo de sociedade, 
está na própria regulação e reprodução do sistema, que sai das mãos dos 
administradores e passam a ser confiadas a autômatos. A questão que irá se formar 
                                                 
19 POPPER, Karl. A miséria do Historicismo. São Paulo: Cultrix: Ed. da Universidade de São 
Paulo, 1980. 
20 Não é nossa intenção aqui, discorrermos sobre os fundamentos da doutrina do historicismo. 
Apenas mostrar que enquanto recurso teórico serviu de base para uma forma positivista de se 
interpretar os fatos históricos, segundo os moldes das Ciências Naturais, predominando sua 
perspectiva objetivista e tecnicista para as Ciências Históricas.  



é a de dispor das informações que estes deverão ter em memória, a fim de serem 
tomadas as boas decisões, as quais se encontram nas mãos dos gestores de 
empresas. As Nações (estados nacionais), tradições históricas, perdem seu atrativo. 
Desta decomposição das grandes narrativas, decorre o que algumas pessoas 
analisam como a dissolução do vínculo social e a passagem das coletividades 
sociais ao estado de uma massa composta de átomos individuais lançados num 
absurdo movimento “browniano”  (Baudrillard)21. Para Lyotard, não é nada disso, 
essa é uma visão que obscurece a representação paradisíaca de uma sociedade 
“orgânica” perdida. 

Isto porque o “Si”, na forma do “Ser”, se constitui “para si”. Ele não está 
isolado. Está inserido numa textura de relações mais complexa e mais móvel que 
nunca. A questão do vínculo social, enquanto questão é um jogo de linguagem, o 
da interrogação, que posiciona imediatamente aquele que a coloca, aquele a quem 
ela se dirige e o referente que ela interroga – esta questão é já, por isso, o vínculo 
social. 

A questão é o aspecto agonístico da linguagem. Os átomos estão situados 
em encruzilhadas de relações pragmáticas, mas são também deslocados pelas 
mensagens que os atravessam, num movimento perpétuo de “atomização do 
social” em redes flexíveis de jogos de linguagem afastados da realidade moderna. 
“A burocratização é o limite extremo desta tendência” (LYOTARD, F., 2003: 45). 

No uso vulgar do discurso, numa discussão entre dois amigos, por exemplo, 
os interlocutores “alimentam a fogueira com qualquer lenha”, mudando de 
jogo de um enunciado para outro; a interrogação, a súplica, a asserção, a 
narrativa, são lançadas indiscriminadamente na batalha. Esta não existe sem 
regra, mas a sua regra autoriza e encoraja a maior flexibilidade dos 
enunciados. (LYOTARD, F., 2003: 44).  

Lamentar a perda de sentido na pós-modernidade consiste em lastimar que 
o saber já não seja principalmente narrativo, o que é uma inconseqüência. Uma 
outra que não é menor, é a de querer derivar ou engendrar através de operadores 
tais como o desenvolvimento, o progresso, a razão, e etc., o saber científico a partir 
do saber narrativo, como se este contivesse aquele em estado embrionário. Esta 
relação desigual é um efeito intrínseco das regras próprias de cada jogo; é toda a 
história do imperialismo cultural desde os primórdios do Ocidente. É importante 
reconhecer-lhe o conteúdo que o distingue de todos os outros: ele é comandado 
pela exigência de legitimação.  

Com a ciência moderna, duas novas componentes aparecem na 
problemática da legitimação: há o afastamento da investigação metafísica de uma 
prova primeira ou de uma autoridade transcendente, e reconhece que as condições 
do verdadeiro, ou seja, as regras do jogo da ciência são imanentes a esse jogo e não 
podem ser estabelecidas senão no seio de um debate, ele mesmo científico, e que 
não há outra prova de que as regras sejam boas senão quando elas alcançam o 
consenso dos especialistas. 

A narração deixa de ser um lapso da legitimação para corresponder ao 
apelo explícito à narrativa na problemática do saber, concomitante com a 

                                                 
21 François Lyotard, (2003). 



emancipação das burguesias em relação às autoridades tradicionais. O saber das 
narrativas reaparece no Ocidente para trazer a solução à legitimação das novas 
autoridades. Esta forma de interrogar a legitimidade sociopolítica combina-se com 
a nova atitude científica: o nome do herói é o povo; o sinal da legitimidade é o seu 
consenso, o seu modo de normatividade é a deliberação. Daqui resulta 
infalivelmente a idéia de progresso: ela não representa mais do que o movimento 
pelo qual se pressupõe que o saber é acumulado, mas este movimento é alargado 
ao novo sujeito sociopolítico.  

