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RESUMO 
 
A modernidade se desenvolveu a partir das ideias de pensadores iluministas do século 

XVIII. Acreditava-se que a razão, além de libertar os seres humanos de situações de 

subordinação ao pensamento do outro, promoveria a organização de sociedades que 

pudessem proporcionar proteção e liberdade aos seus cidadãos. No início do século XX, 

Freud chamou a atenção para o mal-estar causado nas sociedades que abriram mão da 

liberdade em troca de segurança. Na segunda metade do século XX, teve início uma 

discussão sobre o fim da modernidade. Foi em meio aos debates sobre a pós-

modernidade que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman desenvolveu o conceito de 

“modernidade líquida”. Entre outros temas, ele chamou a atenção para o fato de que 

grande parte da humanidade estava experimentando uma liberdade sem precedentes. 

Esse foi o ponto de partida para a realização desta pesquisa, que tem como objetivo 

central apresentar uma reflexão teórico-crítica sobre as contribuições do currículo escolar 

no processo de emancipação individual contemporânea. Para isso, buscou compreender 

o conceito de “modernidade líquida” a partir do qual se propôs a analisar a ideia de 

liberdade no início do século XXI e destacar a importância da educação no processo de 

emancipação individual para, por fim, refletir a respeito do papel do currículo escolar 

nesse processo, tendo em vista questões socioculturais brasileiras. O desenvolvimento 

da pesquisa se deu por meio de uma abordagem qualitativa. Por ter uma estrutura 

predominantemente teórica, o procedimento metodológico utilizado foi a análise 

bibliográfica. O estudo caracteriza-se como descritivo reflexivo do referencial teórico 

alicerçado por pensadores como Zygmunt Bauman, Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques 

Rousseau, Michel Serres, José Gimeno Sacristán, Michael Apple, Miguel Arroyo, Sérgio 

Buarque de Holanda, Lilia Schwarcaz, entre outros. A pesquisa pretende contribuir com a 

compreensão do conceito de “modernidade líquida”, ressignificar a obra “Emílio, ou da 

Educação” e ampliar o conhecimento sobre currículo escolar, além de sublinhar a 

importância da necessidade de reflexão sobre o conceito de liberdade no contexto atual. 

Os caminhos percorridos pela pesquisa ajudarão a ampliar discussões sobre a educação 

escolar contemporânea. 

 

Palavras-chave: Liberdade; Educação; Modernidade Líquida; Currículo Escolar. 
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ABSTRACT 
 
Modernity developed from the ideas of the eighteenth-century Enlightenment thinkers. It 

was believed that reason, besides freeing human beings from subordination to the other’s 

thinking, would encourage the organization of societies that could provide protection and 

freedom to their citizens. In early 20th century, Freud highlighted the unease caused in 

societies that gave up their freedom in exchange for security. In the second half of the 20th 

century, a discussion about the end of modernity began. Polish sociologist Zygmunt 

Bauman, in debates about postmodernity, developed the concept of “liquid modernity.” 

Among many other topics, he stressed that a large part of humanity was experiencing 

unprecedented freedom. This was the starting point for carrying out this study, whose main 

objective is to present a theoretical-critical reflection on the contributions of the school 

curriculum in the contemporary individual emancipation process. To this end, it sought to 

understand the concept of “liquid modernity” from which it proposed to analyze the idea of 

freedom at the beginning of the 21st century and to highlight the importance of education 

in the process of individual emancipation to then reflect on the role of the school curriculum 

in this process, considering Brazilian sociocultural issues. The development of this 

qualitative approach research, due to its predominantly theoretical structure, used the 

bibliographic analysis as a methodological procedure. The theoretical framework of this 

reflective descriptive study is supported by thinkers such as Zygmunt Bauman, Jean-Paul 

Sartre, Jean-Jacques Rousseau, Michel Serres, José Gimeno Sacristán, Michael Apple, 

Miguel Arroyo, Sérgio Buarque de Holanda, Lilia Schwarcaz, among others. The research 

aims to contribute to the understanding of the concept of “liquid modernity,” to give new 

meaning to the work “Emile, or On Education,” and to expand knowledge about the school 

curriculum, along with underlining the importance of the need to reflect on the concept of 

freedom in the current context. The research paths will help to broaden discussions about 

contemporary school education. 

 
Keywords: Freedom; Education; “Liquid Modernity”; School Curriculum.   
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Zygmunt Bauman, as transformações contemporâneas levaram 

a humanidade a experimentar uma liberdade sem precedentes. Porém, a liberdade 

atual, que representa muito mais um “salve-se quem puder” do que a emancipação 

vislumbrada pelos iluministas, tornou o indivíduo inimigo do cidadão, o que coloca as 

democracias modernas em risco, tendo em vista que a sobrevivência dessas 

democracias depende de pessoas que saibam pensar e que sejam capazes de 

compreender seus direitos e deveres a partir da coletividade.  

No início da modernidade, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, por meio da obra 

“Emílio, ou da Educação”, propôs uma educação emancipadora, na qual seu pupilo 

se tornaria capaz de ser livre, mas sem perder de vista o outro. Apesar de ser uma 

obra muito conhecida, as propostas de Rousseau, nela apresentadas, não foram 

colocadas em prática de forma efetiva. Talvez este seja um bom argumento para 

revisitar esse clássico; contudo, com olhos voltados não mais para o futuro, como fez 

Rousseau, mas para o presente, porque na “modernidade líquida” o tempo que 

importa é o agora.  

Com a consolidação do capitalismo, durante a modernidade a escola 

transformou-se no lugar oficial de transmissão do conhecimento. O acesso rápido e 

fácil à informação, proporcionado pelos avanços da tecnologia digital, colocou-a em 

uma posição bastante delicada. Atualmente, um sistema escolar voltado para um 

determinado mercado de trabalho e/ou controle social não faz mais sentido, o que 

torna urgente um processo de ressignificação da escola. 

Até há bem pouco tempo, a vida humana nas sociedades ocidentais era 

moldada a partir do sistema industrial. O ciclo da vida seguia a lógica da linha de 

montagem. A primeira fase da vida era marcada pelas brincadeiras da infância. 

Posteriormente, o período escolar caracterizava a fase em que se aprendia, 

principalmente, o lugar social de cada um. A fase adulta representava um longo 

período marcado pelo trabalho, casamento e criação dos filhos. Por fim, a 

aposentadoria, ou seja, o merecido período de descanso do trabalhador. 

Esse modelo representou a realidade de poucos brasileiros, tendo em vista o 

tamanho do país e as regiões que são ou que foram consideradas industrializadas. 

Se durante a “modernidade sólida” um sistema educacional voltado para o modelo de 
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mercado de trabalho inspirado no fordismo já não fazia muito sentido no Brasil, com a 

“modernidade líquida” esse tipo de escola não tem condições de existir. 

Transformações contemporâneas estão abalando estruturas que eram 

consideradas sólidas, e esse contexto exige que o Brasil, diante das suas 

contradições, reaja, para tentar sair do círculo vicioso gerador de desigualdades.  

 

Trajetória e Justificativa 

 

A formação acadêmica em História pela PUCSP possibilitou-me a vivência da 

docência; contribuiu com a observação do cotidiano escolar e a percepção de que a 

cada ano, a partir das primeiras décadas do século XXI, novos desafios surgiam, 

provocados principalmente pela “modernidade líquida”, que tem na liberdade 

individual uma de suas principais características. A observação do modo pelo qual os 

novos desafios eram enfrentados despertou o interesse pela realização da pesquisa.  

A profissão docente foi pensada, na modernidade, a partir da lógica da linha de 

montagem das fábricas, o que levou grande parte dos professores ao 

desenvolvimento de um trabalho repetitivo. A repetição de modelos de aula, diante 

das transformações contemporâneas, provocou o questionamento a respeito do 

motivo pelo qual aquelas aulas, “que sempre deram certo”, não alcançavam mais os 

seus objetivos. 

Ser professor no Brasil envolve muitos desafios. Além da falta de prestígio 

social, a profissão é mal remunerada, o que afasta grande parte dos estudantes do 

Ensino Médio do desejo de optarem por ela. Os que costumam seguir essa carreira 

muitas vezes são os primeiros da família com acesso ao Ensino Superior, o que em 

parte é positivo; entretanto, alguns desses alunos tiveram uma educação escolar 

precária e, consequentemente, ingressam na Universidade com defasagens na leitura 

e na escrita, por exemplo.   

Ao observar colegas de trabalho da Educação Infantil e dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, pude perceber que a dificuldade de entendimento a respeito das 

transformações contemporâneas ocorria principalmente pela falta de conhecimento e 

compreensão na área das Ciências Humanas.  

Apesar de cursos de Pedagogia oferecerem disciplinas como História, 

Sociologia e Filosofia da Educação, muitas vezes, os alunos desses cursos 
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apresentam dificuldades na compreensão de textos complexos e, por acreditar que 

aquelas disciplinas estão distantes da sua realidade, preocupam-se muito mais com 

as práticas pedagógicas do que com os princípios da educação.  

