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BASES TEÓRICAS DO TERMO PÓS-TURISMO EM SÉRGIO MOLINA 
 
 

 
[...] termo “moderno” se caracteriza pela tendência a cancelar a 
dimensão sócio-histórica, a serviço dos interesses dominantes da ordem 
estabelecida. Nesse espírito, as definições de “modernidade” são 
construídas de tal maneira que as especificidades socioeconômicas são 
apagadas ou deixadas em segundo plano, para que a formação histórica 
chamada de “sociedade moderna” nos vários discursos ideológicos 
sobre a ”modernidade” possa adquirir um caráter paradoxalmente 
intemporal rumo ao futuro, em virtude de sua contraposição, exagerada 
de modo acrítico, ao passado mais ou menos distante 
(MÉSZÁROS,1996, p. 29). 

 
RESUMO 
O presente estudo faz uma análise das bases teóricas do termo O Pós-Turismo, do 
mexicano Sergio Molina. Inicialmente, destacamos as raízes do método funcionalista, 
estruturalista e do materialismo histórico como instrumentos capazes de interpretar a 
realidade turística, mostrando seus avanços e limites, para, em seguida, discutir o 
conceito de pós-modernidade e o surgimento do sufixo “pós”.  
Palavras-chave: Pós-turismo e funcionalismo; Pós-turismo e estruturalismo; 
positivismo e turismo. 
 
 
COMENTÁRIOS INICIAIS 

 
Os centros de estudos e investigação que desenvolvem trabalhos científicos, 

sobre o fenômeno do turismo, bem como, a produção bibliográfica existente 

demonstram que os mesmos são marcados pela matriz idealista do positivismo mesclada 

às correntes sociológicas do funcionalismo e do estruturalismo. 

 Afirmamos que há uma tendência, teórico-filosófico hegemônica de tratar o 

fenômeno do turismo no campo da captação de negação ao movimento histórico, isto é, 

fora das contradições da sociedade capitalista. Buscando o campo da funcionalidade 

integrativa do equilíbrio e harmonia entre as relações sociais, ou ainda, trabalhando o 

turismo como algo circunscrito em espaços geográficos e estruturas organizacionais que 

especificam modelos de gestão. 



 

As leituras produzidas sobre o fenômeno turístico demonstram uma forte 

formatação epistemológica em reproduzir um discurso repetitivo, descolado da 

realidade econômica política e social da historia brasileira. O qual é substituído por um 

estrangeirismo etnocêntrico explicativo, inculcado por meio de uma historiografia 

globalizada e determinante como explicativa do fenômeno turístico. 

Segundo o professor Helton Ricardo Ouriques em seu livro, “A produção do 

turismo: fetichismo e dependência”. Comenta este mesmo fato, fazendo as seguintes 

afirmações, existe: 

a. o predomínio de modelos analíticos que não tentam verificar a 
complexidade de um tema;  

b. a ausência de busca da compreensão das controvérsias 
científicas sobre o tema; 

c. a massificação de um discurso dominante, ideologicamente 
pró-turístico, absorvido sem nenhuma análise em pesquisas 
acadêmicas; 

d. por fim, revela a produção desses “paradigmas” dominante e 
não a produção de novos conhecimentos sobre o tema do 
turismo (OURIQUES, 2005, p. 69 e 70). 

 
  Ampliando as referências de Ouriques, podemos acrescentar que há 

predominância de modelos analíticos e, os mesmos se dão dentro dos princípios 

positivistas, os dados empíricos são supervalorizados no estudo da relação humana, que 

incessantemente busca entender a fraternidade e solidariedade existente e entre os 

indivíduos. Na luta por respostas lógicas, buscando explicar e intervir no mundo físico, 

apreendendo a regularidade e constância dos fatos sociais.  

 Essa singularidade axiomática se exprime na essência do método funcionalista, 

que está preparado para estudar objetos com alto grau de estabilidade e permanência, 

portanto, dando a sensação de poder explicar o fenômeno social dentro das ciências 

biológicas e físicas. Segundo o sociólogo Florestan Fernandes o funcionalismo: 

É uma análise que tem por objeto descobrir e interpretar as conexões 
que se estabelecem quando unidades do sistema social concorrem, com 
sua atividade, para manter ou alterar as adaptações, ajustamentos e 
controles sociais de que dependem a integração e a continuidade do 
sistema social em seus componentes nucleares ou como um todo            
(FERNANDES, 1978, p. 281 e 282). 
  

 O funcionalismo teve sua ampla aceitação junto à antropologia e seus estudos 

etnológicos, estendendo-se para as outras ciências, cujo objetivo, é captar as regras 

explicativas e as funções do cotidiano de uma sociedade ou grupo social. Essa obsessão 

em querer descobrir as regularidades, e a função dos fatos sociais está ligado à 



 

necessidade de eliminar (negar) as conexões causais, para que a idéia de estabilidade se 

explicite em sua plenitude.  

  A leitura do turismo feita dentro do funcionalismo acaba atendendo aos 

interesses do capital, para sua reprodução, sendo que, mercadologicamente ela serve à 

empregabilidade e ao mito da competência, como saídas para a idéia fascista do 

empreendedorismo1.  

