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RESUMO: Este artigo tem por objetivo traçar rudimentos sobre as relações entre a
Educação Superior e os fenômenos da Pós-Modernidade, especificamente considerando
a falência do projeto racionalista moderno para a construção de uma Academia
humanística, laica e universal. Contingencialmente, abordou-se o diálogo entre a
Educação Superior e o Modo de Produção Capitalista. O tom adotado foi
propositadamente pessoal e ideológico, por entender-se ser necessário ainda
circunscrever o discurso sobre a Educação Superior a uma subjetividade que a conduza
ao universo da construção significativa, libertária e autônoma do saber.
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RÉSUMÉ: Le présent article vise à déduire les relations entre l'enseignement supérieur
et les phénomènes de Post-Modernité. Plus précisément, nous avons l'intention de
déduire de l'échec du projet rationaliste moderne de construire un humaniste Academy,
laïque et universel. En conséquence, adressé le dialogue entre l'enseignement supérieur
et le mode de production capitaliste. Le discours a été délibérément adopté personnelle
et idéologique, car il estime qu'il est nécessaire de limiter la réflexion sur l'enseignement
supérieur à une subjectivité, de sorte que nous pouvons mener à l'univers de la
construction essentiel, libertaire et autonome de la connaissance.

TERMES CLÉS: Modernité. Post-Modernité. Capitalisme. Éducation.

1Mestrando em Ciências da Educação pela Universidad San Carlos, Docente lotado no Instituto de letras
da Universidade Católica de Salvador



INTRODUÇÃO: EDUCAÇÃO SUPERIOR E A CRISE DA RAZÃO MODERNA1

O entendimento das novas estruturas e demandas acadêmicas, das maneiras

contemporâneas de vivenciar o conhecimento, da construção de vertiginosas e fugazes

relações sociais no imo da instituição educacional, do aporte tecnológico que funda um

novo modo pedagógico, alterando concepções tradicionais e condicionando o saber ao

espanto, representa um enorme desafio tanto para os educadores quanto para os teóricos

que se debruçam sobre a Educação com o objetivo de compreendê-la. Não raro, as suas

conclusões apontam para um reducionismo previsível: é um momento de transição!

Tarefa árdua é fundamentar as referências da mudança, ou delinear os seus termos: Se

há uma nova proposta para a Educação Superior – em trânsito –, e se os seus efeitos

incidem diretamente sobre a sociedade, dela sabe-se somente que migra de que para

quem.

O que se nomina Pós-Modernidade2, pode significar apenas uma alteração de

perspectiva: um homem e a sua sociedade, condicionados pelo modo de produção que

os reifica3 (que), buscam a assunção da sua própria identidade, do seu imaginário, do

seu direito fundamental ao pertencimento (quem). Neste movimento, a Educação

Superior atende por condição. De fato, quaisquer mudanças no campo social esteiam-se

na Academia, posto que dela brotem as inquietudes e as tentativas de superá-las. E os

métodos e mecanismos. E todo o instrumental ideológico, resíduo subjetivo que mantém

coesa a fauna institucional da sociedade. A Universidade, ao seu modo, determina a

transformação; embora por ela também seja determinada. A menor ondulação no tecido

social incide contundentemente sobre a Acadêmica. Neste sentido, qualquer instituição

de ensino superior, por mais insignificante que possa parecer, representa um

1 Travestido em artigo científico, este texto constituiu, originalmente, o argumento-base para a
intervenção no debate “Referência UCSal; Trajetória profissional”, promovido pela Universidade
Católica do Salvador, em 2010. Isso justifica, muito propriamente, a sua natureza algo
generalista, provocativa e,  intencionalmente, ideológica.
2 Os termos que designam o momento contemporâneo são variados. Para alguns pensadores,
o ocidente estaria experimentando uma circunstância tão radicalmente diversa do que fora o
Projeto Moderno, que apenas se justificaria como uma etapa posterior a este, por assim dizer,
uma “Pós-Modernidade”; Outros, no entanto, identificam certa continuidade no que pretendeu a
Utopia Moderna. O ocidente estaria, portanto, experimentando uma “Modernidade extensiva”,
ou uma “Segunda Modernidade”, ou ainda, uma “Modernidade em Crise”. Para efeito deste
artigo, adotou-se a perspectiva da cisão: Pós-Modernidade
3 O termo provém do verbo “Reificar”, cuja origem etimológica é o latim – Lt. “res”, coisa.
Reificação seria a “coisificação” do homem e das suas produções subjetivas, no sentido de
certo esvaziamento dos valores antropológicos mais básicos.



microuniverso que mimetiza e reelabora o próprio devir dialético da História

(LOMBARDI; SAVIANI, 2008).