A percepção de que muitos dos problemas enfrentados pelos professores em 

sala de aula estavam relacionados à falta de conhecimento em relação a uma visão 

mais ampla da realidade, contribuiu com o desejo de realizar esta pesquisa. Para isso, 

o sociólogo Zygmunt Bauman, que se tornou popular por utilizar uma linguagem 

acessível e exemplos do cotidiano para tratar de questões complexas, destaca-se 

como um dos referenciais teóricos deste estudo.   

Além de Bauman, a obra “Emílio, ou da Educação” foi pensada como parte da 

pesquisa pela relevância de suas contribuições. Ela sempre chamou a minha atenção 

muito mais em relação ao preceptor do que ao menino Emílio. Pela descrição de 

Rousseau, o preceptor agia como um coadjuvante quase oculto, mas sempre 

presente. Com conhecimento e sabedoria, ele guiava Emílio em seu caminho de 

descobertas até que este pudesse atingir autonomia. 

O foco do projeto de pesquisa caracteriza-se pela ideia de liberdade e de como 

a educação pode estar presente no processo de emancipação individual. A leitura de 

obras de pensadores que escreveram sobre uma educação voltada para a liberdade 

- como John Dewey, Paulo Freire e Jean-Jacques Rousseau - contribuiu para que a 

presente pesquisa fosse delineada.  

 

Objetivos  

 

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma reflexão crítica sobre as 

contribuições do currículo escolar no processo de emancipação individual 

contemporânea. Para isso, buscou especificamente: 

I. Compreender o conceito de “modernidade líquida” desenvolvido por Zygmunt 

Bauman (2001).  

II. Investigar a ideia de liberdade como parte das preocupações humanas e o seu 

significado no século XXI. 

III.  Analisar a importância da educação no processo de emancipação individual e 

refletir criticamente a respeito do papel do currículo escolar no processo de 

transformação social e de liberdade individual. 
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Concepções de pesquisa e metodologia 

 

Os objetivos enunciados referem-se à concepção de pesquisa em consonância 

às reflexões de Laville (1999): 

Não se pode dizer que a pesquisa nas ciências humanas, como, aliás, a 
pesquisa em geral, seja muito complicada. De fato, o pesquisador é alguém 
que, percebendo um problema em seu meio, pensa que a situação poderia 
ser melhor compreendida ou resolvida, caso fossem encontradas explicações 
ou soluções para a mesma. Pensando dessa forma, já dispõe, em geral, de 
uma pequena ideia a respeito das explicações ou soluções plausíveis: 
algumas hipóteses. Mas resta confirmar se essas hipóteses são válidas, 
verificá-las na realidade, tirar as conclusões apropriadas de suas 
observações. A grosso modo, a pesquisa nas ciências humanas, como, aliás, 
a pesquisa em geral, é isto: perceber um problema teórico ou prático a ser 
resolvido, formular uma hipótese, testá-la e tirar conclusões. (LAVILLE, 1999, 
p. 11, grifo do autor) 

Analisar com o propósito de refletir e chegar a possíveis soluções; perceber o 

problema e pensar que a situação pode ser compreendida de forma mais abrangente 

para, a partir do seu entendimento, encontrar explicações ou soluções para o 

problema: esta é a intenção deste estudo. 

Antônio Carlos Gil (2002) utiliza o conceito de delineamento para referir-se “(...) 

ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla” (p. 43). Neste sentido, 

esta pesquisa pauta-se na abordagem qualitativa, destacando-se predominantemente 

a realização de análises por meio de estudos teóricos. Assim sendo, o procedimento 

metodológico definido para a realização da investigação foi a análise bibliográfica. Gil 

interpreta que muitas vezes a pesquisa bibliográfica é confundida com a pesquisa 

documental: 

Nem sempre fica clara a distinção entre a pesquisa bibliográfica e a 
documental, já que, a rigor, as fontes bibliográficas nada mais são do que 
documentos impressos para determinado público. Além do mais, boa parte 
das fontes usualmente consultada nas pesquisas documentais, tais como 
jornais, boletins e folhetos, pode ser tratada como fontes bibliográficas. Nesse 
sentido, é possível até mesmo tratar a pesquisa bibliográfica como um tipo 
de pesquisa documental, que se vale especialmente de material impresso 
fundamentalmente para fins de leitura. (GIL, 2002, p. 46) 

Apesar de muitas vezes a pesquisa bibliográfica e documental serem 

entendidas como sinônimo, Gil (2002) destaca que “A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 
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fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (p. 

45). 

O estudo se caracteriza como descritivo reflexivo do referencial teórico-

conceitual nas diferentes dimensões pertinentes ao objeto da pesquisa. Para 

compreender o conceito de “modernidade líquida”, foram utilizados escritos de 

pensadores como Zygmunt Bauman - referência central -, Jean-François Lyotard, 

Bruno Latour, Eric Hobsbawm, entre outros. 

A análise sobre uma educação voltada para a liberdade individual 

contemporânea teve como referências Jean-Paul Sartre, Zygmunt Bauman, Jean-

Jacques Rousseau, Edgar Morin e Michel Serres. 

No que tange a reflexões sobre o currículo escolar como agente de 

transformação social e importante instrumento no processo de conquista da liberdade 

individual, foi fundamental a leitura de José Gimeno Sacristán, Miguel Arroyo, Michael 

Apple, entre outros. Autores como Sérgio Buarque de Holanda e Lilia Schwarcz 

serviram de referência para a análise de questões socioculturais brasileiras. 

Cabe acrescentar que, quanto à diversidade da caracterização dos tipos de 

produção científica, este trabalho buscou se basear nas palavras de Antônio Joaquim 

Severino (1993), ao afirmar que um trabalho de pesquisa deve ser “(...) pessoal, 

autônomo, criativo e rigoroso” (p. 109). 

 

Organização da Dissertação 

 

Esta dissertação foi organizada em três capítulos. O primeiro, intitulado “A 

modernidade ficou líquida”, tem como objetivo compreender o conceito de 

“modernidade líquida”. Para tanto, foi considerado um caminho histórico a respeito da 

modernidade, abrangendo desde o período conhecido como Renascimento Cultural 

Europeu, passando pela consolidação do capitalismo industrial, sua fase “sólida”, até 

meados do século XX, quando tiveram início discussões a respeito do fim da 

modernidade, período em que Zygmunt Bauman desenvolveu o conceito de 

“modernidade líquida”. Em seguida, será apresentada uma análise da obra 

“Modernidade Líquida”, na qual Bauman (2001) destaca mudanças significativas que 

transformaram a organização social contemporânea. Nesse capítulo inicial há também 

um complemento, uma pequena biografia de Bauman que, entrelaçada à obra 
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“Modernidade e Holocausto”1, busca ampliar o conhecimento sobre as ideias do autor 

em relação à modernidade. 

O segundo capítulo, “Liberdade e educação na ‘modernidade líquida’”, 

utilizando-se do conceito de existencialismo, popularizado por Sartre em meados do 

século XX, inclui reflexões sobre a questão da liberdade humana. Posteriormente, a 

partir do conceito de “modernidade líquida”, analisa-se a importância da presença do 

Estado no processo de emancipação individual. Além disso, nesse capítulo são 

apresentadas interpretações da obra “Emílio, ou da Educação”, considerando a 

relevância dada por Rousseau a uma educação voltada para a liberdade; e em sua 

conclusão, reflexões sobre o papel do professor na atualidade a partir da ideia 

metafórica de naufrágio. 

O terceiro e último capítulo, intitulado “Currículo escolar: reflexões 

contemporâneas”, apresenta reflexões sobre o currículo escolar, considerando o 

percurso histórico para compreender a forma como a teoria do currículo escolar 

brasileiro foi constituída. Para finalizar, inclui-se uma abordagem sobre alguns dos 

fenômenos que afetam a vida dos brasileiros, muitas vezes dificultando o processo de 

emancipação individual e o desenvolvimento social como um todo. 

Nas Considerações Finais, são retomadas as questões de pesquisa e realizada 

uma síntese dos resultados principais, reconhecendo as potencialidades e limites do 

trabalho realizado, além de trazer algumas inquietações para novos estudos 

investigativos sobre a temática em questão. 

 

 

 
1 Em Modernidade e Holocausto (1998), publicado pela primeira vez em 1989, Bauman destaca que o 
Holocausto não foi algo separado da modernidade; ao contrário, a modernidade teria dado as condições 
necessárias para que o genocídio judeu ocorresse durante a Segunda Guerra. Além siso, ele discute o 
que a sociologia tem a aprender com o Holocausto. 
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CAPÍTULO I: A MODERNIDADE FICOU LÍQUIDA 

 

A Modernidade, período histórico marcado pela valorização da razão e pela 

consolidação do sistema capitalista, vem passando, desde as últimas décadas do 

século XX, por transformações significativas. Para alguns pensadores, a modernidade 

teria terminado; por isso, passaram a analisar a contemporaneidade a partir de uma 

ótica pós-moderna. 

Ao analisar as transformações contemporâneas, o sociólogo polonês Zygmunt 

Bauman (2001) chegou à conclusão de que a modernidade ainda não havia acabado, 

mas estava perdendo a sua forma, desmanchando-se. Com uma linguagem simples 

e acessível, ele criou a metáfora da liquidez, por meio da qual procurou explicar o 

modo como alguns paradigmas modernos tornaram-se fluidos, abrindo espaço para a 

incerteza, a instabilidade e o descartável. 