 O fenômeno turístico se apresenta como possível de ser realizado dentro do 

conceito de sustentabilidade, pois o método funcionalista destaca o status-quo da 

regularidade e busca entender as funções de cada instituição como forma de afastar as 

contradições. 

 Essa interpretação funcionalista do turismo atende basicamente aos interesses de 

sua expansão no conjunto da lógica do capital, pois coloca as contradições de sua 

sustentabilidade em suspensão e aproveita a origem do conceito “meio ambiente”. Na 

qual segundo eles, existe a possibilidade de se conseguir uma sustentabilidade rentável e 

não predatória. 

 Entretanto, quando esta sustentabilidade que era de origem “ecológica” é 

translada para o turismo, explicita um processo ligado ao acúmulo de capital em que os 

interesses do capitalismo são hegemônicos obedecendo à lógica de mercado. O turismo 

entendido pelo método funcionalista transmite a idéia de ser um fenômeno que se 

explicita dentro das premissas do funcionamento harmônico e equilibrado. 

  Porque este é um fenômeno que integra e propaga a idéia de paz e harmonia 

entre os homens, insinuando ideologicamente a noção de desenvolvimento e progresso 

para a sociedade, sem ocasionar traumas e rupturas para com a população nativa. Para 

contrapor aqueles que adotam a leitura do método funcionalista para entender o turismo, 

Ouriques escreve: 

                                                 
1 Existe uma processualidade histórica explicativa para o aparecimento hegemônico do conceito de 
empreendedorismo no âmbito da economia neoliberal que acaba contaminando toda e qualquer relação 
social. Essa ideologia empreendedora ganha corpo e espaço dentro do sistema econômico mundial em 
razão da cristalização de um modus-operantis do capital; desemprego estrutural e crônico em decorrência 
dos fatores de avanço tecnológico no campo da informação, telecomunicações e do gerenciamento, que 
acabam suprimindo empregos no conjunto das diferentes cadeias produtivas. Com isso, a classe operária 
vê enfraquecer a luta de classe; depara-se com o fim do emprego, o que a leva ter como única “opção” o 
estabelecimento de um negocio próprio. Na verdade esse “falso” avanço do conceito de 
empreendedorismo nos países da América – Latina e especificamente no Brasil é resultado da crise 
econômica e política do capital e não como diz Schumpeter do poder inovador do homem em criar coisas 
novas para o desenvolvimento da economia. Assim, o desenvolvimento e modismo do empreendedorismo 
ressurgem como elemento salvatério da sociedade contemporânea, pois é reflexo da crise do capital na 
qual leva o individuo a se aventurar a ser empresário, por impossibilidade de ser assalariado. 



 

A ideologia do turismo, ao reservar à periferia em geral e ao Brasil em 
particular a função de servirem de “colônia de férias” dos habitantes 
dos países centrais, acaba reforçando a máxima da disponibilidade 
colonial: de que existimos para satisfazer as necessidades 
metropolitanas, agora como “museus vivos”, serviçais, paisagens 
maravilhosas e fontes de prazer sexual. É por isso que o turismo é uma 
forma de fetichismo e de dependência    
(OURIQUES, 2005, p. 141). 

 
 
  O turismo surge então, como sendo, capaz de trazer de volta o equilíbrio e 

harmonia perdida da sociedade capitalista, adquirindo a característica de poderes 

salvatérios2. E por isso, o método funcionalista é aquele mais “adequado" para entender 

o fenômeno turístico dentro da perspectiva do mercado, e não do turista e do nativo. 

 O interesse para que o fenômeno turístico seja pensado, dentro da visão 

positivista – funcionalista, decorre do fato deste método entender que a sociedade 

apresenta-se em estado de equilíbrio e congelamento, em razão da divisão social do 

trabalho e de uma solidariedade que se constrói entre as classes sociais parceiras, pois 

todos desejam atingir o progresso e o desenvolvimento. 

 A contradição é tida como uma patologia que pode ser resolvida com uma nova 

regra social, retomando ao equilíbrio e a harmonia do sistema. Assim, o turismo 

mercadoria para ser implantado na lógica dos interesses globais recusa as contradições 

estruturais, e adota a posição metafísica e fenomenológica de abraçar a realidade 

segundo os interesses do capital.     

 Nesta concepção, o turismo vê garantido seus interesses mercadológicos e perde 

de fato qualquer interesse de turismo sustentável, de equilíbrio, harmônico para dar 

lugar às leis de mercado. 

 Na verdade o método funcionalista, apesar de sua essencialidade como capaz de 

descrever o cotidiano dos fatos sociais e, portanto, em muitos casos ser adequado para 

produzir belíssimas análises da realidade. Possui limitações quanto a perceber a 

dinâmica histórica da sociedade e suas contradições, por isso a leitura do turismo se 

adapta a uma visão conformista e estática. 

 O estruturalismo na pessoa de Max Weber desenvolveu a concepção lógica do 

tipo ideal, em que os conceitos são uma construção a priori decorrente do modelo 

estrutural proposto e racionalmente construído. È com essa visão, que o turismo faz a 

                                                 
2 Como se o fenômeno turístico possuísse poderes providenciais, para resolver questões terrenas e que a 
harmonia e o equilíbrio imperassem diante dos interesses do capital. e resolvessem suas contradições. 
 