Ao erguer-se o Pós-Moderno, veio a Educação Superior confeccionar a égide

sob a qual o novo se estabeleceria (GRILLO, 2009). Do íntimo das suas instituições, os

rudimentos para a compreensão deste contexto surgiram, mas também o determinaram:

as direções da Pós-Modernidade, seus sintomas e conseqüências foram primeiramente

notados – e devidamente teorizados – no ambiente produtivo das universidades; a

despeito de, concomitantemente, a cada construção teórica sobre o surgimento de um

novo referencial científico – Pós-Moderno – , tenha-se alterado a própria feição da

Academia, no sentido de integrar-se a um novo momento epistemológico e social.

A Educação Superior tornou-se palco para as revoluções do conhecimento. E, ao

mesmo tempo, foi por ele revolucionada. O modelo institucional da Academia,

confeccionado na Modernidade, sofreu a desconfiança gerada do rompimento com os

referenciais que nortearam o Ocidente até a primeira metade do Século XIX. É

profundamente irônico que as universidades tenham sugerido tantas verdades sobre o

contexto pós-moderno e, ao mesmo tempo, tenham sido questionadas na sua capacidade

de produzir estas mesmas verdades. No ambiente pós-moderno, pleiteia-se da Educação

Superior a gestação de um novo saber científico – metódico e evidenciado, como se

espera da Ciência – , mas ao mesmo tempo, fluídico (GRILLO, 2009).

A grande contribuição desejada da Academia aparece, paradoxalmente, no

abandono das idéias rígidas, lógico-dedutivas, que a caracterizam, em favor de um

aspecto profundamente subjetivo do conhecimento (DIAS SOBRINHO, 2005).

Pretende-se que a Educação Superior traga à luz as respostas que pontuam os

acontecimentos deste momento de transição, como se pede dela também a confecção de

referenciais originais para um novo ser humano, para uma outra sociedade.

Por ser incapaz fornecer respostas precisas às suas questões essenciais, o Ensino

Superior, no seu modelo clássico, inspirado nos conceitos modernos, tem dado sinais de

esgotamento. De forma geral, fora expandido a partir da década de 90, sob a bandeira da

emancipação humana. A despeito disso, não pretendeu esconder a sua função de formar

mão de obra qualificada para atender às demandas de um novo momento do Modo de

Produção Capitalista (CUNHA; GÓES, 2002). Sim, o Ensino Superior – como todas as



instituições geradas na Modernidade – transita entre a Utopia da Modernidade e as

necessidades do Capital.

Essa dupla natureza da Educação pauta grande parte dos questionamentos que

contemporaneamente lhe são dirigidos. Em princípio, as premissas da Utopia Moderna e

do Modo de Produção Capitalista são inconciliáveis. Uma instituição constringida entre

o sonho do acesso universal e indistinto ao saber e a necessidade de segmentar mão de

obra – através da absorção da técnica, do know-how – torna-se incapaz de atender a

qualquer dos dois projetos, ou a quaisquer outros que se lhes apresentem. Assim, a

Educação Superior tenta encontrar a si mesma, procura construir ainda o caminho da

mediação, o ponto de equilíbrio entre o ideal da alteridade igualitária4, e as demandas

fisiológicas da mais-valia5.

A EDUCAÇÃO SOB O SIGNO CARTESIANO

A Modernidade fora erguida sobre a utopia fundamental de que todos seriam

iguais e teriam as mesmas chances de desenvolver as suas potencialidades (FORLIN,

2005). Essa ideia permeou os grandes expoentes da ciência e da cultura, das artes e da

filosofia, até a segunda metade do século XIX. Em nome do Ideal Universalista

Moderno, instituições foram (re)concebidas, nações se elevaram, teorias floresceram...