O mundo sólido das supostas certezas e de longa duração já não existe mais. 

O futuro passou a ser incerto e a insegurança, por sua vez, abriu espaço para a lógica 

do imediatismo, estimulando o consumo e a artificialidade das relações, que se 

transformam rapidamente e de forma imprevisível. 

Este capítulo tem como objetivo compreender o conceito de “modernidade 

líquida”. Para tanto, será feito um percurso histórico, abrangendo desde o 

Renascimento Cultural Europeu até a chamada Belle Époque, ocorrida entre o final 

do século XIX e início do século XX. Observar os eventos ocorridos nesse período 

contribuirá com a compreensão do modo pelo qual a ideia de modernidade foi se 

configurando ao longo do tempo. 

Em seguida, será feita uma breve exposição a respeito do surgimento do 

debate sobre a pós-modernidade, que teve início nos anos de 1980, para então 

analisar a obra “Modernidade Líquida”, na qual Bauman (2001) destaca cinco 

conceitos que organizam a vida humana em sociedade: emancipação, individualidade, 

tempo/espaço, trabalho e comunidade. A partir desses conceitos básicos, ele analisa 

mudanças significativas ocorridas na vida social contemporânea, caracterizando a 

“modernidade líquida”. 

Por fim, será apresentada uma breve biografia do pensador, entrelaçada com 

a análise da obra “Modernidade e Holocausto”. A intenção é conhecer um pouco mais 
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a respeito do sociólogo que popularizou o conceito de liquidez, contribuiu e ampliou o 

debate sobre a modernidade e as transformações contemporâneas. 

 

1.1. Modernidade 

Não há consenso em relação a quando a Modernidade teria começado; 

contudo, pode-se dizer que o pensamento moderno, que tem a valorização da razão 

como uma de suas principais características, originou-se no movimento renascentista, 

entre os séculos XIV e XV. Adeptos do Renascimento procuraram compreender a 

complexidade do mundo por meio de um pensamento racional, além de valorizar o 

experimentalismo, o individualismo e o antropocentrismo. 

Durante a chamada Guerra dos Cem Anos, parte da população europeia foi 

assolada pela peste e pela fome, o que provocou revoltas camponesas contra os 

senhores feudais. Tais fatores contribuíram para que o século XIV europeu se 

tornasse um período de crise, enfraquecendo estruturas que até então pareciam 

inabaláveis. Foi nesse contexto que o Renascimento foi se desenvolvendo. 

O movimento renascentista foi bastante complexo. O pensamento racional 

passou a nortear descobertas científicas, e o espírito investigativo ficou mais intenso, 

contribuindo com o desenvolvimento tecnológico da época. As artes plásticas, a 

literatura e a arquitetura foram utilizadas para expressar uma nova visão de mundo 

em que o ser humano passou a ser valorizado. O historiador Nicolau Sevcenko (1994) 

explica o pensamento renascentista: 

São múltiplos os caminhos do pensamento renascentista e certamente a 
variedade, a pluralidade de pontos de vista e opiniões, foi um dos fatores mais 
notáveis da sua fertilidade. Grande parte das trilhas que foram abertas aí, nós 
as percorremos até hoje. É inútil querer procurar uma diretriz única no 
humanismo ou mesmo em todo o movimento renascentista: a diversidade é 
o que conta. Fato que, de resto, era plenamente coerente com sua insistência 
sobre a postura crítica, o respeito à individualidade, seu desejo de 
mudança.  A concepção de que tudo já está realizado no mundo e que aos 
homens só cabem duas opções, o pecado ou a virtude, não faz mais sentido. 
O mundo é um vórtice infinito de possibilidades e o que impulsiona o homem 
não é representar um jogo de cartas marcadas, mas confiar na energia da 
pura vontade, na paixão de seus sentimentos e na lucidez de sua razão. 
Enfim, o homem é a medida de si mesmo e não pode ser tolhido por regras, 
deste ou do outro mundo, que limitem suas capacidades. E se cada indivíduo 
é um ser contraditório entre as pressões de sua vontade, de seus sentimentos 
e de sua razão, cabe a cada um encontrar sua resposta para a estranha 
equação do homem. As disputas, as polêmicas, as críticas entre esses 
criadores são intensas e acaloradas, mas todos acatam ciosos a lição do Pico 
Dela Mirandola: a dignidade do homem repousa no mais fundo da sua 
liberdade. (SEVCENKO, 1994, p. 24) 
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Ideais greco-romanos foram retomados. A intenção era refletir a respeito do 

próprio contexto a partir de outras formas de pensar. Um dos objetivos da articulação 

entre o presente e os valores antigos era fazer com que o ser humano passasse a ser 

sujeito da própria existência, tornando-se “a medida de si mesmo” (SEVCENKO, 1994, 

p. 24). Assim, uma nova visão de mundo foi sendo construída. Os historiadores 

franceses Philippe Ariès e Roger Chartier (2009) apontam três fatores que merecem 

destaque no processo de mudanças comportamentais desse período:  

O mais importante é o novo papel do Estado, que a partir do século XV não 
parou de se impor sob modos e meios diferentes. (...) O segundo fato é o 
desenvolvimento da alfabetização e a difusão da leitura, sobretudo graças à 
imprensa. Certamente o uso mais difundido da leitura silenciosa não eliminou 
a leitura em voz alta, que durante muito tempo havia sido a única maneira de 
ler. (...) Isso não impediu que a leitura silenciosa permitisse a mais de uma 
pessoa formar sua concepção do mundo, adquirir conhecimentos empíricos. 
(...) Ela permite uma reflexão solitária que de outro modo teria sido mais difícil 
fora dos espaços piedosos, dos conventos ou das ermidas, equipados para a 
solidão. Por fim, terceiro fato, o mais bem conhecido e que não deixa de ter 
relação com os dois anteriores, as formas novas de religião que se 
estabelecem nos séculos XVI e XVII. Elas desenvolvem uma devoção interior 
– sem excluir, muito pelo contrário, outras formas coletivas da vida paroquial 
–, o exame de consciência, sob a forma católica da confissão ou a puritana 
do diário íntimo. Entre os laicos, a oração cada vez mais assume a forma da 
meditação solitária num oratório privado ou simplesmente num canto do 
quarto, num móvel adaptado para esse fim, o genuflexório. (ARIÈS; 
CHARTIER, 2009, p. 11-13) 

Por meio das palavras de Ariès e Chartier (2009), é possível perceber que a 

centralização do poder político e as reformas religiosas provocaram transformações 

sociais significativas. Entretanto, além desses fatores, a expansão marítima e a 

descoberta de outras culturas contribuíram com alterações nas relações econômicas, 

o que consequentemente também afetou as relações sociais. A criação da imprensa, 

por sua vez, barateou a produção de livros e panfletos impressos, agilizando a 

propagação de ideias, fazendo com que mais pessoas tivessem acesso ao 

conhecimento e aos acontecimentos da época. 

A consolidação do Estado, o mercantilismo, a disseminação da leitura e as 

novas religiões merecem destaque por “(...) modificar as mentalidades, em especial a 

ideia do indivíduo e de seu papel na vida cotidiana da sociedade” (ARIÈS; CHARTIER, 

2009, p. 11). Assim, a vida urbana europeia passou por um processo de 

racionalização, estabelecendo uma espécie de novo mundo. O historiador francês 

Jacques Le Goff (2003) explica o sentimento de ruptura com o passado: 
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A atuação do antagonismo antigo/moderno é constituída pela atitude dos 
indivíduos, das sociedades e das épocas perante o passado, o seu passado, 
sendo que o par e o seu jogo dialético são gerados por ‘moderno’, e a 
consciência da modernidade nasce do sentimento de ruptura com o passado. 
(LE GOFF, 2003, p. 75) 

No século XVIII, a ideia de ruptura com o passado ganhou força por meio do 

Iluminismo. Críticas à centralização do Estado, ao poder da Igreja Católica e à 

organização econômica e social do período contribuíram com uma nova perspectiva 

de futuro. Sobre as origens do Iluminismo, Fortes (1985) explicita: 

O Iluminismo é apenas o herdeiro e o ponto culminante de uma radical 
transformação ocorrida já no século XVII e que um historiador batizou com o 
nome de “crise da consciência europeia”. Não é o século XVIII que descobre 
e exalta os poderes da Razão. As coisas começaram muito antes. Francis 
Bacon, René Descartes e John Locke. Eis aí mencionados os marcos iniciais 
e fundamentais do acontecimento. É certo que ele começa a despontar, a 
rigor, desde o chamado Renascimento, que nos séculos XV e XVI abriu 
profundas brechas no sistema vigente. Mas é a partir dos três apontados – 
além de Spinoza e Leibniz – que a grande transformação assenta suas bases 
definitivas. (FORTES,1985, p. 23)  

Fortes (1985) ressalta o importante papel dos pensadores Francis Bacon, René 

Descartes e John Locke como precursores do movimento Iluminista, tendo em vista 

que este foi influenciado pela chamada Revolução Científica, ocorrida principalmente 

no século XVII, período em que a atenção de vários pensadores foi direcionada para 

a compreensão da estrutura do universo. A partir de reflexões filosóficas do período, 

surgiram duas perspectivas a respeito do pensamento científico: o racionalismo e o 

empirismo. 