 

leitura dos megaempreendimentos, como modelos infalíveis de ”sucesso” os chamados 

Resorts. 

 O método de leitura do fenômeno turístico vai ser o estruturalismo também, pois 

separa a historia das relações causais e cuida do tipo ideal construído mentalmente. 

Exemplo é o livro do professor Carlos Mário Beni. Análise Estrutural do Turismo, 

publicado pelo Senac. 

 Apesar da tendência epistemológica apresentadas pelos dois métodos, os 

mesmos atuam de forma distinta e fazem a leitura do turismo em campos diferentes, 

entretanto “As duas teorias expostas apresentam em comum a mesma tendência a 

eliminar do campo da análise a pretensão de compreender a realidade social como algo 

concreto” (FERNANDES, 1978, p. 96). 

 O professor Florestan Fernandes esta se referindo ao conceito de concreto 

utilizado por Marx em seu artigo “Para a crítica da economia política; Salário, preço e 

lucro; o rendimento e suas fontes: a economia vulgar”. Em que trabalha de forma 

comparativa o método Positivista e o método do Materialismo histórico.  

 O método funcionalista e estruturalista são instrumentos fundamentais para o 

entendimento da realidade e produziram estudos primorosos sobre o homem e a 

sociedade. Com um arcabouço teórico e filosófico constituído permite entender a 

importância destes instrumentos explicativos para entendimento da realidade, sem, 

contudo, se aproximar ou situar no movimento da história. 

 

APROXIMAÇÃO DO TEMA 

 

 Nesse caso, não poderíamos deixar de ressaltar a importante contribuição 

literária realizada pelos colonizadores, que por meio de cronistas portugueses, espanhóis 

religiosos, historiadores, leigos, intelectuais e pelos próprios literatos “crioulos” latinos 

e os mexicanos, contribuíram para a compreensão da realidade histórica, política, 

econômica e social da América Latina.  

 Seus escritos apesar de plasmados em um etnocentrismo da inferioridade da 

raça, do exótico, do excêntrico, do anormal, do exuberante e primitivo. Destacam 

o colonizador como o salvador, daqueles que viviam como bestas-feras, isto é, 

fazendo a leitura da realidade segundo valores e preceitos de sua cultura. São 

estudos valiosíssimos para a reconstituição da história da humanidade, pois a 



 

riqueza de detalhes do cotidiano dessas populações permite melhor aproximação 

da verdade.  Os estudos por eles produzidos são ricos em descrições, verdadeiros 

tratados etnográficos a serviço da historiografia latino-americana e do desvendar 

de uma história contada segundo o prisma mais próximo da população nativa.  

 Apesar, desses estudos, estarem comprometidos com o pensamento 

preconceituoso dos exploradores, são verdadeiros destemunho documental da 

riqueza social dos primeiros habitantes da América- latina.  

 Desde o século XVI3 surgiram contribuições literárias que despontaram para a 

sinalização de uma Ciência social autóctone, como os escritos do “[...] <<Inca>> 

Garcilaso de la Veja (1539-1616), hijo de una noble inca y de un conquistador español, 

autor de Los Comentarios reales, inapreciable y emotivo documento del imperio inca de 

América del Sur” (FRANCO, 1983, p.22). Até as cartas de Las Casas, são 

indiscutivelmente preciosidades da literatura hispano-americana. 

No campo da cultura os Incas criaram um patamar civilizatório em muitos casos 

superior ao velho mundo: no teatro, no baile, na dança no canto, na escultura e na 

escrita e nas ciências em geral, em que a ritualidade movimenta o cotidiano das pessoas. 

No setor da astrologia e da medicina a civilização Européia descobriu que o novo 

mundo não era “primitivo” e idílico como Marco Pólo, Cabral ou Colombo de uma 

forma ou outra, assim se refere em suas cartas e relatos de viagens, mas sim, 

avançadíssimo no campo das ciências em geral.  

No que se refere ao mundo Maya a grandeza literária desse povo é 

impressionante, a descoberta do livro sagrado dos Maya – POPOL VUH. Coloca ao 

conhecimento do velho mundo a riqueza e diversidade cultural do povo Quiche, pois o 

livro foi escrito entre 1545 a 1555, relatam os mitos de criação do universo, do homem 

as guerras e menciona os estragos da conquista espanhola.  

 A importância do livro POPOL VUH para a historiografia da América Latina é 

fundamental, pois permite que os historiadores escrevam sobre o novo mundo e se 

afastem das visões etnocêntricas e preconceituosas. Como também, demonstra que 

                                                 
3 Esclarecemos que a civilização Maya, Inca e Azteca por razões já conhecida pela historiografia mundial, 
tiveram suas culturas simbólica e material esmagada pelos colonizadores. Retomando-se, assim, o 
processo de recomposição de uma cultura já transfigurada iniciado pelos cronistas como Frei Bernardino 
de Sahagún e Bartolome de Las Casas que souberam retratar os hábitos e a conquista do império Inca, que 
de forma mais contemporânea serviram de base para os grandes cientistas sociais modernos como: 
Rodolfo Stavenhagen, Pablo Gonzáles Casanova, Leopoldo Zea, Vicente Lombardo Toledano. 