E, à Educação Superior, coube a função de esteio, manancial de onde se obteria a

condição de existência condigna, num universo racional. A Academia tornou-se campo

normativo, panaceia para uma nova sociedade, livre, igualitária, fecunda, produtiva.

A utopia da Modernidade tem a sua gênese conceitual em Renè Descartes (1596-

1650). Ao elaborar os princípios do seu método, o pensador francês elegeu a razão

como critério da Verdade e elemento de validade auto-determinada, capaz de dotar os

seres e as coisas de existência e garantia. A História do Pensamento Filosófico batizou

como Princípio do Cogito a eleição da razão lógico-dedutiva, distanciada da crença e da

vivência, como condição para a obtenção da verdade (Ibid.).

4 Tradução, no plano jurídico, da sublime ideia rousseauniana de igualdade universal entre os
seres humanos.
5 Na lógica marxista, a expressão Mais Valia se refere à diferença entre o valor do trabalho e o
soldo recebido pelo trabalhador. Uma vez que não tenha a posse e a propriedade dos meios de
produção, o trabalhador vende a sua força de trabalho para sobreviver. O valor da sua força de
trabalho é diretamente proporcional à sua capacidade produtiva, o que implica know-how e
conhecimento dos processos produtivos.



O Cogito é prerrogativa antropológica. De fato, apenas ao ser humano é dado o

direito ao seu exercício. Esse traço distintivo implica um diferencial competitivo

formidável em relação aos outros seres imersos na lógica da Seleção Natural. È

espantoso que provenha, não de uma adequação absoluta da espécie humana ao meio

ambiente – se assim o fosse, pela sua própria fragilidade, não teria a menor chance de

sobreviver enquanto espécie –, mas, exatamente do seu contrário: a inaptidão e a

fragilidade orgânica do ser humano fê-lo desenvolver o poder de abstração, inteligência

superior, para adaptar a imanência à sua própria deficiência.

Assim, como a espécie humana não possuía garras afiadas para a caça, procurou

desenvolver utensílios perfuro cortantes; conquanto não tivesse pelagem grossa o

suficiente para abrigar-se do frio, desenvolveu o vestuário (e, posteriormente, aprendeu

a dominar o fogo); ainda que fosse uma das espécies mais lentas da natureza, buscou

compensar a sua vagarosidade inventando o conceito da roda. Na sua gênese, a espécie

humana valeu-se da sua elevada capacidade – cerebral, cognitiva, psíquica, afetiva –

para mudar as condições naturais em favor das suas inabilidades. E logrou projetar-se ao

futuro.

Enquanto criava utensílios de sobrevivência, o ser humano
desenvolvia o conceito de trabalho. E da sua divisão. Ao
avançar em direção a uma sociedade complexa, o trabalho
determinava hierarquias sociais, relações de poder e,
especialmente, maneiras de relacionar-se com o saber. Se o
conhecimento foi o mais valioso instrumental
confeccionado para a sobrevivência da espécie humana;
agora, com as primeiras sociedades diferenciadas, ele
torna-se condição para a sobrevivência social. Nesse
ponto, já se pode falar em Educação, na sua concepção
institucional (SIMIONATTO, 2009).

A Educação passou a traduzir, pois, a lógica do domínio com base na posse e

propriedade do saber. Por este motivo, fora inaugurada como instituição restritiva,

excludente por natureza, cujo controle representava uma condição para a ascensão

social. E assim permaneceu até o final da Idade Média. Nas sociedades ocidentais,

entendeu-se a educação como um bem, outorgado segundo a verticalidade hereditária

(GÍLIO, 2000). Neste contexto, as ideias do racionalismo cartesiano atuaram como um

poderoso agente contra-hegemônico, uma proposta iconoclasta e intencional de romper

com a ordem vigente (GUIMARÃES, 2000).



Ao eleger a razão como critério da Verdade, Descartes propõe uma ontologia, ao

passo em que, enquanto estende os procedimentos do seu método a todo e qualquer ser

humano – porquanto portador da razão –, propõe também uma pedagogia universal.

Ambas, ontologia e pedagogia cartesianas, constroem a grande Utopia da Modernidade:

a de que todos seriam iguais (GUIMARÃES, 2000).