Para os racionalistas, o pensamento puramente racional seria a única forma de 

alcançar o verdadeiro conhecimento, enquanto para os empiristas as experiências 

sensoriais é que levariam à produção do conhecimento. A partir do debate entre 

experimento e razão surgiu a ideia de Ciência como a conhecemos hoje: racional, 

sistemática e metódica. 

Além da Ciência, estruturas políticas, econômicas e sociais que representam a 

cultura eurocidental na atualidade surgiram a partir dos ideais iluministas do século 

XVIII. Intelectuais de diversas áreas aderiram ao movimento e, apesar de não 

possuírem um pensamento homogêneo, pretendiam libertar os seres humanos da 

ignorância e conquistar liberdade e progresso recorrendo ao pensamento racional.  
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Em 1783, o jornal germânico Berlinische Monatschrift fez uma consulta pública 

colocando a seguinte questão: “O que é Esclarecimento?”. Para este questionamento, 

recebeu inúmeras respostas, mas somente um ano depois Kant enviou a sua, cujo 

início dizia: 

Esclarecimento [“Aufklärung”] é a saída do homem de sua menoridade, da 
qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de 
seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio 
culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 
entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo 
sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu 
próprio entendimento, tal é o lema do Esclarecimento. (KANT, 1985, p. 100, 
grifo do autor) 

Para Kant (1985), não havia falta de condições humanas para sair da 

menoridade intelectual. Obstáculos como o comodismo e a falta de coragem para 

utilizar a razão é que impediam o estabelecimento de um pensamento autônomo. 

Segundo o pensamento iluminista, somente a razão seria capaz de libertar o ser 

humano de uma condição servil, como a servidão voluntária descrita por Étienne de 

La Boétie2 no século XVI. A resposta de Kant, escrita em forma de ensaio, causou 

grande impacto, tornando-se muito significativa entre os iluministas. Como explica 

Hobsbawm (2019), 

Um individualismo secular, racionalista e progressista dominava o 
pensamento “esclarecido”. Libertar o indivíduo das algemas que o 
agrilhoavam era o seu principal objetivo: do tradicionalismo ignorante da 
Idade Média, que ainda lançava sua sombra pelo mundo, da superstição das 
Igrejas (distintas da religião “racional” ou “natural”), da irracionalidade que 
dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e mais altas 
de acordo com o nascimento ou algum outro critério irrelevante. 
(HOBSBAWM, 2019, p. 48, grifo do autor) 

Em sua análise, Hobsbawm (2019) chama a atenção para um dos principais 

objetivos do ideal iluminista: o de libertar os seres humanos de crendices e 

superstições como forma de orientação e organização da vida social. No lugar do 

pensamento mágico, as relações humanas deveriam ser analisadas e compreendidas 

 
2 O Discurso da Servidão Voluntária foi escrito pelo filósofo francês Étienne de La Boétie (2001) e 

publicado pela primeira vez em 1563. O texto questiona a dominação de muitos por poucos e chega à 
conclusão de que isso só é possível porque as pessoas abrem mão da sua liberdade para não se 
rebelarem contra quem as domina. De acordo com La Boétie, a utilização da razão levaria os oprimidos 
a libertar-se de uma servidão cega, provocando o enfraquecimento da tirania. O fim de uma servidão 
coletiva levaria a tirania à sua completa destruição.  
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racionalmente para que assim fosse criada uma organização social capaz de 

proporcionar simultaneamente proteção e liberdade.  

Além da organização social, havia também a crença de que a razão daria 

condições para que os mecanismos do mundo fossem compreendidos. Assim, por 

meio da Ciência, a natureza passaria a ser controlada, explorada, e até mesmo 

superada pela humanidade. 

A ideia de que a racionalidade proporcionaria progresso humano e total controle 

da natureza foi sendo difundida, despertando o interesse de diversos grupos sociais; 

entre eles, a burguesia - camada social que dependia do livre mercado para garantir 

a sua existência.  

Apesar da efetiva contribuição econômica no processo de centralização do 

poder do Estado, a burguesia continuava subordinada à aristocracia, e seu interesse 

pelo liberalismo econômico, progresso da Ciência, desenvolvimento da produção e do 

comércio fez com que o Iluminismo recebesse grande apoio dessa camada social. 

Desde “(...) o desenvolvimento da alfabetização e difusão da leitura” (ARIÈS; 

CHARTIER, p. 13), a sociedade foi se equipando intelectualmente e, enquanto os 

mais ricos tinham acesso ao conhecimento por meio das academias, das reuniões da 

aristocracia, dos salões de leituras e dos cafés, os pobres urbanos, apesar das altas 

taxas de analfabetismo, obtinham informações através das leituras públicas de jornais. 

O acesso à informação propagou o pensamento iluminista, contribuindo com a 

formação de uma nova mentalidade. Para os adeptos do movimento iluminista, “A 

liberdade, a igualdade e, em seguida, a fraternidade de todos os homens eram seus 

slogans” (HOBSBAWM, 2019, p. 48). Esse pensamento acabou influenciando a 

Revolução Francesa, que juntamente com a Revolução Industrial fez com que a 

Modernidade tivesse início de fato. Hobsbawm (2019) explica que essa dupla 

Revolução não atingiu apenas o continente europeu, tendo repercussão mundial. 

Não seria exagerado considerarmos essa dupla revolução – a francesa, bem 
mais política, e a industrial (inglesa) – não tanto como um fato que pertença 
à história dos dois países que forma seus principais suportes e símbolos, mas 
sim como a cratera gêmea de um vulcão regional bem maior. (...) a revolução 
mundial espalhou-se para fora da dupla cratera da Inglaterra e da França, ela 
inicialmente tomou a forma de uma expansão europeia e de conquista do 
resto do mundo. De fato, sua mais notável consequência para a História 
mundial foi estabelecer um domínio do globo por uns poucos regimes 
ocidentais (e especialmente pelo regime britânico) que não tem paralelo na 
História. (HOBSBAWM, 2019, p. 21-22) 
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As ideias iluministas repercutiram na América, influenciando a escrita da 

Declaração de Independência dos Estados Unidos, documento que determinava a 

independência das treze colônias em relação ao Império Britânico. Entretanto, foi com 

a Revolução Francesa que, a partir de 1789, os ideais iluministas foram propagados 

para outras regiões do mundo. 

A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical-
democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande 
exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os 
códigos legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema 
métrico de medidas para a maioria dos países. A ideologia do mundo 
moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às 
ideias europeias inicialmente através da influência francesa. (HOBSBAWM, 
2019, p. 98) 

Segundo Bernard Lewis, a Revolução Francesa foi “(...) o primeiro grande 

movimento de ideias da cristandade ocidental que teve qualquer efeito real sobre o 

mundo islâmico” (LEWIS, 1953-4, p. 105 apud HOBSBAWM, 2019, p. 100). Ela 

rompeu a estrutura política e social do chamado Antigo Regime, lançando para o 

mundo conceitos relacionados à organização da política moderna, além de preceitos 

científicos e sociais, e fornecendo um padrão para movimentos revolucionários 

posteriores.  

A dupla revolução inaugurou um período em que fundamentos iluministas, 

como razão e progresso, passaram a influenciar transformações políticas, econômicas 

e sociais ao redor do mundo. Entretanto, a Revolução Industrial foi mais agressiva: 

Tanto a Grã-Bretanha quanto o mundo sabiam que a revolução industrial 
lançada nestas ilhas não só pelos comerciantes e empresários como através 
deles, cuja única lei era comprar no mercado mais barato e vender sem 
restrição no mais caro, estava transformando o mundo. Nada poderia detê-
la. Os deuses e os reis do passado estavam impotentes diante dos homens 
de negócios e das máquinas a vapor do presente. (HOBSBAWM, 2019, p. 
95) 

Hobsbawm (2019) esclarece que,  

Por volta de 1848, nada impedia o avanço da conquista ocidental sobre 
qualquer território que os governos ou os homens de negócios ocidentais 
achassem vantajoso ocupar, como nada a não ser o tempo se colocava ante 
o progresso da iniciativa capitalista ocidental. (HOBSBAWM, 2019, p. 23) 

A Revolução Industrial transformou os meios de produção e contribuiu, de 

forma efetiva, com a consolidação do sistema capitalista, além de fortalecer a 
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burguesia que, enquanto grupo social, tornou-se extremamente influente, fazendo 

com que o modo de vida burguês passasse a ditar regras. Hobsbawm (2019) observa 

que os interesses burgueses foram legitimados durante a Revolução Francesa: 

Mais especificamente, as exigências do burguês foram delineadas na famosa 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Esse documento 
é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não 
um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. 
(HOBSBAWM, 2019, p.106, grifo do autor) 

Antes da Revolução Francesa, a burguesia fazia parte de uma classe social 

muito heterogênea. O terceiro estado francês era composto por categorias sociais 

como camponeses, trabalhadores livres, cortesãos, além da burguesia. Os privilégios 

da aristocracia pré-revolução eram um entrave para os negócios administrados por 

burgueses. Por isso, a desigualdade social tornou-se a causa pela qual a burguesia 

passou a lutar. Todavia, após a Revolução Francesa, a ideia de igualdade, defendida 

pelos iluministas, tornou-se bastante seletiva. 