 

existia uma literatura nativa que era prospera e extremamente descritiva no que se refere 

à cultura daquele povo. 

As produções históricas de uma América Latina colonial propriamente descolada 

da influência espanhola começam com os Maya em 1545 e avançam com a freira 

mexicana Juana Inês de La Cruz em 1679, outros escritores que a sucedem enriquecem 

a literatura latina com estilos e temáticas diferentes, buscando uma identidade própria 

que reflita a força da idiossincrasia mexicana ímpar e especifica muito particular e ao 

mesmo tempo de base universal, recompondo as inúmeras essencialidades que 

compõem os povos latinos. 

A Europa acaba tendo de readequar seus mitos durante o processo de dominação 

que custou aos impérios, Inca, Maya, Asteca e até Guarani uma série de conflitos 

políticos internos, acelerando a decadência de uma aristocracia européia que se 

encontrava entre manter seus privilégios reais feudais ou aderir ao padrão de vida 

burguês. 

A princípio o velho mundo esgotou em suas colônias os veios de ouro e prata 

que estavam nos riachos e aluviões, para posteriormente devastar madeiras nobres como 

o “pau Brasil”, levou e incorporou em sua gastronomia frutas, legumes e alimentos tidos 

como exóticos. Fazendo do “gentio da terra” escravos e posteriormente optam pelo 

africano, mais forte e superior segundo os europeus para os trabalhos pesados. 

Os anos de domínio espanhol não retiraram a capacidade do povo latino e 

principalmente mexicano pela luta e unidade de seus descendentes e pelo aparecimento 

de ideólogos nacionalistas de identidade crioula. Que reforçavam a organização popular 

até para a guerra de independência, pois não podemos esquecer que esses personagens 

foram os tipos de ser e frutos do massacre do movimento popular ocorrido na história 

mexicana. “[...] México, ao contrário do conjunto dos outros países da América Latina, 

a revolução é, a princípio, popular. O movimento é esmagado pela aristocracia crioula, 

que se apressa em recuperá-la em seu proveito (JOSET, 1987, p.18).  

 Com isso, podemos dizer que o povo mexicano apesar do estancamento e 

destruição do movimento popular por parte de uma aristocracia crioula e espanhola. 

Nunca deixou de expressar para o mundo sua riqueza nas reflexões de questões que 

afetam a sociedade Latina americana em seus aspectos, históricos, políticos, 

econômicos e culturais. Como é o caso do poeta e ensaísta, Octavio Paz, Premio Nobel 

de 1990.  



 

 Nossa intenção é demonstrar que a produção mexicana no campo das ciências 

humanas é reconhecida universalmente e apresenta no estudo do turismo uma 

contribuição importante para sua base episteme. O autor que assim desponta conhecido 

pelos intelectuais brasileiros é o mexicano Sergio Molina, que possui uma contribuição 

substanciosa para o estudo do turismo, nossa intenção é realizar uma leitura critica do 

seu livro “O Pós – turismo”. Pois essa obra diferente das outras publicadas a nosso ver 

apresenta sérios limites de porte teórico e filosófico que merecem reflexões. 

 A nós cabe trazer a público os embates acadêmicos, que permitam que outros 

intelectuais avancem na discussão da ciência do turismo, pois entendemos que o debate 

aberto, respeitoso, democrático sobre as leituras epistemológicas diferentes existentes, 

avance na compreensão da realidade. Além de buscar, uma produção Latino Americana 

ambiciosa e mostrar sua consistência, para ser pensada como independente das matrizes 

historiográficas de influência européias ou norte-americanas. Esta maturidade permite-

nos dialogar entre Latinos que em muito superaram a visão etnocêntrica que sempre foi 

imposta pelos colonizadores. 

 Dialogar teoricamente com Sérgio Molina é um privilégio e uma honra para 

qualquer intelectual, pois a intenção não é simplesmente negá-lo, mas sim, ajudar na 

compreensão cientifica do fenômeno turístico, para que essa questão construa um 

arcabouço teórico dentre as diferentes epistemologias que transitam para a explicação 

do objeto.  

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nossa intenção não foi desenvolver uma reflexão exaustiva sob o conceito de 

“pós-modernidade” ou “pós-turismo”, pois isso demandaria novos e complicados 

desdobramentos no campo da ciência, mas situá-lo no contexto histórico dessa 

terminologia, que assume um caráter extremamente debatido no interior da dimensão 

epistemológica das ciências humanas. Essa forte característica teórica preocupada com 

ciência transpassa diferentes campos do saber, e ressurge com entenderes antagônicos 

explicativos. 

 Recorremos a essa referência teórica de “pós” por entender que a mesma é o 

recorte teórico e filosófico contido no livro de Sérgio Molina. O surgimento desta 

terminologia, esta ligada a uma visão cósmica de futuro que o homem adquire durante o 

processo de busca para satisfazer todas as suas necessidades básicas e sociais. E quando 



 

não consegue satisfazer todas as necessidades, o homem, cria um ser a sua imagem e 

semelhança, que pode ser um homem real ou imaginário no qual lhe é atribuído poderes 

sobrenaturais. 