 Não está, portanto, excluído que o recurso ao narrativo seja inevitável: pelo 
menos desde que o jogo da linguagem da ciência queira a verdade dos seus 
enunciados e que não possa legitimá-los pelos seus próprios meios. Nesse 
caso, seria preciso reconhecer uma irredutível necessidade de história, sendo 
esta compreendida, tal como nós o esboçamos, não como uma necessidade de 
se recordar e projetar (nessecidade de historicidade, necessidade de 
acentuação), mas, pelo contrário, como uma necessidade de esquecimento 
(necessidade de metrum). (LYOTARD, F., 2003: 63). 

O modo de legitimação de que falamos, que reintroduz a narrativa como 
validade do saber, pode assim tomar duas direções: conforme represente o sujeito 
da narrativa como cognitivo ou como prático: como um herói do conhecimento ou 
como um herói da liberdade. 

Pois o ‘povo’ que é a nação ou mesmo a humanidade, não se contenta, 
sobretudo nas suas instituições políticas, em conhecer; ele legisla, o que quer 
dizer que formula prescrições que têm o valor de normas. Ele exerce, 
portanto, a sua competência não apenas em matéria de enunciados denotativos 
que relevam do verdadeiro, mas também em matéria de enunciados 
prescritivos que têm pretensão de justiça. É esta, como se disse, a propriedade 
do saber narrativo – donde saiu o seu conceito - , de conter simultaneamente 
uma e outra competência, sem falar do resto.(LYOTARD, F., 2003: 67). 

Identificamos aqui, duas versões da narrativa de legitimação: uma mais 
política, a outra mais filosófica; ambas de grande importância na história moderna, 
em particular na do saber e das suas instituições. Uma é a que tem a humanidade, 
enquanto heroína (narrativa da liberdade), como sujeito. A outra narrativa baseada 
numa relação entre ciência, nação e estado dá lugar a uma elaboração diferente. O 
que lhe interessa é, com efeito, não o conhecimento, mas o caráter e a ação. 

A unificação desses dois discursos é conteúdo indispensável à “Bildung” 
que o projeto humboldtiano22 visa e que consiste, não apenas na aquisição de 
conhecimento pelos indivíduos, mas na formação de um sujeito do saber e da 
sociedade plenamente legitimados. Assim, o sujeito legítimo constitui-se através 
desta síntese, que assegura que a investigação das verdadeiras causas da ciência 
não pode deixar de coincidir com a procura das finalidades justas na vida moral e 
política.  

É uma narrativa de concessão à ideia de que o sujeito do saber é o povo, 
mas esta ideia está longe de estar em conformidade com a narrativa da legitimação 
do saber proposta pelo idealismo alemão. O sujeito do saber não é o povo, mas o 
espírito especulativo, que não se encarna, como em França, após a revolução, num 
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Estado, mas num sistema. O jogo da linguagem de legitimação não é político-
estatal, mas filosófico. A especulação é o nome do discurso sobre a legitimação do 
discurso científico. A filosofia especulativa, só o pode fazer (só pode tornar o 
discurso sobre a legitimação do discurso cientifico), num jogo de linguagem que 
ligue as ciências particulares umas às outras enquanto momentos do devir do 
espírito, portanto numa narração ou, melhor, numa metanarração racional. 

Portanto é no dispositivo de desenvolvimento de uma Vida, que é ao 
mesmo tempo sujeito absoluto, que se observa o retorno do saber narrativo. Há 
uma “história” universal do espírito, o espírito é Vida, e esta vida é a apresentação 
e a formulação do que ela é em si mesma, servindo-lhe de mediação o 
conhecimento ordenado de todas as suas formas nas ciências empíricas. A 
enciclopédia do idealismo alemão é a narração da “história” deste sujeito-vida.  

Este modelo narrativo, ou metanarrativo, serviu como modelo para a 
constituição ou a reforma dos ensinos superiores universitários nos séculos XIX e 
XX em muitos países, a começar nos EUA. O idealismo alemão recorre a um 
metaprincípio que funda o desenvolvimento simultâneo do conhecimento, da 
sociedade e do Estado na realização da “vida” de um sujeito que Fichte23 chamava 
“vida Divina” e Hegel24 “vida do espírito”. Nesta perspectiva, o saber acha 
primeiramente a sua legitimidade em si mesmo e é ele que pode dizer o que é o 
Estado e o que é a sociedade. O conhecimento sobre todos os referentes possíveis é 
tomado, não com o seu valor de verdade imediata, mas com o valor que eles 
assumem pelo fato de ocuparem um determinado lugar no percurso do Espírito ou 
da Vida, ou se se preferir, uma certa posição na enciclopédia contada pelo discurso 
especulativo. O verdadeiro saber nesta perspectiva é sempre um saber indireto, 
feito de enunciados relacionados e incorporados na metanarrativa de um sujeito 
que assegura a sua legitimidade. 