As revoluções que ocorreram na França e na Inglaterra provocaram mudanças 

significativas na política, na economia e na sociedade europeia, posteriormente 

repercutindo mundo afora. Um exemplo tecnológico foi a criação de ferrovias, que 

representaram um grande avanço no transporte terrestre, favorecendo o 

deslocamento de produtos e de pessoas e acelerando o processo de urbanização. 

Descobertas científicas, ocorridas em diversas áreas do conhecimento, 

proporcionaram uma melhora significativa na qualidade de vida das pessoas, 

contribuindo com o aumento populacional. 

O contexto de transformações fez com que a Europa passasse a ser vista como 

superior pelos próprios europeus, que se consideravam “os ocidentais”, enquanto os 

demais eram “os outros”. Assim, segundo o pensador francês Bruno Latour, o mundo 

ficou dividido entre “Nós” e “Eles”. 

“Nós ocidentais, somos completamente diferentes dos outros”, este é o grito 
de vitória ou a longa queixa dos modernos. A Grande Divisão entre Nós, os 
ocidentais, e Eles, todos os outros, dos mares da China até Yucatán, dos inuit 
aos aborígenes da Tasmânia, sempre nos perseguiu. Não importa o que 
façam, os ocidentais carregam a história nos cascos de suas caravelas e 
canhoneiras, nos cilindros de seus telescópios e nos êmbolos de suas 
seringas de injeção. Algumas vezes carregam este fardo do homem branco 
como uma missão gloriosa, outras vezes como uma tragédia, mas sempre 
como um destino. Jamais pensam que apenas diferem dos outros como os 
sioux dos algonquins, ou os baoulés dos lapões; pensam sempre que diferem 
radicalmente, absolutamente, a ponto de podermos colocar, de um lado, o 
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ocidental, e do outro, todas as outras culturas, uma vez que estas têm em 
comum o fato de serem apenas algumas culturas em meio a tantas outras. O 
Ocidente, e somente ele, não seria uma cultura, não apenas uma cultura. 
(LATOUR, 1994, p. 96, grifo do autor) 

Ao analisar a constituição do conhecimento desenvolvido ao longo da 

modernidade, Latour (1994) explica a perspectiva europeia em relação à própria 

cultura. Os europeus entendiam a sua cultura como algo diferenciado em relação às 

demais. Assim, a suposta superioridade europeia levou ao domínio imperialista e à 

exploração de outras culturas. 

A consolidação do sistema industrial contribuiu com a aceleração da produção 

de mercadorias, provocando a necessidade de mais matérias-primas. Isto levou 

grupos europeus à exploração de territórios em diferentes regiões do mundo. Foi 

assim que, durante o século XIX, ocorreu o domínio de regiões da África e da Ásia, 

cujo objetivo era formar colônias de caráter exploratório. Além dessas regiões, o 

continente americano já vinha sendo explorado pelos europeus desde o século XVI. 

Segundo o pensador Enrique Dussel (1993, p. 50, grifo do autor), “A América Latina 

foi a primeira colônia da Europa moderna – sem metáforas, já que historicamente foi 

a primeira “periferia” antes da África e da Ásia”. 

Para ocultar os verdadeiros interesses do chamado imperialismo europeu em 

transformar esses continentes em periferias europeias, foi divulgada a ideia de que os 

povos conquistados eram primitivos e inferiores, o que os tornava vulneráveis. Dessa 

forma, sob a justificativa de uma missão civilizatória, os europeus levariam o progresso 

até esses povos para protegê-los e evitar a sua extinção. 

Admitia-se que o progresso europeu proporcionaria condições a esses povos 

de libertar-se de uma vida precária. Foi nesse contexto que Rudyard Kipling3 escreveu 

o poema “O Fardo do Homem Branco”, no qual destaca a importância do homem 

 
3 Rudyard Kipling nasceu em Bombaim (hoje Mumbai), na Índia Britânica do século XIX. Filho da 

aristocracia, cresceu em meio ao regime de dominação inglesa sobre a Índia. Tornou-se um escritor 
bastante popular, chegando a ganhar, em 1907, o prêmio Nobel de Literatura. Por meio de seus 
escritos, é possível perceber que o poeta via o imperialismo ocidental não como uma exploração, mas 
como uma necessidade, uma missão. Para ele, o homem branco tinha de levar a “civilização” para os 
povos “atrasados”. Em 1899, Kipling escreveu o poema “O Fardo do Homem Branco”, que se tornou 
famoso por destacar a superioridade do homem branco ocidental. (DOMINGUES, J.E. “O fardo do 
Homem Branco”: exaltação do imperialismo. Ensinar História, 2015. Disponível em: 
<https://ensinarhistoria.com.br/o-fardo-do-homem-branco-exaltacao-do-imperialismo/>. Acesso em: 15 

mar. 2021). 
 

https://ensinarhistoria.com.br/o-fardo-do-homem-branco-exaltacao-do-imperialismo/
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ocidental que, apesar da sua “superioridade”, aceitou a “missão”, o “fardo” de carregar 

nas costas os povos “inferiores”. 

Além de chamar a atenção para a forma como os europeus valorizavam sua 

cultura em relação às demais, Latour (1994) destaca que um diferencial dessa cultura 

contribuiu de forma significativa no processo de colonização: 

Se os ocidentais houvessem apenas feito comércio ou conquistado, pilhado 
e escravizado, não seriam muito diferentes dos outros comerciantes e 
conquistadores. Mas não, inventaram a ciência, esta atividade em tudo 
distinta da conquista e do comércio, da política e da moral. (LATOUR, 1994, 
p. 97) 

Os ocidentais acreditavam que, a partir de descobertas científicas modernas, e 

baseando-se na crença de que a Ciência seria capaz de resolver inúmeros problemas, 

eles haviam sido elevados a uma categoria superior de seres humanos. Utilizaram-se 

desse recurso para legitimar ainda mais a sua empreitada de dominação. 

A Ciência, de forma geral, teve um papel decisivo no processo de colonização 

europeia. O historiador Marc Ferro (2002) sublinha que o uso estratégico de remédios 

eficazes e a cura de doenças foi um diferencial nessa colonização, visto que, com 

eles, os médicos passaram a obter êxito em situações que padres e militares haviam 

fracassado. Assim, a ciência médica tornou-se uma arma poderosa para os europeus. 

O sistema colonial europeu do século XVI submetia povos conquistados à 

cultura de suas respectivas metrópoles, que por sua vez exploravam intensamente 

recursos naturais de suas colônias. O imperialismo ocorrido entre os séculos XIX e 

XX, além de dar continuidade ao processo de exploração de recursos naturais, passou 

a sujeitar os povos conquistados a um domínio político, econômico e militar. 

Ritmos de produção, característicos do sistema industrial europeu, foram 

impostos aos povos conquistados. Com isso, as colônias, e posteriormente os 

chamados países subdesenvolvidos, passaram a produzir em larga escala matérias-

primas voltadas para o capital estrangeiro. 

A princípio, a cultura e a Ciência tiveram um importante papel na construção da 

ideia de “Nós” e “Eles”. Gradualmente, essa visão passou a ser legitimada pela 

economia. “Nós” passou a designar os países detentores de grande capital, e “Eles” 

correspondia aos países dependentes desse capital. É nesse contexto que nasce a 

ideia de país subdesenvolvido, no qual o Brasil se enquadra, e que, segundo 

Hobsbawm (2019), foi determinante no processo das relações internacionais. 
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De todas as consequências econômicas da época da revolução dupla, esta 
divisão entre os países “adiantados” e os “subdesenvolvidos” provou ser a 
mais profunda e a mais duradoura. Falando genericamente, por volta de 1848 
estava claro que os países deviam seguir o exemplo do primeiro grupo, isto 
é, da Europa ocidental (exceto a Península Ibérica), da Alemanha, do norte 
da Itália e partes da Europa central, da Escandinávia, dos Estados Unidos e 
talvez das colônias controladas pelos imigrantes de língua inglesa. Mas 
também era claro que o resto do mundo estava, com exceção de alguns 
pedaços, muito atrasado ou se transformando – sob a pressão informal das 
exportações e importações ocidentais ou sob a pressão militar das 
canhoneiras e das expedições militares ocidentais – em dependências 
econômicas do Ocidente. Até que os russos tivessem desenvolvido, na 
década de 1930, meios de transpor este fosso entre “atrasado” e “adiantado”, 
ele permaneceria imóvel, intransponível, e mesmo crescendo, entre a minoria 
e a maioria dos habitantes do mundo. Nenhum outro fato determinou a 
história do século XX de maneira mais firme. (HOBSBAWM, 2019, p. 285-
286, grifo do autor)  

O século XX foi marcado pela relação de dependência entre países ricos e 

pobres. Para construir sua infraestrutura interna, países pobres tomavam dinheiro 

emprestado de países ricos; contudo, com uma economia pouco dinâmica, não 

conseguiam pagar suas dívidas, e a necessidade provocava novos empréstimos, o 

que os deixava cada vez mais endividados e, consequentemente, mais dependentes, 

gerando assim um círculo vicioso. 