No que tange à Educação Superior, elaborar a igualdade mediada pela razão,

objeto antropológico comum, traduz o anseio de fornecer a todos os homens e mulheres

as mesmas chances de acesso ao saber, para criar uma sociedade onde as oportunidades

de ascensão social e de participação política sejam igualitárias (Ibid.). Gestado na

Academia, o pleno exercício do poder, garantido a todo e qualquer indivíduo da espécie

humana, fomentando uma sociedade efetivamente democrática. Uma sociedade

democrática é composta de cidadãos livres.

Nos termos do Contrato Social, o fundamento da sociedade moderna é o pleno

exercício do poder – poder de escolha, de autodeterminação, que reside no homem

portador da razão (ROUSSEAU, 1978). Todos os homens o são. O poder, portanto,

pertence a todos. Ou, pelo menos, a todos que alcançam a condição de cidadão: homem

livre, detentor de direitos de cidadania, garantidos pelas Leis que emanam do Estado

(MARQUES, 1993).

Para decidir quem gerirá o Estado, os cidadãos livres se reúnem e, através

sufrágio, escolhem o grupo que os representará. Esse é o grande contrato social e, para

aqueles que o descumprem, o próprio Estado lhes reserva punição, a partir dos seus

aparelhos coercitivos. Então, a cidadania é o substrato da democracia e o motor do

Estado Moderno. A sociedade moderna se organiza ideologicamente em função do

exercício da cidadania, pondo-se a ele em perspectiva favorável, ou não (Ibid.).

O ser humano é portador natural da razão – nesse sentido, todos os homens e

mulheres são iguais –, mas só alcança a condição de cidadão quando instrumentaliza a

sua razão, ou seja, quando incorpora toda a gama de saberes que o habilita a decidir os

destinos da coletividade a que pertence. Por este motivo, a Educação Superior é

essencial à cidadania e ao Estado Moderno (CARVALHO, 2001). Naturalmente, a partir

do Estado Moderno, igualitário e democrático, a distribuição do saber, através da

educação universal, tornou-se a base para a construção de uma nova sociedade. Deste

modo, a Educação Superior, na medida em que zelou pela coletivização do saber,



trabalhou em função da utopia de todos terem chances iguais de exercer o poder

(GUIMARÃES, 2000).

A CRISE DA RAZÃO MODERNA

Ao traçar-se uma trajetória filosófico-conceitual da Educação na Modernidade

— embora, nesse artigo, de forma muitíssimo superficial —, evidencia-se uma

preocupação, pelo menos naqueles autores que criticaram a matriz do pensamento

racionalista, em reivindicar, em nome da razão, uma subjetividade esquecida em algum

ponto da tentativa histórica de operacionalização da Utopia da Modernidade

(HARVEY, 1996). De fato, a intuição de que a era moderna careça de algum elemento

subjetivo aponta para um problema muito maior e mais complexo, que tem pautado as

discussões filosóficas e sociológicas da contemporaneidade: a crise da razão objetiva.

Se, como entende Jürgen Habermas (1992, p. 99.), “[...] a modernidade se

apresenta decisivamente como uma antimodernidade [...]”, é porque a razão objetiva

mostrou-se incapaz de abordar, a contento, a complexa totalidade do real. E, mais

gravemente ainda, veio a postar-se, em definitivo, sob a égide de um instrumentalismo

sem peias, cujo único objetivo é a dominação do próprio ser humano, em nome do

Modo de Produção Capitalista.

O ideal iluminista de uma razão libertadora, de total autonomia, que

possibilitasse ao homem exercer controle sobre a natureza e ordenar a sua própria

sociedade, na busca por um desenvolvimento ilimitado, desabou ao toque de uma feroz

redução dos seus próprios limites: a ignorância sobre toda dimensão humana que não

fosse quantificável, que não se encaixasse numa objetividade cartesiana (DURANT,

1996). Ora, sendo razão a capacidade de dar-se conta do real segundo a totalidade de

seus fatores, a notada limitação do racionalismo em capturar aspectos subjetivos da

realidade significa, numa perspectiva mais íntima, uma carência de razão. Nesse

sentido, a Modernidade entra em crise, não por um excesso de racionalidade, como se

imagina, mas exatamente por sua ausência (PETRINI, 1999).