O discurso hermenêutico contemporâneo é proveniente desta 
pressuposição, que assegura, finalmente, que há sentido para conhecer e que 
confere assim a sua legitimidade à história, nomeadamente à do conhecimento. O 
problema da legitimidade pode resolver-se através de outro procedimento. É 
preciso acentuar a diferença. A primeira versão da legitimação adquiriu hoje um 
novo vigor. Nesta versão, o saber não encontra a sua validade em si mesmo, num 
sujeito que se desenvolve ao atualizar as suas possibilidades de conhecimento, mas 
num sujeito prático que é a humanidade; o princípio do movimento que anima o 
povo não é o saber na sua auto-legitimação, mas a liberdade na sua auto-fundação, 
ou, se se preferir, na sua autogestão. Sua epopéia é a da emancipação.  

Na sociedade e na cultura contemporânea, pós-industrial e pós-moderna, a 
questão da legitimação do saber põe-se noutros termos. A grande narrativa perdeu 
sua credibilidade, qualquer que seja o modo de unificação que lhe está consignado: 
narrativa especulativa, narrativa de emancipação. No declínio destas narrativas 
pode-se ver um efeito do progresso das técnicas e das tecnologias, a partir da 
Segunda Guerra Mundial, que deslocou o acento para os meios de ação em 
detrimento dos seus fins, ou então, o relançamento do capitalismo liberal avançado 
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após a sua recessão sob a proteção do keynesianismo durante os anos de 1930 a 
1960, relançamento que eliminou a alternativa comunista e valorizou a fruição 
individual dos bens e dos serviços.  

No entanto, é preciso, antes de mais, assinalar os germes de 
“deslegitimação” e de niilismo que eram inerentes às grandes narrativas do século 
XIX, para compreender como é que a ciência contemporânea podia ser sensível a 
estes impactos muito antes deles ocorrerem.  “A ciência positiva não é um saber. E 
a especulação alimenta-se da sua supressão” (LYOTARD, F., 2003: 80). Desta 
forma, o discurso especulativo hegeliano contém em si mesmo, e segundo o 
testemunho de Hegel, um cepticismo em relação ao conhecimento positivo. Uma 
ciência que não encontrou a sua legitimidade não é uma ciência verdadeira, ela cai 
no nível mais baixo, o de ideologia ou de instrumento de poder, se o discurso que a 
devia legitimar surge como relevante de um saber pré-científico, semelhante, a 
uma narrativa “vulgar”.  

Surge à luz a ideia de perspectiva, que não está longe, a este respeito pelo 
menos, da ideia de jogos de linguagem. Ocorre aqui um processo de 
deslegitimação que tem como motor a exigência de legitimação. A crise do saber 
científico, cujos sinais se multiplicam desde o fim do século XIX, não provém de 
uma proliferação fortuita das ciências que por sua vez, seria o efeito do progresso 
das técnicas e da expansão do capitalismo, ela advém da erosão interna do 
princípio de legitimidade do saber.  

Quanto ao outro processo de legitimação, o que surge com a 
“Aufklãrung”25, o dispositivo da emancipação, o seu poder intrínseco de erosão, 
não é menor que o que age dentro do discurso especulativo,  mas incide sobre 
outro aspecto. Sua característica de fundar a legitimidade da ciência, a verdade, 
sobre a autonomia dos interlocutores empenhados na prática ética, social e política 
é imediatamente problemática, como vimos: entre um enunciado denotativo com 
valor cognitivo e um enunciado prescritivo com valor prático, a diferença é de 
pertinência, logo de competência.  

A questão a ser problematizada é de que os discursos metanarrativos, no 
intuito de dar unidade à diversidade, e a imensa pluralidade de discursos, pautados 
na unidade social, de um ideal de humanidade, de valores como os de progresso e 
razão, em um momento de sua historicidade entram em crise e racham-se naquilo 
mesmo que é genuinamente constituído historicamente por Jameson: o sujeito e o 
objeto.   

Sob este aspecto, a crítica da metanarrativa aqui proposta, vai muito mais 
além da questão da competência do saber. Por que ai, não é só uma crítica de um 
saber específico, mas de todo esse saber, instituído durante a modernidade.  Nesse 
caso, a crítica pós-moderna do saber, abrange aspectos da pós-modernidade, mais 
do que o próprio pós-modernismo, que segundo Fredric Jameson26, é mais uma 
expressão de uma lógica cultural do terceiro estágio do capitalismo, ou dessa pós-
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26 JAMESON, Fredric. Espaço e Imagem: teorias do pós-moderno e outros ensaios de Fredric 
Jameson. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006, p. 47-65, 93.   