Enquanto isso, os países considerados “adiantados” transformavam matérias-

primas dos países “atrasados” em produtos industrializados. Essas mercadorias eram 

vendidas tanto no mercado interno quanto no externo, tornando sua economia cada 

vez mais forte. 

Hobsbawm (2019) observa que as Revoluções Francesa e Industrial não 

representaram somente o êxito da indústria capitalista e da burguesia liberal, mas 

também o triunfo do Estado e da economia de um determinado lugar, a Europa, que 

entre o final do século XIX e início do século XX experimentou um período de grande 

entusiasmo e euforia que ficou historicamente conhecido como Belle Époque. 

A imposição política, econômica e cultural das potências europeias sobre 

outras culturas foi legitimada a partir da ideia de que os europeus representavam os 

valores de uma civilização que havia atingido o ponto máximo do processo 

civilizatório. Sendo assim, caberia ao restante do mundo esforçar-se muito para tentar 

alcançar aquele altíssimo grau de desenvolvimento, ou então conformar-se em viver 

em sua dependência. 

A prosperidade econômica, provocada pela aceleração da indústria, pelos 

avanços tecnológicos e científicos, fez com que grande parte da Europa acreditasse 
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ter atingido o ponto máximo do desenvolvimento humano. O psicanalista Sigmund 

Freud, que vivenciou e observou o início do século XX, relata sobre o progresso da 

humanidade: 

Nas últimas gerações, a humanidade fez progressos extraordinários nas 
ciências naturais e em sua aplicação técnica, consolidando o domínio sobre 
a natureza de um modo antes inimaginável. Os pormenores desses 
progressos são conhecidos; não é mister enumerá-los. Os homens estão 
orgulhosos dessas realizações, e têm direito a isso. (FREUD, 2011, p. 32)  

Nessa citação, há dois pontos que merecem destaque: o primeiro está 

relacionado ao fato de que os europeus, no início do século XX, viam-se como 

referencial para caracterizar toda a humanidade; e o segundo, à crença de que o 

homem, enquanto ser humano, finalmente exercia domínio sobre a natureza.  

A ideia de que a Europa havia atingido o topo do processo civilizatório levou à 

crença na consolidação da modernidade. Portanto, não havia mais nada a fazer 

exceto desfrutar das maravilhas proporcionadas por aquela Belle Époque. Para 

finalizar esta seção, é importante destacar que nesse período a modernidade atingiu, 

de acordo com o conceito de “modernidade líquida”, sua fase sólida. 

 

1.2. Pós-Modernidade 

O debate sobre o tema pós-modernidade, cuja análise profunda não é 

apresentada neste estudo, teve início porque transformações políticas, econômicas e 

sociais, ocorridas a partir da segunda metade do século XX, provocaram mudanças 

significativas no cenário europeu, o que levou alguns pensadores a afirmarem que a 

modernidade havia acabado. 

A seguir, será apresentada uma breve exposição a respeito do surgimento da 

discussão sobre a pós-modernidade, ocorrida principalmente a partir dos anos de 

1980, e que posteriormente levou Bauman (2001) a desenvolver o conceito de 

“modernidade líquida”.   

Cabe aqui destacar que a ótica pós-moderna é temporal e limitada, tendo em 

vista que restringe a modernidade à valorização do pensamento racional, 

desconsiderando o capitalismo e sua relação direta com questões políticas, sociais e 

de poder.  

Em 1979, o filósofo francês Jean-François Lyotard publicou um texto que abriu 

caminho para a discussão sobre a pós-modernidade. A pedido do Conselho das 
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Universidades junto ao governo de Quebec, no Canadá, ele analisou as condições de 

produção do conhecimento em sociedades muito desenvolvidas e os possíveis 

caminhos do conhecimento no futuro. Essa análise resultou em um ensaio intitulado 

“A condição pós-moderna”, no qual Lyotard (2018) descreve como a Ciência foi 

perdendo sua legitimidade e, de acordo com interesses econômicos, dando lugar à 

informação. Em um dos trechos da obra, ele explica a pós-modernidade: 

Simplificando ao extremo, considera-se “pós-moderna” a incredulidade em 
relação aos metarrelatos. É, sem dúvida, um efeito do progresso das ciências; 
mas este progresso, por sua vez, a supõe. Ao desuso do dispositivo 
metanarrativo de legitimação corresponde sobretudo a crise da filosofia 
metafísica e a da instituição universitária que dela dependia. A função 
narrativa perde seus atores (functeurs), os grandes heróis, os grandes 
perigos, os grandes périplos e o grande objetivo. Ela se dispersa em nuvens 
de elementos de linguagem narrativos, mas também denotativos, 
prescritivos, descritivos etc., cada um veiculando consigo validades 
pragmáticas sui generis. Cada um de nós vive em muitas destas 
encruzilhadas. Não formamos combinações de linguagem necessariamente 
estáveis, e as propriedades destas por nós formadas não são 
necessariamente comunicáveis. (LYOTARD, 2018, p. XVI, grifo do autor)  

As reflexões realizadas por Lyotard (2018) possibilitam o entendimento de que 

a razão, construída pelos iluministas, havia atingido um estado de falência; e as 

metanarrativas, capazes de explicar a totalidade da existência humana, passaram a 

ser desacreditadas. A partir de suas colocações, a ideia de pós-modernidade ganhou 

força, envolvendo vários ramos do conhecimento, o que fez com que o debate se 

tornasse multidisciplinar.  

Além de Lyotard, os filósofos franceses Michel Foucault4 e Jean Baudrillard5 

também se tornaram referência nas análises a respeito da pós-modernidade. A crítica 

ao projeto moderno de emancipação humana e social a partir do desenvolvimento da 

razão é um ponto em comum entre estes filósofos. 

Por um tempo, a conveniência política, econômica e social da Europa 

estabeleceu regras de interações humanas a nível mundial. Entretanto, com o passar 

do tempo, as características do que era considerado moderno sofreram modificações, 

 
4 De acordo com Michel Foucault, e que é utilizado para analisar a contemporaneidade, o poder 
fragmentou-se em micropoderes, não se concentrando em um único lugar, tornando-se assim mais 
eficaz (FOUCAULT, 2017). 
5 Jean Baudrillard destacou que a constituição do mundo contemporâneo é baseada em uma hiper-
realidade, virtual e sem referência concreta, contudo, se apresenta mais real do que a própria realidade, 
dificultando sua distinção (BAUDRILLARD, 1991).   
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o que corroborou com a ideia de que a modernidade havia alcançado o seu estágio 

final. A esse respeito, Latour observa:  

Racionalistas decepcionados, seus adeptos sentem claramente que o 
modernismo terminou, mas continuam a aceitar sua forma de dividir o tempo 
e não podem, portanto, recortar as épocas senão através de revoluções que 
se sucederiam umas às outras. Sentem que vieram "depois" dos modernos, 
mas com o desagradável sentimento de que não há mais depois. No future, 
é o seu slogan que acrescenta-se (sic) ao dos modernos, No past. O que lhes 
resta? Instantes sem referências e denúncias sem fundamento, uma vez que 
os pós-modernos não mais acreditam nas razões que lhes permitiram 
denunciar e indignar-se. (LATOUR, 1994, p. 51, grifo do autor)   

Latour (1994) salienta ser contraditório falar em pós-modernidade, uma vez que 

“Jamais fomos modernos”. Vale destacar novamente que, quando ele faz tal 

afirmação, está se referindo aos europeus. Além de questionar se estes foram ou não 

modernos, ele enfatiza um erro significativo. Para o autor, a ideia de modernidade foi 

pensada fora da dinâmica da vida humana, o que fez com que essa ideia fosse 

gradualmente perdendo a sua força.   

O erro dos modernos quanto a si mesmos é muito fácil de compreender (...). 
Eles confundiram produtos com processos. Acreditaram que a produção da 
racionalização burocrática supunha burocratas racionais; que a produção de 
uma ciência universal dependia de sábios universalistas; que a produção de 
técnicas eficazes acarretava a eficácia dos engenheiros; que a produção de 
abstração era, em si, abstrata, como a de formalismos deveria ser formal. O 
que equivale a dizer que uma refinaria produz petróleo de forma refinada, ou 
que um laticínio produz manteiga de forma leiteira! As palavras ciência, 
técnica, organização, economia, abstração, formalismo, universalidade, de 
fato designam efeitos reais que devemos respeitar e dos quais precisamos 
tomar consciência. (sic) Mas não designam nunca as causas destes efeitos. 
(LATOUR, 1994, p.113)  

Acreditava-se que, com o passar do tempo, a humanidade seria ajustada ao 

modelo europeu. Todavia, a modernidade é mais um dos eventos experienciado pela 

humanidade, um fenômeno que pode ser observado, descrito e analisado, mas não 

controlado.  

