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“Tudo que era sólido e estável se 
esfuma, tudo o que era sagrado é 
profanado, e os homens são obrigados 
finalmente a encarar com serenidade 
suas condições de existência e suas 
relações recíprocas”. 

 
Karl Marx e Friedrich Engels 

 
 
 
 
 

Tratarei aqui, de forma bastante breve sobre “Os desafios da educação frente à 

pós-modernidade”. A forma como as palavras foram dispostas no título apontam a 

presença de um conceito bastante trabalhado por Marx e depois retomado por Lukács, o 

da reificação. Não vou aqui refazer este percurso analítico, mas apenas situar o ponto de 

partida da minha análise e posicionamento quanto ao conceito de pós-modernidade. 

 
Neste momento histórico, refletir sobre os desafios postos à educação me 

parece uma tarefa tão difícil quanto necessária. O quadro se acentua quando associamos 

à esta discussão o tema da pós-modernidade. 

 
Ao se discutirem as especificidades do mundo contemporâneo, tem-se, a meu ver, 

que considerar a história dos séculos XIX e XX. As grandes revoluções destes séculos
2
 

forjaram o chamado mundo moderno, cujas características mais expressivas são: a 

industrialização; a transformação acelerada do conhecimento científico em tecnologia; o 

surgimento de novos ambientes humanos com o crescimento descontrolado das cidades; a 

emergência de índices de miséria e criminalidade jamais vistos; novas formas de poder, 

 
1 Docente do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Doutoranda em 
Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

  

2 Dentre as revoluções que ocorreram nestes dois séculos, destaco a Revolução Industrial, a Revolução 
Francesa e a Era da Informática, esta última é uma revolução propiciada pelo desenvolvimento tecnológico. 
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de dominação e de luta de classes e, ainda, a perda do sentido e do valor da vida e da 

própria condição humana. Diante desta “nova realidade” está a escola com seu papel 

formador. Refletir sobre esta correlação me parece importante uma vez que, grosso 

modo, pode-se afirmar que a escola não tem absorvido totalmente tais mudanças nem 

em seu discurso, nem em sua prática. 

 
Neste final de século, há um discurso, o da pós-modernidade, que aponta para 

uma nova ordem mundial, cujo mote é a tão propagada reorganização do sistema 

capitalista, a globalização ou o capitalismo multinacional. Esta alterou, 

substancialmente, o panorama mundial no que tange sobretudo às relações sociais, de 

trabalho e produção. Vivemos num momento histórico de profundas transformações 

sociais, políticas e econômicas. Tais transformações têm alterado o panorama mundial e 

têm se dado de forma muito rápida, colocando em xeque os paradigmas estabelecidos 

que, até então, eram considerados eficazes no sentido de diagnosticar e resolver 

questões postas pela prática social
3
. 

 
O modo de produção capitalista passa atualmente, segundo Harvey (1996) 

pelo seu terceiro estágio: a globalização ou o capitalismo multinacional, sendo o 

primeiro o capitalismo de mercado e o segundo o capitalismo monopolista ou 

imperialista
4
. Esse terceiro estágio é caracterizado sobretudo pela sua flexibilidade e 

por um mercado mundial flutuante, em constante expansão. 

 

Nesta nova ordem, a acumulação flexível
5
 implica na flexibilização dos processos 

de trabalho, de produção e de padrões de consumo, novos setores de produção foram sendo 

criados para atender às exigências do mercado, constituíram-se novas formas 

 
 
 
3 Durante o século XX, os dois grandes Paradigmas que marcaram este período da história da 
humanidade foram o idealismo e o materialismo. 

  

4 Cf. HARVEY, David. Condição pós-moderna. 
  

5 Expressão cunhada por David HARVEY, Ibid., p. 140. 
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de organização e de relações de trabalho nas organizações. Como exemplo, temos o ramo 

da prestação de serviços que se expande dia a dia. No interior de um grande número de 

empresas, nacionais e multinacionais, o contrato de trabalho é substituído pelo contrato de 

prestação de serviço, alterando, assim, significativamente as relações de trabalho. 