modernidade, denominado “sociedade pós-industrial” 27.  Para Jameson, “a pós-
modernidade significa também um aprisionamento no sistema do presente 
temporal do qual as categorias narrativas da mudança parecem estar excluídas” 
(JAMESON, F., 2006: 93).  
 Mas esta perspectiva jamesoniana abrange um debate sobre a própria 
narrativa ou “metanarrativa” do marxismo e sua experiência histórica, em que o 
conceito de pós-modernismo, utilitário ou mesmo uma mistificação, tem lá suas 
contribuições, como o de tentar resolver os problemas estéticos e políticos da pós-
modernidade. De acordo com Jameson, “conferir alguma originalidade histórica à 
cultura pós-moderna significa também afirmar implicitamente uma diferença 
estrutural radical entre o que é às vezes chamado de sociedade de consumo e 
momentos anteriores do capitalismo dos quais ela emergiu” (JAMESON, F., 2006: 
31). 
 No entanto, há uma tendência geral a considerar Marxismo e pós-
modernismo, como sendo uma combinação estranha ou paradoxal, o que de fato, 
para Jameson, não representa nenhuma das duas coisas. Sua contribuição para uma 
análise marxista do pós-modernismo, ou mesmo, da pós-modernidade, 
considerando aquela como ciência do próprio capitalismo, e devidamente posta em 
dúvida em relação ao seu descrédito, enquanto prática teórica, levando alguns 
críticos a serem bem rigorosos com Jameson, é a de uma tentativa de teorizar a 
lógica específica da produção cultural neste terceiro estágio do capitalismo, e não 
como mais uma crítica cultural solta ou um diagnóstico do espírito da época.  
 Essa tentativa de teorização, portanto da prática de uma teoria da história, 
da própria constituição de uma narrativa de um pós-modernismo totalizante, é que 
é criticada em Jameson. O autor, porém, considera essa questão no mínimo 
interessante: não o porquê dele adotar tal perspectiva, e sim, o motivo pelo qual as 
pessoas se escandalizam com isso28.  De toda forma, objeções nesse sentido, ao 
conceito global de pós-modernismo parecem reexaminar, em outros termos, as 
objeções clássicas ao conceito de capitalismo. No caso da perspectiva atual, isso 
não é surpresa, já que se afirma consistentemente a identidade do pós-modernismo 
com o próprio capitalismo em sua última mutação sistêmica. Segundo Jameson,  

Essas objeções giram em torno de uma ou outra forma do seguinte paradoxo: 
embora os vários modos de produção pré-capitalistas tenham atingido sua 
capacidade de se reproduzirem através de várias formas de solidariedade ou 
coesão coletiva, a lógica do capital é, ao contrário, dispersiva, atomística e 
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“individualista”, mais uma anti-sociedade, cuja estrutura sistêmica, isso sem 
querer mencionar sua auto-reprodução, permanece um mistério e uma 
contradição em termos. (...) o que se pode mencionar é que esse paradoxo 
constitui a originalidade do capitalismo e que as fórmulas verbalmente 
contraditórias com as quais necessariamente nos deparamos ao tentar defini-lo 
remetem além das palavras para a própria coisa (dando também origem àquela 
nova invenção peculiar, a dialética). (JAMESON, F., 2006: 53).  

 A questão da totalização em Fredric Jameson é discutida quanto as suas 
condições históricas de possibilidade. Em que momentos históricos, o conceito de 
totalidade pode parecer, necessários e inevitáveis e, em outros, perniciosos e 
impensáveis, o que parece ser correlativo de uma operação cômoda, porém, 
confiável, de uma análise de momentos no passado em que tais conceituações 
pareciam possíveis. Para o autor, o ponto crucial a se destacar é que podemos 
reconhecer a presença de tal conceito, totalidade, desde que se entenda que há 
apenas um deles, o “modo de produção” 29. Mas, para Jameson, 

(...) um modo de produção não é um “sistema total” naquele sentido 
proibitivo, e contém em si mesmo uma gama de contraforças e novas 
tendências, de forças “residuais” bem como de “emergentes”, que deve tratar 
de dirigir ou controlar (...): se essas forças heterogêneas não tivessem uma 
carga de efetividade, o projeto hegemônico30 seria dispensável. (...) 
Finalmente, (...), torna-se também evidente que há uma diferença entre o 
conceito e a coisa, entre esse modelo global e abstrato e nossa própria 
experiência social e individual, à qual ele deve fornecer alguma diferença 
esclarecedora, mas sem se propor “substituí-la”. (JAMESON, F., 2006: 57). 

Mas mesmo essa crítica à totalidade que Jameson propõe também deve ser 
ponderada e pragmática em seus termos.  O pós-modernismo em Jameson é 
sintomático de um momento peculiar do capitalismo tardio. E sua escolha de 
descrições alternadas, focalizadas em diferentes níveis de abstração, são mais de 
ordem prática do que teórica, um modelo de pós-moderno, “que vale pelo que vale, 
e tem de se arriscar de forma independente” (JAMESON, F., 2006: 61). No campo 
de sua teoria da história, uma teoria pós-moderna, em que construções alternativas 
são desejáveis e bem vindas, “pois abarcar o presente a partir de seu interior 
constitui a tarefa mais problemática que pode confrontar o intelecto” (JAMESON, 
F., 2006: 61).  