E nota-se que a razão moderna se ausenta, especialmente, naquelas questões

subjetivas fundamentais que a Antropologia denomina Exigências Elementares do ser

humano — felicidade, justiça, liberdade, comunhão com Deus, desejo de amar e de

sentir-se amado (PETRINI, 1999; 2000). Ocorre que, no seu  ímpeto  simplificador  e



reificante,  a  razão moderna tenta substituir estas exigências intrínsecas ao homem por

gratificações imediatas, que nunca atenderão à amplitude dos desejos: diversão difere de

felicidade; sistema penal não significa justiça; poder de consumo não traduz liberdade,

muito menos autoajuda fornece a experiência da comunhão com Deus. Pode-se fazer

apologia ao sexo, mas o desejo de amor situa-se para além do hedonismo... A inserção

desses paliativos6 no cotidiano da Modernidade apenas corrobora a tese de Habermas

(1992) de que o mercado pretenda colonizar o mundo da vida, porquanto indique a

atuação do capital no sentido de se fazer passar pela própria natureza humana.

A Academia pensada no momento da construção da Utopia da Modernidade

deveria trazer a libertação dos seres humanos, em relação a todas as formas de

ignorância. No entanto, ela em si, na medida em que foi cooptada pelo Modo de

Produção Capitalista, tornou-se parte da própria ignorância. Em princípio, se a função

da Educação Superior é proporcionar a emancipação; sob a égide do Capitalismo, ela se

acomoda apenas em produzir conteúdos e saberes que serão usados para compor

tecnologias e padrões que beneficiem a produção (CUNHA, 1995). Flagrante processo

e, no entanto, não pode ser percebido, senão por alguns olhares mais atentos: a

perversão do Ideal Moderno, no plano da Educação Superior, ocorreu sob o manto

ideológico que impediu o obvio de ser manifestado. Enquanto tomava para si a função

educadora, imprimia bandeiras supostamente humanitárias que enevoavam os seus reais

objetivos (LOMBARDI, SAVIANI, SANFELICE, 2002).

Mas não foi prerrogativa da Educação a ignorância sobre o domínio do

Capitalismo: todas as demais instituições o ignoraram. De fato, o Modo de Produção

Capitalista travestiu-se do próprio Ideal Utópico da Modernidade. Para o Humanismo

Moderno, o ser humano deve ser emancipado, porquanto portador da razão. A razão

torna todos iguais, nesse sentido, ela representa um princípio filial comum a qualquer

homem ou mulher. Se os seres humanos são iguais e irmãos em racionalidade, a

vontade autônoma e liberta de um não pode suplantar a do outro. Assim, a Modernidade

eleva, à guisa de estandarte, a triádica legenda: Igualdade, Fraternidade, Liberdade. Ora,

esse é, pois, precisamente, o lema da Revolução Francesa, um movimento político

burguês por excelência.

6 Todos configuram artigos de consumo, e parecem confirmar que, na dita Sociedade de
Consumo, as exigências antropológicas elementares são reduzidas a desejos fomentados pela
publicidade.



Apesar de, à primeira vista, parecerem idênticas, são inconciliáveis as bandeiras

da Utopia moderna e do Modo de Produção Capitalista. A Modernidade pressupõe uma

igualdade, mediada pela razão cartesiana; O Capitalismo, por sua própria organicidade,

deve ser excludente, sob pena do comprometimento da produção. Sem produção, não há

o seu Modo7. Ora, para que flua a produção, duas classes sociais, nitidamente

delineadas, devem promover o devir histórico: burguês e proletário – em termos

marxistas. A primeira caracteriza-se pela posse e propriedade dos meios de produção; a

outra, por não ter garantido o acesso ao uso destes meios, vende a sua força de trabalho,

cujo valor depende do acesso ao saber – Mais valia. Então, deve haver patrão e

empregado, rico e pobre, explorador (da força de trabalho) e explorado. A excludência

marca a natureza do Capital e a contrapõe aos ideais da utopia Moderna. Na disputa

entre a grosseira realidade (Necessidades de ampliar a produção) e o sonho (criar uma

sociedade igualitária), a primeira prevalece (COGGIOLA, 1997).