 
É imprescindível que o candidato a qualquer emprego esteja inteirado das 

novas formas de relação de trabalho impostas pelo contrato de serviço temporário, pela 

terceirização que fez emergir a figura do prestador de serviços, que pode trabalhar no 

interior da empresa, em sua própria casa, ou noutro espaço qualquer. 

 
Há indícios de que a exploração absoluta da mais valia - característica do 

período inicial da exploração capitalista da mão de obra - está de volta nas chamadas 

 
“empresas domésticas”, estas são organizações patriarcais e artesanais, onde a ordem é 

produzir o máximo possível pois, o rendimento está estreitamente ligado ao volume da 

produção. Neste contexto, as empresas livram-se dos encargos trabalhistas, aumentam 

seu lucro e põem no mercado um “produto multinacional”, um “produto global” na 

medida em que cada uma de suas partes podem ser produzidas em diferentes partes da 

cidade, do país e em diferentes continentes. Então, todos os componentes do produto 

são enviados para um determinado local onde se faz somente a montagem. 

 
Este modelo de organização do setor industrial foi possível a partir do 

desenvolvimento de modernas tecnologias, pela automação da produção, pela busca de 

novas linhas de produto e nichos de mercado, pela transferência das fábricas para zonas 

de controle mais fácil do trabalho. 

 
O deslocamento das fábricas para regiões subdesenvolvidas, localizadas 

sobretudo no nordeste asiático, ocasionou altíssimas taxas de desemprego na Europa, 

chamado “desemprego estrutural”, retrocesso do poder sindical e uma expressiva 

derrota da classe trabalhadora no mundo inteiro. 
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Outro elemento da acumulação flexível é a autonomia do sistema bancário que 

mudou o equilíbrio de forças em ação no capitalismo global. Apesar da crise de super 

acumulação que assolou boa parte dos países capitalistas avançados, o volume de 

capital negociado nas bolsas de valores no mundo inteiro é extraordinário. “Sem o 

controle de nenhum governo nacional, esse mercado de dinheiro 'sem estado’ se 

expandiu de 50 bilhões de dólares em 1973 para quase 2 trilhões em 1987.”
6
 Temos, 

ainda, o empreendimentismo com papéis, formas alternativas de obter lucros que não 

estejam ligadas somente à produção de bens e serviços. Como exemplo temos a 

especulação no mercado financeiro para tirar proveito da variação das taxas de juros. 

 
As transações do empreendimentismo com papéis cresceram de tal forma que 

suscitam previsões apocalípticas a respeito do futuro do mercado financeiro mundial e 

do próprio modo de produção capitalista que agora, como já afirmei, não está mais 

pautado somente na produção de bens e serviços como outrora. E esta transição é 

descrita por Harvey como a passagem do fordismo para a acumulação flexível. 

 
E no bojo desta nova fase temos um discurso do qual a escola precisa estar 

inteirada; é aquele que aponta para a superação do chamado mundo moderno: a pós-

modernidade. Este período da história da humanidade teria iniciado mais ou menos no 

final dos anos 50, na Europa, sendo, portanto, um fenômeno eminentemente ocidental. 

 
O precursor da teoria da pós-modernidade foi Jean-François Lyotard. Na 

introdução da obra O Pós-moderno, afirma que seu objeto de estudo é “a posição do saber 

nas sociedades mais desenvolvidas” e “decidiu-se chamá-la de pós-moderna”, e que este 

termo designa “o estado da cultura após as transformações da ciência, da literatura e das 

artes a partir do final do século XIX”. A grande hipótese de Lyotard é que o “saber muda 

 
 