O pós-modernismo se identifica com um discurso de desconstrução da 
dialética. De desconstrução do que ela tem de específico: seu movimento absoluto. 
Não reconhecendo mais esse movimento como absoluto, se desconhece o 
                                                 
29 Acredito ser exatamente em relação à esse conceito, e seu modo “totalizante”, que muitos de 
seus leitores o criticam como sendo mais um marxista vulgar.  No entanto, sua abordagem, mais 
do que vulgar, nos faz questionar sobre a própria construção do conceito modo de produção, seu 
aspecto totalizador, que relativo a uma abstração, foge às questões colocadas na nota anterior, 
sobre o debate em torno do conceito de representação, ou pelo menos, procura não incorrer em 
seus erros. Não há como negar, que o marxismo, enquanto uma teoria da história em Fredric 
Jameson, remete ao questionamento do próprio capitalismo em si, constituindo este como objeto 
de sua ciência. Em relação ao pós-modernismo, este se liga ao marxismo e ao conceito modo de 
produção, enquanto categoria para se entender a lógica cultural, que encontra um lugar funcional 
específico dentro desse terceiro estágio do capitalismo tardio.  
30 Aqui o autor utiliza-se do conceito de hegemonia de Gramsci.  



significado da história, e, portanto, não tem mais nenhum sentido histórico, a 
própria realização da História, da humanidade. O reflexo disso é o mundo que 
vivemos nos dias de hoje. A completa falta de aproximação entre os seres e a 
exagerada exarcebação da individualidade. A pretensão de um absoluto, não requer 
aqui, a aceitação de um modelo único de paradigma como definidor das demais 
culturas, e totalizador naquele elemento mais radical e essencial, ou seja, da 
concepção ontológica do “eu”, mas, pelo contrário, o reconhecimento de seu 
horizonte como elemento fundamental da nossa própria existência.  

De fato, a crise de uma metanarrativa histórica atingiu principalmente, as 
teorias dialéticas e materialistas do século XVIII, XIX e XX. O marxismo no meio 
acadêmico praticamente se extinguiu. Sua experiência histórica stalinista-leninista, 
ortodoxa, não foi de fato, aquilo que realmente se esperavam, os horrores das duas 
grandes guerras são testemunhas deste relato. E aqui, reconhece-se o grau e o nível 
em que diferentes interpretações de um mesmo objeto podem atingir.  

O marxismo nos Estados Unidos teve influências principalmente da Europa 
Ocidental, da Escola de Frankfurt, dos estudos estruturalistas e culturais da França, 
da filosofia analítica inglesa, que revolucionou os estudos culturais, mas, que ficou 
concentrado nos meios acadêmicos31. Nunca existiu nos Estados Unidos, uma 
corrente marxista expressiva. Influenciado pela filosofia analítica, sua perspectiva 
foi fundamentalmente acadêmica, um tipo de marxismo onde a política do próprio 
projeto está excluída, onde o dado revolucionário já não se faz mais presente nem 
atual.  

Sua relevância para os estudos culturais na América do Norte remete à 
interlocução do marxismo com o pós-modernismo que se notabilizou pelo 
confronto com a cultura pós-moderna. É neste ambiente que Fredric Jameson se 
insere, e trabalha por uma reconstrução e revalorização da teoria marxista para os 
estudos culturais. É aqui que ele identifica o pós-modernismo com a narrativa 
histórica do marxismo, de plena realização do sistema, a globalização, como 
mediadora das novas formas culturais do capitalismo, o multiculturalismo.  

O pós-modernismo em si não significa propriamente uma ruptura com o 
que é moderno, mas pode pretendê-la sob outros pontos de vistas. Acredito que no 
fundo, podem ser ambas as coisas, como num movimento dialético. A questão é 
que, o conceito, pós-modernismo, não pretende definir um sentido, enquanto 
unidade de conceito, ou mesmo de diferenciação, de um momento para outro. No 
que se refere às discussões do pós-moderno sobre a questão da história, envolve o 
debate sobre a falácia da própria narrativa moderna, ou metanarrativa, que sob o 
pano de fundo de determinadas filosofias da história32, garantiram objetividade 
científica, para uma concepção sistemática, classificatória e característica do 
próprio método narrativo da história.  
                                                 
31 Sobre esta questão, ver Russel Jacob, Os últimos intelectuais: a cultura americana na era da 
academia. São Paulo, Trajetória Cultural, Ed. Da USP, 1990. Nesta obra o autor faz uma análise 
do panorama geral sobre a situação dos intelectuais nas décadas de cinqüenta e sessenta, nos 
Estados Unidos, e a crescente profissionalização do mesmo.  
32 Aqui me refiro às filosofias da história que procuraram delimitar o âmbito da experiência 
histórica possível aos limites de um esquema da evolução histórica determinado por critérios 
racionais universais.  