Não há nenhuma relação simples entre as características de um momento 
histórico e a questão de saber se ele é ou não moderno. A modernidade seria, 
portanto, uma ilusão? Não, é muito mais que uma ilusão, e muito menos que 
uma essência. É uma força acrescentada a outras, as quais por muito tempo 
teve o poder de representar, de acelerar ou de resumir, mas a partir de agora 
não mais, não completamente. (LATOUR, 1994, p. 45) 



32 
 

Ao romper estruturas e criar novas perspectivas, a modernidade tornou-se um 

importante evento histórico. Contudo, como destaca Latour (1994), a modernidade, 

apesar de ter sido um período de grande representatividade, está perdendo a sua 

força. Isso ocorre porque História é movimento: hoje não é mais o que foi ontem, e 

amanhã certamente será diferente de hoje.   

Segundo Marc Bloch (2001), “O passado é, por definição, um dado que nada 

mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em progresso, que 

incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (p. 75). Apesar de não ser possível 

modificar o passado, seu diálogo com o presente oferece possibilidades de 

interpretação e ressignificação tanto do passado quanto do presente.   

O ideal iluminista de que a razão promoveria liberdade, progresso humano e 

controle da natureza passou a representar um conjunto de hipóteses que não tem 

mais o mesmo significado na sociedade contemporânea. O que se vê no século XXI 

são catástrofes ambientais que, em grande parte, foram provocadas pela ação 

humana. Além disso, na atualidade, a lógica do “salve-se quem puder” ocupa o lugar 

de uma sociedade disposta a promover proteção e liberdade.  

Para o sociólogo francês Michel Maffesoli (2010), que se considera um pós-

moderno, a crença cega na racionalidade significou uma visão futurista em que a 

racionalidade levaria a humanidade ao progresso. Porém, a partir de meados do 

século XX, o futuro perdeu parte de sua importância, passando a dar lugar ao aqui e 

agora. Nesse contexto, Maffesoli critica os pensadores que se apegaram a esses 

valores.   

Não é com a ajuda da covardia que se vai chegar ao ponto de dizer que um 
gato é um gato. Daí essas fórmulas alambicadas que pululam: modernidade 
segunda, modernidade tardia, sobremodernidade, alta modernidade, 
hipermodernidade... (caro leitor, complete a lista como quiser). Esperamos, 
agora, por uma “modernidade avançada” ou “faisandée”, símbolo de um 
corpo que apodrece. Uma falsa trégua. A casa está pegando fogo e tenta-se 
salvar os móveis. Para dizê-lo de modo direto: estão tratando de salvar, por 
medo, por dogmatismo, os valores que foram elaborados num dado momento 
(séculos XVII-XIX), num dado lugar: a Europa. Valores próprios do Contrato 
social e que são apresentados como universais, aplicáveis sem distinção em 
todos os lugares e todos os tempos. (MAFFESOLI, 2010, p. 14, grifo do autor) 

No trecho acima, Maffesoli (2010) chama a atenção para a relação de apego à 

possibilidade de moldar sociedades ao redor do mundo a partir de valores 

característicos da modernidade. Entretanto, esses valores estão sendo 
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ressignificados na contemporaneidade, o que faz com que esse apego não tenha 

sentido.   

Para Maffesoli (2010), a pós-modernidade está ligada a questões 

comportamentais e representa a sinergia do arcaico e do desenvolvimento 

tecnológico. Em outras palavras, na pós-modernidade estaria ocorrendo a mistura do 

racional com o não-racional, entendendo não-racional com o que está relacionado à 

ordem dos afetos.  

De acordo com o pensador, a pós-modernidade teve início antes mesmo que a 

modernidade terminasse. Isto vem ao encontro de Bauman (2001), que observa: 

A sociedade que entra no século XXI não é menos “moderna” que a que 
entrou no século XX; o máximo que se pode dizer é que ela é moderna de 
um modo diferente. O que a faz tão moderna como era mais ou menos há um 
século é o que distingue a modernidade de todas as outras formas históricas 
do convívio humano: a compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e 
sempre incompleta modernização. (BAUMAN, 2001, p. 40, grifo do autor) 

Apesar das transformações pelas quais a modernidade está passando, 

independentemente do nome que recebe, a modernização sempre esteve presente. 

Segundo Bauman (2001), essa característica fundamental levou os modernos à 

promoção de mudanças significativas em diversas áreas. Entretanto, não foi levado 

em consideração o fato de que a modernização é um processo que permanece em 

constante movimento; portanto, não há como controlá-la. 

Apesar de ter utilizado a expressão pós-modernidade em algumas de suas 

obras, tais como “O Mal-Estar da Pós-Modernidade” (2010) e “Ética Pós-Moderna” 

(2011), Bauman optou por utilizar a metáfora da liquidez para explicar que a 

modernidade, apesar da modernização, chegou a atingir um certo grau de solidez; 

contudo, há algum tempo, vem perdendo a forma.  

 

1.3. “Modernidade Líquida” 

Como tratado anteriormente, no início do século XX a civilização europeia 

acreditava ter atingido seu auge. Por esse motivo, o período ficou conhecido como 

Belle Époque. Ainda no início do século XX, Sigmund Freud, a partir de suas 

observações psicanalíticas, fez uma importante investigação a respeito da 

configuração da vida civilizada. Seu estudo sobre o conflito entre indivíduo e 
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sociedade deu origem ao livro intitulado “O mal-estar na civilização”, no qual ele 

assinala:  

Parece fora de dúvida que não nos sentimos bem em nossa atual civilização, 
mas é difícil julgar se, e em que medida, os homens de épocas anteriores 
sentiram-se mais felizes, e que papel desempenharam nisto suas condições 
culturais. (FREUD, 2011, p. 33) 

Ao escrever a respeito do papel que as condições culturais desempenham na 

felicidade das pessoas, Freud (2011) chamou a atenção para o período em que estava 

vivendo. Para ele, era hora de voltar-se para a essência6 da civilização moderna, “(...) 

cujo valor para a felicidade é posto em dúvida” (p. 34). Ao tratar do tema ‘ser humano’ 

no início do século XX, ele observa:  

O ser humano tornou-se, por assim dizer, uma espécie de deus protético, 
realmente admirável quando coloca todos os seus órgãos auxiliares; mas 
estes não cresceram com ele, e ocasionalmente lhe dão ainda muito trabalho. 
Ele tem o direito de consolar-se, porém, com o fato de que essa evolução não 
terminará justamente no ano da graça de 1930. Épocas futuras trarão novos, 
inimagináveis progressos nesse âmbito da cultura, aumentarão mais ainda a 
semelhança com Deus. Mas não devemos esquecer, no interesse de nossa 
investigação, que o homem de hoje não se sente feliz com esta semelhança. 
(FREUD, 2011, p. 36) 

Freud (2011) destaca que os progressos modernos proporcionaram uma 

experiência única para a humanidade. Porém, apesar de tais avanços, a alegria e o 

bem-estar pareciam não fazer parte do cotidiano, tendo em vista que uma sensação 

desagradável pairava no ar.  

De acordo com Bauman (2010), a essência da modernidade, no início do século 

XX, estava ligada à beleza, à limpeza e à ordem. Por isso, homens e mulheres 

modernos precisavam negar o seu lado instintivo para adequar-se à cultura 

estabelecida. Dessa forma, civilização passou a significar repressão dos instintos. A 

esse respeito, Freud (2011) observa: 

O homem primitivo estava em situação melhor, pois não conhecia restrições 
ao instinto. Em compensação, era mínima a segurança de desfrutar essa 

 
6 De acordo com Freud, não há uma fórmula “(...) que expresse tal essência em poucas palavras”. 
Então, para entender o que ele quer dizer com essência, é importante saber o que ele entende por 
civilização. “A palavra “civilização” designa a inteira soma das realizações e instituições que afastam a 
nossa vida daquela de nossos antepassados animais, e que servem para dois fins: a proteção do 
homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si” (FREUD, 2011, p. 34, 
grifo do autor).       
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felicidade por muito tempo. O homem civilizado trocou um tanto de felicidade 
por um tanto de segurança. (FREUD, 2011, p. 61) 

No início do século XX, culturas diferentes eram vistas pelos europeus como 

primitivas e precárias. Acreditava-se que, sem a proteção das conquistas modernas, 

essas culturas corriam o risco de desaparecer. Este é um exemplo de como as 

conquistas modernas passaram a representar segurança para os ocidentais. Todavia, 

o preço a ser pago seria bastante alto. Em troca da segurança, os indivíduos 

renunciaram à sua liberdade. Além do controle das liberdades individuais, Freud 

(2011) destaca outra face do poder adquirido pelos modernos:  

Atualmente os seres humanos atingiram um tal controle das forças da 
natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas para se exterminarem até o 
último homem. Eles sabem disso; daí, em boa parte, o seu atual 
desassossego, sua infelicidade, seu medo. (FREUD, 2011, p. 93)  

O suposto controle da natureza deu um poder inédito à humanidade. No 

período em que Freud escreveu “O mal-estar na civilização”, os europeus ainda não 

haviam vivenciado os acontecimentos da Segunda Guerra. Por isso, ele trata da 

capacidade de destruição que os seres humanos haviam adquirido numa perspectiva 

futura.  