 
6
 HARVEY, David. Op. cit., p. 155. 
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de estatuto ao mesmo tempo que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e a 

cultura na idade dita pós-moderna”.
7
 

 
Há uma distinção entre a modernidade e a pós-modernidade na concepção de 

Lyotard, no sentido de que é considerada moderna a ciência que recorre a um 

metadiscurso para legitimar-se. O autor considera que “legitimando o saber por um 

metarrelato que implica numa filosofia da história, somos conduzidos a questionar a 

validade das instituições que regem o vínculo social: elas também devem ser 

legitimadas.” Mais adiante, o autor assevera: “considera-se 'pós-moderna’ a 

incredulidade em relação aos metarrelatos.”
8
 

 
Para Lyotard, nas sociedades modernas acostumou-se a entender e explicar o 

mundo sob a ótica de dois paradigmas antagônicos entre si: o marxismo e o positivismo. O 

primeiro concebe o mundo dividido em duas classes de interesses antagônicos, o segundo 

como um todo orgânico e harmônico. Já na sociedade pós-moderna, os metadiscursos 

perderam sua credibilidade, devido, sobretudo, à “dissolução do vínculo social e à 

passagem das coletividades sociais ao estado de uma massa composta de átomos 

individuais”
9
 e à fragmentação que se instalou de maneira aparentemente definitiva. 

 
O fim das metanarrativas me parece ser o mais expressivo elemento desta 

teoria. Outra argumentação dos teóricos pós-modernos é a de que vivemos num mundo 

fragmentado. A este respeito Jameson afirma que o 

 
'novo discurso teórico’ (...) provavelmente incluiria a seguinte 

característica: não lhe é permitido formular proposições e ele não pode 

dar a impressão de afirmativas primárias, ou de ter um conteúdo positivo 

(ou 'afirmativo’). Isso reflete a sensação generalizada de que, na medida 

em que tudo o que falamos é um momento em uma corrente ou em um 

contexto mais amplo, todas as declarações que parecem primárias são de 

fato apenas elos em um 'texto’ maior. (Pensamos estar 

 
7 LYOTARD, Jean- Francois. O pós-moderno, p. 03. 

  

8 Idem, p. XV -XVI. 
  

9 Idem, p. 28. 
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andando sobre um chão firme, mas o planeta de fato está girando no 

espaço) Esse sentimento também provoca um outro, que é talvez apenas 

uma versão temporal da intuição precedente, a saber: que não podemos 

ir longe o suficiente para fazer afirmações primárias, que não há 

começos conceituais (mas apenas representacionais) e que a doutrina 

das pressuposições ou dos fundamentos é de algum modo intolerável, 

como um testemunho das inadequações da mente humana.
10

 

 
Outra particularidade, segundo o mesmo autor, seria a completa humanização 

da cultura, no momento em que esta foi transformada numa mercadoria igual a qualquer 

outra - idéia, aliás, compartilhada com Lyotard
11

. 

 
O conceito de espaço e tempo no mundo pós-moderno é alterado 

substancialmente, há uma clara separação entre estes dois elementos e seu significado foi 

sendo alterado na medida em que os limites postos aos homens foram sendo transpostos. O 

desenvolvimento das telecomunicações, dos meios de transporte e das tecnologias 

contribuíram sobremaneira para esta alteração. É possível comunicar-se com qualquer parte 

do planeta, inclusive com aqueles que estão fora dele em questão de minutos, de segundos, 

às vezes. Basta, para tanto, ter acesso aos meios e equipamentos necessários. 

 
O domínio do conhecimento acerca do espaço mantém estreito vínculo com a 

acumulação de riqueza, de poder e de capital no mundo pós-moderno. 

 
No bojo desta discussão, ocupam lugar privilegiado, como já foi apontado, a 

escola e a especificidade de sua prática uma vez que refletem e/ou sofrem as influências 

de toda esta discussão via exigência, mesmo que velada, de um tipo de formação que 

atenda aos interesses dos grupos hegemônicos. A escola, sob pena de ser cobrada por 

não cumprir seu papel, é obrigada a seguir os ditames dos grupos hegemônicos. 