Entretanto, o aparecimento do termo pós-modernidade e “pós” qualquer outra 

coisa, surgiu da relação de vários fatores. Impossível de dar conta neste estudo, mas 

iniciamos uma discussão acadêmica, para situá-lo no contexto histórico dessa 

terminologia, que assume na academia um caráter extremamente debatido no interior da 

dimensão epistemológica das ciências sociais.  

 Em primeiro lugar, devemos compreender que para o correto entendimento do 

termo “pós” faz-se necessário abordá-lo dentro de um processo histórico em que “[...] as 

categorias não são tidas como enunciados sobre algo que é ou que se torna, mas sim 

como formas moventes e movidas da própria matéria: formas do existir, determinações 

da existência” (LUKÁCS, 1978, p 2 e 3).  

Por isso, o professor, educador e sociólogo José Claudinei Lombardi afirma que 

o termo globalização e pós-modernidade se apresentam como “processos em curso” em 

que a dialética das contradições se faz presente marcando a superação do moderno de 

forma constante pela práxis humana. Completando de forma astuta seu pensamento, 

afirma que:  

Com este entendimento, penso que os termos globalização e pós-
modernidade constituem expressões ideológicas desses processos de 
transformação em curso e que há colossais interesses para que, por 
meio delas, acobertem-se as reais relações de exploração e barbárie 
hoje existentes e rapidamente divulgadas e quantificadas pelos recursos 
da robótica, da informática e das comunicações em tempo real 
(LOMBARDI, 2003, p.XXXIII). 
 
 

  Nesta citação, o autor marca uma tonalidade acadêmica de extrema habilidade 

conceitual, graças à leitura histórica no qual trabalha com plena e total validade universal, 

porque é um estudioso da educação brasileira e clarifica ao mundo científico o uso e 

abuso do termo “pós-modernidade. Quando o associa a crise do capital que o utiliza como 

dispositivo capaz de ocultar as relações de exploração, o irracionalismo e a própria 

barbárie do mundo da informática, na qual o homem passa a ser entendido como virtual. 

As sensações são fabricadas o irreal é estimulado e o lúdico dos super-heróis passa a ser a 

exigência do cotidiano para as crianças e adultos.   

 Neste sentido, marcamos nosso espaço interpretativo entendendo que o 

movimento histórico não pode ser detido, retardado ou interceptado, pois os homens 



 

subjugam as leis da natureza quando as conhecem. Ocorrendo um encadeamento dos 

fatos históricos com as leis naturais, porque são as leis dos homens que regem o 

processo produtivo e a vida. 

 Porém, faz-se necessário entender, que conceitos são fabricados pela 

racionalidade humana tendo como substrato a materialidade histórica, que vai usar de 

uma base teórica e filosófica na qual sustenta a leitura da realidade, isto é, não há 

racionalidade que esteja desassociada da base material. Com isso, queremos dizer que 

os saberes, qualquer que seja, explicitam-se dentro de uma expressão ideológica. Assim 

a ideologia é uma entidade pura que explicita a dialética entre a fala e a realidade na 

produção do cotidiano das pessoas e possui conteúdos de poder, como assim demonstra 

Georg Lukács em seu estudo clássico El Asalto a la Razon: 

 
Una de las tesis fundamentales de este libro es la de que no hay ninguna 
ideología “inocente”. No la hay en ningún sentido, pero sobre todo en 
relación con nuestro problema, y muy en especial en lo que se refiere 
cabalmente al sentido filosófico [...] ( LUKÁCS, 1978, p 4 e 5).  
 

 As ideologias entrelaçam a fala dos homens e exprimem a forma de ver e ser no 

mundo, segundo as bases epistemológicas existentes, e que surgem em decorrência do 

embate entre os diferentes referenciais filosóficas. A partir dessa premissa, podemos 

iniciar e entender as bases do pensamento de Sérgio Molina no que se refere ao conceito 

por ele usado de “Pós-turismo”. 

 

SURGIMENTO DO PREFIXO “PÓS” 

 

 O prefixo “Pós” vem do latim post que significa após, que posteriormente se 

firmará na realidade histórica como um conceito em destaque. Não podemos deixar de 

entender, que o ser humano possui uma curiosidade impulsionada pela racionalidade 

própria da natureza humana especulativa, de querer descrever o que virá, ou seja, o 

mesmo é livre para pensar o futuro. 

  Este processo é característico e facilitador para o aparecimento e crescimento do 

pensamento místico e religioso, que busca aprofundar e ao mesmo tempo minimizar, os 

grandes debates entre o materialismo histórico e dialético e o existencialismo. 

Ocultando suas reais intenções de combate incessante ao marxismo: 

 
 



 

Em A condição pós-moderna, Lyotard expõe uma teoria da pós-
modernidade que destaca o colapso das “grandes narrativas” (por 
exemplo, as do marxismo) e sua substituição pelas “pequenas 
narrativas” na seqüência das tecnologias que transformaram nossas 
idéias sobre o que constitui o conhecimento. Nesse ponto, a visão 
oferecida nesse texto concentra-se na epistemologia da pós-
modernidade, isto é, o pós-moderno imaginado no que diz respeito à 
crise em nossa capacidade de apresentar uma explicação adequada e 
“objetiva” da realidade (EDGAR e SEDGWICK, 2003, p.255).   
 