No âmbito da pesquisa histórica, sua reflexão se estende as formas de 
interpretação e compreensão das narrativas históricas, sendo que estas reflexões 
inferem diretamente sobre a problemática de uma filosofia da história marxista. 
Não tem pretensões universais de resolver o debate da cientificidade da História 
como tal, mas nos abre horizontes que colocam o debate sob outros termos, em que 
se considera a História como arte e ciência ao mesmo tempo, e tal legado 
rankeano33, deve ser revisto e trazido à laia novamente.  

O historiador não deve se esquivar do debate. E talvez, tomar uma posição 
sobre o que é o pós-modernismo, se somos ou não, pós-modernos, envolve 
exatamente “tomar uma posição” sobre o modos operandi da História, da 
possibilidade de uma regularidade em História, de conceitos universais, que 
garantam sua finalidade. Aqui, não me refiro a uma finalidade comum, da 
humanidade, da concretização de um espírito absoluto, mas de uma finalidade que 
possa garantir determinadas conquistas e melhorias humanas. Uma forma de 
explicação que possa refletir a prática histórica e historiográfica, das coisas 
humanas em questão.  

A perspectiva de Fredric Jameson se insere dentro da problemática aqui 
estabelecida, qual seja, o da pertinência de um discurso teórico marxista, ou neo-
marxista, em que o autor, se impõe de forma categórica dentro do discurso pós-
moderno, defendendo a fundamentação das metanarrativas, como algo inerente ao 
processo histórico, necessária à própria dialética do movimento, e que garante o 
discurso da fragmentação enquanto identidades absolutas. Sobre a constituição das 
metanarrativas, e de sua análise, o autor propõe um método crítico, apoiado nas 
abordagens políticas dos textos literários, a partir de um marxismo renovado, onde 
se privilegia o discurso multiculturalista e interdisciplinar.     

Essa tradição identificada por Jameson, em sua obra inicial, “Marxismo e 
Forma” 34, publicado pela primeira vez no ano de 1971, o autor propõe uma 
revisão, ou reflexão, das práticas historiográficas das teorias dialéticas da literatura 
do século XX, nas obras de Adorno e Benjamin, de Marcuse e Ernst Bloch, de 
Lukács e Sartre. Nela o autor busca uma forma de resgatar a teoria marxista, e 
reconciliá-la novamente com a modernidade, a partir de uma análise formal do 
conceito de mercadoria, que o próprio momento histórico sugere como mediação 
para se pensar a obra contemporânea como resistência à instrumentação, como 
recusa do jogo de transparências que caracteriza o discurso fluente da produção 
cultural adequada às exigências do consumo fácil, e também, discute a hipertrofia 
da crítica atual não como fato isolado, nem como fruto exclusivo de livres 
vontades, mas como um traço de época. Tal hipertrofia não deve ser apenas motivo 
de constatação e lamento, é antes um dado a ser explicado: a crítica somente 
realiza sua tarefa de modo pleno na medida em que inclui em sua atividade de 

                                                 
33 Sobre aquela famosa citação de Ranke, em que coloca a História e a Arte como ciências afins.  
34 JAMESON, F. Marxismo e forma: teorias dialéticas da literatura no século XX. Ed. 
Hucitec, São Paulo, 1985. 
 
 



“especificação do concreto” a própria compreensão das condições históricas dentro 
das quais se exerce. 

Nesta obra, identificamos uma abordagem sociológica e histórica do autor 
Fredric Jameson sobre o discurso do que é o pós-modernismo, ou seja, de uma 
reavaliação do método da narrativa histórica, em que obra e contexto, ou conteúdo 
e forma, começam a interagir de maneira dialética. É antes de tudo, um processo 
de pura inter-relação, anterior a qualquer das categorias conceituais, tais como 
causalidade, reflexo, ou analogia, elaboradas subsequentemente para explicá-lo. 
Sugere então, que a sociologia da cultura é, portanto, uma forma, não importa 
quais sejam os postulados filosóficos invocados para justificá-la como prática e 
operação conceitual, que envolve sempre o contato de dois termos desiguais, de 
dois modos de ser aparentemente não relacionados. 

 No domínio da crítica literária, que aqui se estende à própria crítica 
historiográfica, o enfoque sociológico obrigatoriamente justapõe a obra de arte 
individual a alguma forma mais vasta de realidade social, a qual é vista, de um 
modo ou de outro, como sua fonte ou fundamento ontológico, e da qual a própria 
obra é concebida como um reflexo ou um sintoma, uma conscientização ou uma 
resolução imaginária ou simbólica, para citar apenas algumas das maneiras pelas 
quais esta relação central e problemática tem sido concebida.    