 
Desde o momento em que o direito - nunca a garantia de acesso - à educação foi 

estendido a toda à população até nossos dias, muitas foram as teorias pedagógicas que 

 

 
10 JAMESON, Fredric. Pós-modernismo; a lógica cultural do capitalismo tardio, p. 389. 

  

11 LYOTARD, Jean-Francóis. Op. cit., p. 5, 12 e seguintes. 
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emergiram, a grande maioria para legitimar e perpetuar o status quo do grupo 

hegemônico. A este grupo interessa que os educadores concebam sua profissão como 

uma missão apostólica, que a neutralidade seja a grande bandeira de toda a comunidade 

escolar, que o conhecimento sistematizado seja transmitido aos educandos exatamente 

como está posto nos livros didáticos, de forma mecânica, sem qualquer reflexão acerca 

da forma como o saber está sendo tratado nos referidos livros ou à sua fidedignidade 

com uma formação efetiva dos educandos.
12

 

 
Considerando as profundas transformações que ocorreram nos últimos cem anos, 

tem-se a impressão de que esta instituição social resiste a elas, a meu ver, na medida em que 

incorpora parcialmente os discursos modernos, ou seja, no interior da escola, 

frequentemente, encontramos professores, diretores e equipe técnica com um discurso 

 
“avançado”, ao mesmo tempo em que sua prática revela uma concepção de educação 

retrógrada. Noutras palavras, ao passo que falam da Pedagogia Progressista, do 

Construtivismo, exigem dos alunos silêncio absoluto em sala, que um se sente atrás do 

outro, que não se levantem durante as aulas, que façam as tarefas propostas o mais 

rápido possível; não permitem que os alunos corram ou falem alto nos intervalos, e 

mais, quando qualquer regra é transgredida, as punições variam do isolamento do 

“transgressor” ao constrangimento público. Tais ações entram em conflito direto com o 

discurso que proferem, não revelando, assim, vínculos entre o discurso e a prática da 

grande maioria dos educadores. 

 
No atual momento histórico é mister que os educadores e educadoras revejam 

sua prática pela via da concepção política que atendam aos interesses das classes 

oprimidas. 

 
 
 
12

 Respondendo a uma concepção tecnicista de educação. Cf. DICKEL, Adriana. Que sentido há em 
falar em professor-pesquisador no contexto atual? Contribuições para o debate, p. 42-43. 
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Na medida em que a escola entra em contato com as modernas tecnologias
13

, 

seja por meio do contato direto, seja pelas campanhas veiculados pelo Governo Federal 

na mídia ou mesmo por programas de políticas públicas, as condições de vida e de 

trabalho de professores e alunos não são alteradas, como já disse, salvo raras exceções. 

 
Então, temos de um lado o discurso pós-moderno e, de outro, uma instituição 

que, historicamente, é utilizada para atender aos interesses de quem está no poder. A 

este respeito, Frigotto afirma que 

 
os novos conceitos relacionados ao processo produtivo, à organização do 

trabalho e à qualificação do trabalhador aparecem justamente no 

processo de reestruturação econômica, num contexto de crise e acirrada 

competividade inter capitalista e de obstáculos sociais e políticos às 

tradicionais formas de organização da produção. A integração, a 

qualidade e a flexibilização constituem-se nos elementos-chave para dar 

saltos de produtividade e competividade.
14

 
 

Em resumo, percebo a escola muito distante das discussões atuais sob o ponto 

de vista da consciência e da clareza do que está sendo discutido por estes teóricos. Esta 

falta de informação gera, a meu ver, um descolamento entre o que está acontecendo na 

sociedade contemporânea e as relações travadas no interior da escola; o que é grave, 

pois entendo como fundamental que esta instituição esteja a par das discussões que são 

travadas no mundo contemporâneo, uma vez que são estas discussões que determinam, 

o projeto pedagógico escolar e, por conseguinte, a formação oferecida aos educandos e 

educandas. 

 
É de fundamental importância que nos preparemos para enfrentar o “espectro 

que ronda”, não mais a Europa, nem tampouco trata-se do Comunismo, mas sim de 

 
 
 
 
 
 
13 Por “modernas tecnologias”, estou entendendo o computador, o vídeo, a televisão e a antena parabólica 
por exemplo. 

 
 

14 FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e formação humana: ajuste neoconservador e alternativa 
democrática, p. 43. 

 



15 
 

 
conceitos engendrados e disseminados pela classe hegemônica que ameaçam a todos 

nós, homens e mulheres membros das classes oprimidas na sociedade contemporânea. 
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