 A idéia do pós-modernismo é ignorar o movimento dialético da história, que dá 

a processualidade ao novo, entendendo a racionalidade como algo amplo numa 

sociedade em que a verdade não é possível, aí o conceito de pós-moderno seria a “auto-

superação da razão”. Não estaríamos aí voltando ao um tipo de hegelianismo?  

 Negar as grandes narrativas, buscando a sua fragmentação é recusar a visão de 

totalidade, acusando-a de dispersante e impossível de dar conta de toda a realidade, não 

lidando com aquilo que segundo os pós-modernistas passa despercebido aos marxistas o 

cotidiano, a particularidade, a parte em sua dimensão própria, as minorias e os 

excluídos.  

Por exemplo, se o interesse no pós-modernismo limitar-se a uma 
celebração da fragmentação das “grandes narrativas” do racionalismo 
pós-iluminista, então, apesar de toda a sua efervescência intelectual, ele 
permanecerá um empreendimento profundamente provinciano. 
A significação mais ampla da condição pós-moderna reside na 
consciência de que os “limites” epistemológicos daquelas idéias 
etnocêntricas são também as fronteiras enunciativas de uma gama de 
outras vozes e histórias dissonantes, até dissidentes – mulheres, 
colonizados, grupos minoritários, os portadores de sexualidades 
policiadas (BHABHA, 2003, p.23 e 24).  

  
 

Porem a literatura produzida em razão desse embate epistêmico é resultado de 

inúmeras outras causas, porém a principal é aquela que luta contra o verdadeiro 

“sistema socialista”, que por razões políticas e do avanço do irracionalismo, acabou 

elaborando atalhos para construí-lo como modelo imposto, não respeitando o 

movimento da história.  

Estes fatos vulgarizam a dialética marxista4, defendendo a mecanização do 

movimento da história e fragilizando a episteme do materialismo histórico e dialético, 

                                                 
4 Essa questão esta muito bem debatida por Lukács em seu polemico texto “Carta ao stalinismo”, 
publicado pela Revista Civilização Brasileira e pela revista Temas. E nesse documento que o autor se 
refere que a metodologia utilizada por Stalin para avançar o socialismo acabou apelando para sofismas de 
porte pseudo-teóricos, um taticismo irresponsável.  
 



 

diante da literatura de esquerda, contaminando a academia com uma série de denúncias, 

e enfraquecendo a ideologia marxista junto aos intelectuais e centros de pesquisa. 

Como comenta Lukács no embate que tem com o existencialismo em uma de 

suas obras: 

Assim, a luta contra o socialismo torna-se, numa medida cada vez mais 
considerável, a questão ideológica fundamental. É uma luta filosófica 
fundamental contra o materialismo dialético, isto é, tanto contra o 
materialismo como contra a dialética. No plano da ideologia, essa 
tendência significa a eliminação conseqüente de toda consideração 
econômica ou social (LUKÁCS, 1979, p. 45).  

 
 A visão do pós-modernismo traz em sua essência a negação do movimento da 

história, pois entende que não há possibilidade para a existência de nenhuma outra 

forma de Estado diferente do capitalismo norte americano, que não seja totalitário. 

Portanto, o alarde dos pós-modernistas acarreta um retorno ao irracionalismo em que à 

saída da imperfeição da vida esta localizada em dois pontos; 

 

- Destruição completa da razão pela apatia política, na qual aparece a 
idéia de fim da história em que “[...] todas as antigas verdades e 
ideologias perderam sua relevância, que os velhos princípios da 
racionalidade não mais se aplicam [...].” (WOOD, 1999, p. 12 e 13)  
- O combate ao marxismo, acusando-o de reducionista por classificá-lo 
como querendo homogeneizar a realidade e entendê-la como regida por 
leis naturais universais, pois “[...] crê que o marxismo seja uma estirpe 
particularmente virulenta, tendo por base que ele supostamente reduz a 
variada complexidade humana a uma visão monolítica do mundo [...]” 
(WOOD, 1999, p. 13).  
 

Todas essas acusações que o pós-modernismo faz a teoria universalizante ou 

as idéias de totalidade, querendo com isto atingir o marxismo têm por traz o pressuposto 

da desconstrução. Sua base filosófica e teórica tem guarida na essencialidade do 

estruturalismo que volta ao mundo da academia com força total, como antídoto aos 

pensamentos de totalidade, pois segundo eles só assim a humanidade pode perceber as 

minorias e estudar as questões de gênero.   

Nesse sentido, a formatação do pensamento de Sérgio Molina em seu livro “O 

pós – turismo” sinaliza a epistemologia estruturalista, reduzindo o termo “pós” a algo 

determinado pelo avanço tecnológico e não da racionalidade humana, ou melhor, há um 

desprezo pela razão histórica e um apego à criação de modelos para entender a 

realidade. Esses construtos mentais de fundo idealista tentam tachar o movimento 

dialético e histórico como totalitários e ligados ao determinismo das leis da natureza. 