CONCLUSÃO: EDUCAÇÃO E A PÓS-MODERNIDADE

A Educação, na sua concepção moderna, representa o acesso à Utopia

fundamental de que todos seriam iguais. Nesse sentido, a Educação cumpriria a função

de emancipar o ser humano, libertá-lo-ia dos grilhões atávicos do preconceito, da

ignorância e da superstição. Conduzi-lo-ia a uma nova era, de respeito pelos valores

antropológicos mais básicos, a uma sociedade onde todos pudessem ter as mesmas

chances de acesso. Porém, passados séculos desde Descartes, a condição humana não se

havia alterado. O panorama da chamada Era Industrial era ainda, talvez, mais cruel do

que o anterior. A intuição de que o Projeto Moderno não se concretizara constringiu

violentamente o Ocidente. Um nihilismo8 tomou conta dos corações e das mentes dos

seus cidadãos, os valores se renderam ao desencanto (GIDDENS, 1991). Nesse

contexto, a degradação da Educação se fez notar.

Para romper com a estrutura do desencanto, da falência dos ideais, do

individualismo radical, fenômenos típicos da Pós-Modernidade; para reverter a

subordinação da Educação Superior à gerencia do Capital e aos seus interesses, uma

7 De fato, o que caracteriza o Modo de Produção Capitalista é a expansão da Produção – não o
lucro, como vulgarmente se acredita. Nem por não haver lucro, o Modo de Produção Capitalista
deixa de existir; porém, quando cessa a produção, não mais há Capitalismo.
8 Do Lt. “Nihil”, nada. O termo se refere, no escopo deste texto, ao vazio existencial, marcante
nos séculos XIX e XX



nova postura se faz necessária a todos os educadores ocidentais. Uma atitude de

autonomia, independência e compromisso, elaborada no esteio do mais alto princípio de

alteridade. Uma postura que prime pelo fortalecimento da solidariedade humana. Não

aquela solidariedade dos tempos de catástrofes, espetacularizada nos meios de

comunicação, mas uma solidariedade latente, constante, cálida, forjada no espírito da

benemerência e da crença na natureza humana.

Solidariedade constitui respeito fundamental pelo ser, pela vida, pelos ideais

mais sublimes. Incutir o gérmen da solidariedade naquele que busca o conhecimento –

em lugar de apenas ministrar conteúdos secos, vazios, estéreis – marca o início de uma

(r)evolução do espírito humano. Um movimento que levará a sociedade a perceber-se

integrada, íntegra, orgânica, una, igual... Mesmo na diferença – que será menos

entendida como destôo; e infinitamente mais como complemento. Cabe à Educação

Superior a consecução de tal missão. Tolerar é compreender na diversidade, eis o

verdadeiro sentido do respeito à diferença: ainda que não se possa concordar (por

destoar da sua crença original), abraçar o outro como um ser portador de identidade,

vontade e determinação. Essa idéia deve servir de eixo à Educação Pós-Moderna e deve

permear todas as suas instâncias, desde as mais básicas, como bem o disse Umberto Eco

(2001, p. 96): “A intolerância selvagem deve ser [...] combatida em suas raízes, através

de uma educação constante [...], antes que possa ser escrita em um livro, e antes que se

torne uma casca comportamental espessa e dura demais”.

A transformação da Academia acontecerá quando todos os seus atores se

posicionarem ativamente na proposta pedagógica das suas instituições de ensino. É

condição basilar que aqueles realmente comprometidos com a causa da Educação

Superior contribuam para a construção de novos referenciais éticos e pedagógicos. A

começar do cotidiano da faculdade/universidade em que atua. Os destinos da Educação

são decididos na sua vivência, a partir da assunção das responsabilidades que pertencem

a cada educador, gestor, fisiocrata ou educando que a compõem. Ao transformar a

Educação, as demais instituições a seguirão, pois dela dependem as suas fisionomias.

Assim, desde a Família, pilar institucional de qualquer sociedade, até o Estado, supra-

instituição normativa e gestora, todas as instâncias da sociedade serão permeadas de

outro sentido antropológico.
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