Assim, o seu estudo das superestruturas pressupõe uma transcendência da 
natureza atomística do termo cultural: é essencialmente a diferença entre a 
justaposição de um romance individual a seu contexto sócio-econômico, e a 
história do romance vista contra esse mesmo contexto. Com efeito, uma relação 
que era de forma-fundo, ponto-campo, cede lugar à superposição de dois campos, 
duas séries, dois contínuos; a linguagem da causalidade é substituída pela da 
analogia ou homologia, do paralelismo.  

O continuum cultural, ou o que Fredric Jameson chama de microcosmo, ou 
seja, tudo o que está relativamente ligado ao que é individualmente ou 
coletivamente constituído, desde sua concepção metafísica e epistemológica, até 
suas mais variadas formas de “cultura”, incluirá uma analogia com o macrocosmo 
sócio-econômico ou infra-estrutura, como uma comparação implícita em sua 
própria estrutura, permitindo-nos transferir a terminologia deste último para 
aquele, em maneiras que são sempre muito reveladoras. A tarefa do crítico literário 
marxista é exatamente em demonstrar este funcionamento do conteúdo dentro da 
própria forma, e não como algo que o transcende, ou que existe “fora” dele.  

Com a publicação de “Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo 
tardio” 35, as questões relativas ao pós-modernismo ganham força e espaço dentro 
do meio acadêmico. O autor procura expor os rumos do atual estágio do sistema 
capitalista, oficialmente batizado de globalização. Para Jameson, o capitalismo 
multinacional é marcado pela apoteose do sistema e pela expansão da forma 
mercadoria, colonizando áreas de forma tal, que não se pode mais falar de algum 

                                                 
35 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio . 2ª edição. 
Editora Ática, 2000. 
 
 



lugar “fora do sistema”. Tudo é constantemente bombardeado pela mídia e pela 
propaganda, e que nesse novo estágio, a lógica do sistema é cultural, ou melhor, 
pós-moderna. Uma dominante cultural que articula as condições de possibilidade 
do pensamento teórico.  

A cultura, segundo o autor, é uma das pistas importantes para se detectar o 
pós-moderno. É nela, e na sua forma mercadoria, que se evidencia uma 
aculturação do real imensa e historicamente original. Para o autor é um novo 
sistema que nos domina, e que só passamos a ter consciência de sua dinâmica, de 
forma gradual e retroativa. E essa consciência coletiva emergente de um novo 
sistema, que se forma, intermitente e fragmentariamente, a partir de muitos 
sintomas de crise desconectados, não é exatamente o mesmo que o aparecimento 
de novas formas de expressão cultural.  

Jameson identifica o pós-modernismo com os pré-requisitos tecnológicos 
básicos para essa nova onda “longa” do terceiro estágio do capitalismo tardio, que 
já estavam dados no final da Segunda Guerra Mundial, e que também tiveram o 
efeito de reorganizar as relações internacionais, acelerar a descolonização e lançar 
as bases para a emergência de um novo sistema econômico mundial. 
Culturalmente, no entanto, as precondições se encontram nas grandes 
transformações sociais e psicológicas dos anos sessenta, que varreram do mapa 
tantas tradições no nível das “mentalités”.  

De acordo com Jameson, alguns prognósticos, catastróficos ou 
redencionistas, a respeito do futuro foram substituídos por decretos sobre o fim 
disto ou daquilo (o fim da ideologia, da arte, ou das classes sociais: a “crise” do 
leninismo, da social-democracia, ou do Estado do bem-estar, etc., configurando-se 
como pós-modernismo). Suas origens remontam ao fim dos anos cinqüenta ou 
começo dos anos sessenta, sendo freqüentemente relacionada com o atenuamento 
ou extinção (ou repúdio ideológico ou estético) do centenário movimento 
moderno. Uma visão do pós-modernismo que tendia a encará-lo como sinal da 
degenerescência interna do modernismo, para a qual o remédio era um novo 
realismo ainda a ser idealizado.  Fazia-se necessário uma teoria capaz de conectar 
a “grande transformação” atual ao destino a longo prazo do nosso sistema 
econômico.  

Uma das razões para se entender o pós-modernismo como uma dominante 
cultural do sistema, é sua concepção de que ele dá margem à presença e à 
coexistência de uma série de características que, apesar de subordinadas umas às 
outras, são bem diferentes. Por exemplo, a questão da produção estética hoje. Para 
Jameson, ela está integrada à produção das mercadorias em geral: a urgência 
desvairada da economia em produzir novas séries de produtos que cada vez mais 
pareçam novidades, com um ritmo de “turn over”  cada vez maior, atribuindo uma 
posição e uma função estrutural cada vez mais essencial à inovação estética e ao 
experimentalismo. Sua análise é de projetar certa concepção de uma nova norma 
cultural sistemática e de sua reprodução, a fim de poder fazer uma reflexão mais 
adequada a respeito das formas mais efetivas de política radical em nossos dias.  