 

Como confirmação, deste movimento para entender a realidade por meio de 

modelos, é só ter acesso ao pensamento de Jafar Jafari e do próprio Sérgio Molina que 

trilham suas reflexões no campo de camadas ou faces, em que o entendimento heurístico 

advém da mesma fonte filosófica estruturalista. Obviamente a construção de modelos 

tende a desprezar a realidade histórica em sua totalidade e trabalhar com determinações 

sociais especificas, reduzindo a totalidade a modelos estruturais com espaços e tempos 

delimitados, e uma maneira metodológica de entender determinado fato social.  

Segundo o “pós-modernismo”, somente o discurso fora da totalidade 

possibilita a percepção do gênero, das minorias e dos excluídos, pois as mesmas fazem 

a observação do cotidiano e permanecem nas questões micro da sociedade que acabam 

desmascarando os sistemas autoritários e revelando a não participação dos excluídos. 

Essa leitura equivocada, e maldosa feita dentro do politicismo, é uma lógica cultivada 

pelo neoliberalismo, que atende aos interesses do capital e molda a ideologia anti-

revolucionária, avessa a toda e qualquer mudança.     

 

ORIGENS DO PÓS-MODERNISMO  

 

 O prefixo “pós” carrega em si à noção de sinalizar um passado que 

necessita ser revisto e mudado, pois toda realidade é mais rica que os conceitos, 

portanto, estão sempre defasadas pela dinâmica da riqueza do cotidiano quando inserido 

na práxis social dos homens. Nesse sentido, a intenção de mudança se constitui em uma 

necessidade do próprio ser humano, que busca o reino da liberdade (Karl, Marx), por 

isso esse prefixo pode ser localizado junto à esfera cultural da sociedade, como veio 

difusor, que deve ser visto em uma visão de totalidade. 

 Não podemos esquecer que com a I Guerra Mundial o mundo espelha a 

sombra opaca e marcante dos valores da sociedade ocidental, questionando sua 

vigência, por isso, o filósofo alemão Osvald Spengler um dos ideólogos do fascismo 

escreve o livro “A decadência do ocidente” que segundo Georg Lukács: 

El hecho de que Spengler expresara este giro del modo más radical es 
lo que valió a sua obra una influencia tan considerable y tan sostenida; 
el livro de Spengler es um documento em verdad representativo de esta 
etapa y, al mismo tiempo, el preludio real y directo de la filosofía del 
fascismo (LUKÀCS, 1972, p. 373).  

 
 Esta decretada à morte do homem, pois a racionalidade dá lugar ao 

irracionalismo há a intenção de montar uma ideologia universal supracientífica e 



 

anticientífica, pelos caminhos da intuição e segundo Georg Lukács em seu livro O 

assalto a razão. “Essa nova ideologia procura antes de tudo destronar a razão” 

(LUKÀCS, 1979. p. 54).                                     

 A origem do conceito de pós-modernismo, não pode ser discutida separadamente 

do termo modernismo, pois este surge como um movimento de rebeldia às condições 

objetivas do processo de dominação anglo-americana em todas as áreas; nas letras, 

artes, política e cultura, expressando o surgimento da chamada manifestações 

inquietantes, que se traduzem em uma tentativa de resposta dos nativos, crioulos e 

ladinos que tiveram formação na Europa a uma reação de independência inspirada ainda 

nas escolas francesas: 

 

É a forma literária de um mundo em transformação, síntese das 
inquietações e ideais de uma classe que atinge seu apogeu no século 
XIX e começa a declinar no século XX. 
[...]. 
Foi a forma estética de reação, no mundo hispânico, à crise da cultura 
ocidental. O Modernismo caracterizou-se pela pluralidade de traços 
estilísticos, numa relação de ambigüidade com sua época, quando o 
artista se sente alienado ante a cultura burguesa que o converte em 
instrumento (JOZEF, 1989, p. 110). 

 
 

 Apesar de o movimento modernista ser expressão de toda uma gama de 

escritores latinos, não poderia deixar de mencionar o poeta nicaragüense Rubén Darío, 

que usou o termo modernismo pela primeira vez demonstrando que apesar do mesmo 

sinalizar o “novo”, expressa certo desconforto entre os nacionais, como afirma Perry 

Anderson: “Ao contrário da expectativa convencional, ambos nasceram numa periferia 

distante e não no centro do sistema cultural da época: não vêm da Europa ou dos 

Estados Unidos, mas da América hispânica” (ANDERSON, 1999, p. 9). 

 Nesse caso, não podemos deixar de afirmar que o movimento modernista foi 

uma manifestação “nativa” ligada ao um tipo de nacionalismo, patriótico e que traz um 

retorno as raízes autóctones, ainda que influenciadas pela literatura européia, ganha 

espaço na América hispânica, enfraquecendo os defensores do etnocentrismo que ainda 

estão presente em parte da leitura da história da humanidade. 

 O aparecimento do conceito de pós-modernismo surgiu no mundo hispânico na 

década de 1930, para expressar o refluxo conservador existente no próprio modernismo, 

que é fonte advinda do capitalismo que tem seu auge em 1960, quando o sistema 



 

radicaliza seu lado opressivo e combate o socialismo como sistema autoritário e 

totalitário. 

 Epistemologicamente a razão rejeita as visões de igualdade e de emancipação 

humana numa visão de totalidade, enfatizando a diferença, as identidades e as 

particularidades, como sexo, raça, etnia, sexualidade. Esse repúdio a visão histórica 

adota a fragmentação reducionista e torna o principal secundário e o secundário 

principal, perde-se aí a visão de totalidade tão discutida por Karl Marx no seu texto 

clássico “o método da economia política”.  

 

CONCLUSÂO    
 

A afirmação de que nossas “sociedades tecnológica” é um “tipo 
totalmente novo de sociedade” em que” a ciência e a tecnologia 
ditam” o que acontece ao corpo social, minando por sua própria conta 
as instituições estabelecidas e” destruindo as bases sociais dos valores 
mais prezados”, é uma completa mistificação. Não pode haver um “tipo 
totalmente novo de sociedade” criado pelo mecanismo supostamente 
incontrolável e autopropulsor das descobertas científicas e dos 
desenvolvimentos tecnológicos (MÉSZÁROS, 1996, p. 264 e 265).  
 

 Com a destruição dos homens históricos aparecem sinalizados nos escritos de 

teóricos, como de Nietzsche, Heidegger e Foucault as bases para a criação da concepção 

do homem pela metafísica. A desconstrução do real, ou seja, entender que o processo 

histórico não possa ser racionalmente apreendido, só é possível quando se instaura o 

processo de incognoscibilidade, aparecendo à noção que não há conhecimento total 

possível, pois tudo se completa num conjunto de parcialidades em potencial. 

 Esse processo surge com o nome de “Pós- moderno”, onde tudo é valido desde 

que não considere o movimento teleológico da história, pois se nega por completo o 

movimento histórico processual da luta de classes, e a noção de qualquer direção que a 

leis históricas possam explicitar. Essa seqüência de retorno ao irracionalismo arrasta 

para si a noção de modernidade que é reflexo da: 

 

A lógica do capital, que matriza a barbárie do capitalismo 
contemporâneo, é responsável também pela barbárie do socialismo de 
acumulação. 
O capital aparece e entra em rota de efetivação sob várias formas 
particulares, no curso da sua processualidade histórica (CHASIN, 1983, 
p. 23).  
 
 



 

 Por isso, o embate direto contra a história passa por uma leitura fragmentária de 

seu cotidiano, em que tudo quando pensado de forma particularizada expressa a 

descontinuidade e o desprezo ao todo marxista.  A crise é do mundo contemporâneo, 

capitalismo e do socialismo real, que por estarem subordinados ao capital detonam um 

processo de ampliação da mais-valia, que só pode ser concretizado quando consegue 

exorcizar a visão de totalidade que segundo os pseudo-críticos do Materialismo 

Histórico e Dialético, estão presos há um determinismo evolucionista. Esquecendo dos 

excluídos no estudo da sociedade, pois os deixam ocultos no interior das grandes 

temáticas. 

           Esta argumentação aponta como solução a possível superação da ideologia por 

valores que estão acima dessas banalidades de porte político-ideológico, podemos 

afirmar que essa falsa compreensão do todo vem atender aos interesses da classe 

dominante, como bem escreve István Mészáros: “É igualmente importante sublinhar 

que a ilusão da autodeterminação “não-ideológica” e a correspondente “neutralidade” da 

ciência é, em si, o resultado do processo histórico da alienação e da divisão do trabalho 

capitalistas” (MÉSZÁROS, 1996, p. 270).  

 O complexo ideológico que se monta para subtrair a história dos homens é um 

movimento que parte do capital e termina no capital, esse processo quer demonstrar 

uma falsa normalidade, na qual chamamos de reificação transformando o ser humano 

em mercadoria, a qual denominou de coisificação. Essas duas categorias são os escudos 

próprios do processo ideológico, que refletem na prática social dos homens e atinge a 

consensualidade de que o avanço tecnológico trará o desenvolvimento necessário, para 

ultrapassar o velho e tradicional atingindo a pós-modernidade. 

Neste viés, é que caminha a leitura feita por Sérgio Molina para criar o seu 

conceito limitado de “pós-turismo”. Então qual a concepção teórica que ele recorre para 

formular esse conceito? Uma coisa sabemos, existe uma processualidade histórica para 

a criação desse conceito, e este é fornecida pelos teóricos do pós-modernismo há, 

portanto, uma rejeição a história dos homens e um apego aos preceitos que balanceiam a 

metafísica de modelos ideais, como pontualmente nós mostra Mészáros em seu livro já 

mencionado: 

 
Para os defensores do sistema capitalista as categorias weberianas 
caíam do céu como um maná, pois em nome da “racionalização”, do 
“cálculo”, da “eficiência”, da “tecnologia” e de coisas similares era 
possível provar várias idéias veleitárias como fatos estabelecidos 
(MÉSZÁROS, 1996 p. 124).      
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