O que parece ser sintomático em Jameson é ele identificar um dos 
problemas centrais do pós-modernismo e suas possíveis dimensões políticas, como 
a questão da mercantilização, que explicitamente enfatizam o fetichismo das 



mercadorias na transição para o capitalismo tardio, e indicar esse aspecto como 
uma forte crítica política. No entanto, quais são as possibilidades de uma crítica 
política pós-moderna do capitalismo tardio? O autor não aponta possíveis saídas, 
nem problematiza o pós-modernismo como uma teoria que em sua prática está 
intrinsecamente ligada, ao próprio sistema capitalista. 

No entanto, sua perspectiva de análise é importante porque aponta questões 
fundamentais, que são também, cruciais para se compreender o pós-moderno. 
Primeiro, sua ancoragem em alterações objetivas da ordem econômica do próprio 
capital, tornando-se o sinal cultural de um novo estágio na história do modo de 
produção reinante. A explosão tecnológica da eletrônica moderna e seu papel 
como principal fonte de lucro e inovação, bem como o predomínio empresarial das 
corporações multinacionais, deslocando as operações industriais para países 
distantes, o imenso crescimento da especulação internacional e a ascensão dos 
conglomerados de comunicação com um poder sem precedentes sobre toda a mídia 
e ultrapassando fronteiras.  

Segundo, no aspecto existencial dessas sociedades. Para Jameson, em um 
universo assim purgado de natureza, a cultura necessariamente expandiu-se ao 
ponto de se tornar praticamente coextensiva à própria economia, de uma maneira 
muito mais profunda, a cultura como sendo a nossa segunda natureza. Tal ponto se 
remete a questão da experiência do sujeito. A “morte do sujeito” foi um dos temas 
desenvolvidos pelo autor, se tornando logo, a mais famosa de todas as suas facetas 
de sua interpretação do pós-moderno. Entre os traços dessa nova subjetividade, 
estava à falta de qualquer senso ativo de história, seja como esperança, seja como 
memória. Na era do satélite e da fibra ótica, o espacial comanda como nunca esse 
imaginário.  

Uma outra questão é a ausência de classes, ou a existência delas, mas não 
com a mesma roupagem de antes. Para o autor, nenhuma estrutura estável de 
classe comparável à do capitalismo anterior cristalizou-se ainda. A autoridade do 
passado, que encolhe continuamente sob pressões da inovação econômica no 
Primeiro Mundo, afunda outra forma com a explosão demográfica do Terceiro 
Mundo, à medida que as novas gerações superam em número todas as gerações 
mortas. Essa expansão das fronteiras do capital, inevitavelmente dilui os estoques 
de cultura herdada.  

A discussão que proponho é perceber o pós-modernismo jamesoniano 
como uma estrutura relevante para se compreender o nosso momento, no entanto, 
identificando no conceito, e na sua abordagem marxista, algumas questões que 
para muitos críticos do marxismo, se mantém obscuras no autor. Para uma teoria 
pós-moderna, cuja principal abordagem é precisamente a crítica as metanarrativas, 
e a valorização do que é fragmentário no discurso teórico e na ausência de um 
método, parece estranho um autor propor um pós-modernismo com tendências 
marxistas. Não obstante, é de suma importância perceber em seu discurso, 
questões significativas para se colocar uma discussão sobre a importância de um 
campo teórico renovado como é o marxismo.  

Dessa forma, pensar sobre uma teoria da história em Fredric Jameson, é 
pensar sobre as possibilidades de um discurso, ou narrativa, que pretenda ser 
totalizante, no entanto, sem necessariamente, incorrer em experiências 



catastróficas, ou no mínimo, escatológicas. A minha pesquisa tem por objetivo36 
demonstrar que a análise sobre a categoria de totalidade, ou mesmo, universalidade 
em história, é imprescindível também, para detectarmos até mesmo o zeitgeist de 
uma época, ou a historicidade inerente ao momento histórico em questão, sem 
descaracterizar as ontologias e idiossincrasias do período. Como o próprio 
Jameson coloca, não devemos ficar perplexos ou mesmo, fugir a esse debate. Mas 
aceitar a própria ideia de totalidade, como uma estrutura, que identifica um 
momento histórico, sem detrimento de algum outro pensamento que possa vir a 
corroborar tal perspectiva.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Meu projeto de pesquisa para o mestrado, envolve exatamente esse questionamento 
jamesoniano, sobre a própria constituição e presença, e até mesmo, a necessidade, de uma idéia de 
totalização em História. E ai, questionar sobre o próprio conceito de História, desenvolvido nesse 
momento do pós-moderno.  
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