Bauman, por sua vez, vivenciou a experiência da Guerra quando criança e, 

posteriormente, depois de ler o livro de sua esposa Janina, dedicou-se a analisar o 

Holocausto a partir da lógica da modernidade.  

O Holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e 
racional, em nosso alto estágio de civilização e no auge do desenvolvimento 
cultural humano, e por essa razão é um problema dessa sociedade, dessa 
civilização e cultura. (BAUMAN, 1998, p. 12) 

Bauman (1998) argumenta que a capacidade de destruição adquirida pela 

sociedade moderna, e que foi utilizada durante a Segunda Guerra, não faz parte de 

um passado distante: ela está tão presente hoje quanto esteve no início do século XX, 

e com um poder de destruição ainda maior: “Nenhuma das condições que tornaram 

Auschwitz possível realmente desapareceu e nenhuma medida efetiva foi tomada 

para evitar que tais possibilidades e princípios gerem catástrofes semelhantes a 

Auschwitz” (p. 30). 
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Menos de um século após a publicação da obra “O mal-estar na Civilização”, a 

humanidade adquiriu uma liberdade individual nunca imaginada. Entretanto, como 

explica Bauman (2010), o mal-estar provocado pela civilização ainda não 

desapareceu:  

Passados sessenta e cinco anos que O mal-estar na civilização foi escrito e 
publicado, a liberdade individual reina soberana: é o valor pelo qual todos os 
outros valores vieram a ser avaliados e a referência pela qual a sabedoria 
acerca de todas as normas e resoluções supra-individuais devem ser 
medidas. Isso não significa, porém, que os ideais de beleza, pureza e ordem 
que conduziram os homens e mulheres em sua viagem de descoberta 
moderna tenham sido abandonados, ou tenham perdido um tanto do brilho 
original. Agora, todavia, eles devem ser perseguidos - e realizados - através 
da espontaneidade, do desejo e do esforço individuais. (BAUMAN, 2010, p. 
9, grifo do autor)  

Enquanto o mal-estar da “modernidade sólida” originava-se de uma segurança 

que diminuía a liberdade individual, o mal-estar da “modernidade líquida” vem “(...) de 

uma espécie de liberdade de procura do prazer que tolera uma segurança individual 

pequena demais” (BAUMAN, 2010, p. 10).  

Em meio à Belle Époque, um clima de animosidade começou a se configurar 

no cenário político europeu, desembocando na chamada Primeira Guerra Mundial. O 

século XX europeu foi marcado por duas grandes guerras, com um curto espaço de 

tempo entre elas. A partir da Primeira Guerra, a sociedade europeia passou por 

grandes transformações, que continuaram ocorrendo mesmo depois do final da 

Segunda Guerra Mundial. Eric Hobsbawm (2015) descreve o século XX como um 

período breve e extremado:  

A uma Era de Catástrofe, que se estendeu de 1914 até depois da Segunda 
Guerra Mundial, seguiram-se cerca de 25 ou trinta anos de extraordinário 
crescimento econômico e transformação social, anos que provavelmente 
mudaram de maneira mais profunda a sociedade humana que qualquer outro 
período de brevidade comparável. Retrospectivamente podemos ver esse 
período como uma espécie de Era de Ouro, e assim ele foi visto quase 
imediatamente depois que acabou, no início da década de 1970. A última 
parte do século foi uma nova era de decomposição, incerteza e crise — e, 
com efeito, para grandes áreas do mundo, como a África, a ex-URSS e as 
partes anteriormente socialistas da Europa, de catástrofe. À medida que a 
década de 1980 dava lugar à de 1990, o estado de espírito dos que refletiam 
sobre o passado e o futuro do século era de crescente melancolia fin-de-
siècle. Visto do privilegiado ponto de vista da década de 1990, o Breve Século 
XX passou por uma curta Era de Ouro, entre uma crise e outra, e entrou num 
futuro desconhecido e problemático, mas não necessariamente apocalíptico. 
(HOBSBAWM, 2015, p. 15-16)  
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Apesar da destruição provocada pelos conflitos que marcaram o século XX 

europeu, houve um significativo crescimento econômico, o que trouxe ainda mais 

confiança na modernidade. Contudo, na última década do século XX, um sentimento 

de fim de festa começou a pairar sobre a cabeça dos europeus e, a partir daquele 

momento, o futuro passou a ser nebuloso, porque o que era sólido parecia estar se 

desmanchando no ar (MARX; ENGELS, 1998).  

Bauman (2011) destaca que a modernidade, no final do século XX, estava 

saindo de uma fase e entrando em outra, e, apesar de ter desenvolvido o conceito de 

liquidez para explicar transformações contemporâneas, chamou a atenção para o fato 

de que a modernidade, desde o seu início, foi fluida: 

Os tempos modernos encontraram os sólidos pré-modernos em estado 
avançado de desintegração; e um dos motivos mais fortes por trás da 
urgência em derretê-los era o desejo de, por uma vez, descobrir ou inventar 
sólidos de solidez duradoura, solidez em que se pudesse confiar e que 
tornaria o mundo previsível e, portanto, administrável. (BAUMAN, 2001, p. 10, 
grifo do autor)  

Após a desintegração das estruturas existentes no início da modernidade, 

houve a tentativa de refazê-las de tal forma que a previsibilidade tornasse possível a 

sua administração. “Essa nova ordem deveria ser mais ‘sólida’ que as ordens que 

substituía, porque, diferentemente delas, era imune a desafios por qualquer ação que 

não fosse econômica” (BAUMAN, 2011, p. 11, grifo do autor). 

Com a construção de uma nova ordem, a economia ganhou destaque, 

tornando-se uma força poderosa. Assim, a modernidade passou a ser caracterizada 

não só pela valorização da razão, mas também, e principalmente, pela consolidação 

do capitalismo. 

O capitalismo industrial, por meio da burguesia, tornou-se um referencial, 

criando padrões, códigos e regras, fazendo com que cada indivíduo tivesse que se 

adequar aos modos de conduta estabelecidos. Nesse cenário, os que não se 

enquadrassem fariam parte de grupos marginalizados pela sociedade, formando o 

que se conhece hoje como minorias. Os grupos minoritários, existentes nas 

sociedades modernas, se tornaram alvo frequente de preconceitos, como nos explica 

a filósofa húngara Agnes Heller (2008): 

A maioria dos preconceitos, embora nem todos, são produtos das classes 
dominantes, mesmo quando essas pretendem, na esfera do para-si, contar 
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com uma imagem do mundo relativamente isenta de preconceitos e 
desenvolver as ações correspondentes. O fundamento dessa situação é 
evidente: as classes dominantes desejam manter a coesão de uma estrutura 
social que lhes beneficia e mobilizar em seu favor inclusive os homens que 
representam interesses diversos (e até mesmo, em alguns casos, as classes 
e camadas antagônicas). Com ajuda dos preconceitos, apelam à 
particularidade individual, que – em função de seu conservadorismo e de seu 
conformismo, ou também por causa de interesses imediatos – é de fácil 
mobilização contra os interesses de sua própria integração e contra a práxis 
orientada no sentido humano-genérico. (HELLER, 2008, p. 77, grifo do autor) 

A partir da explicação de Heller, é possível perceber que, apesar da aparente 

isenção das classes dominantes em relação aos preconceitos, são elas que, na maior 

parte das vezes, acabam se beneficiando com essa prática. Atualmente, padrões 

sociais não são mais tão pré-definidos como ocorreu na maior parte do século XX, 

mas isto não significa que não haja mais preconceitos. Bauman (2001) nos possibilita 

compreender que as configurações sociais eram estabelecidas e vistas como pontos 

estáveis de orientação, e a sensação que se tem hoje é que não há mais padrões, 

códigos ou regras. Contudo, 

Isso não quer dizer que nossos contemporâneos sejam guiados tão somente 
por sua própria imaginação e resolução e sejam livres para construir seu 
modo de vida a partir do zero e segundo sua vontade, ou que não sejam mais 
dependentes da sociedade para obter as plantas e os materiais de 
construção. Mas quer dizer que estamos passando de uma era de “grupos de 
referência” predeterminados a uma outra de “comparação universal”, em que 
o destino dos trabalhos de autoconstrução individual está endêmica e 
incuravelmente subdeterminado, não está dado de antemão, e tende a sofrer 
numerosas e profundas mudanças antes que esses trabalhos alcancem seu 
único fim genuíno: o fim da vida do indivíduo. (BAUMAN, 2001, p. 14-15, grifo 
do autor) 

O fato de não haver mais um modelo pré-determinado para viver, provocou 

uma certa instabilidade, fazendo com que os indivíduos, na tentativa de se adaptarem 

a novas demandas políticas, econômicas e sociais, tenham que passar por várias 

mudanças ao longo de sua existência. “Seria imprudente negar, ou mesmo 

subestimar, a profunda mudança que o advento da ‘modernidade fluida’ produziu na 

condição humana” (BAUMAN, 2001, p. 15, grifo do autor). Nesse contexto, o sucesso 

ou o fracasso da vida passou a ser de inteira responsabilidade individual.  

O que todas essas características dos fluidos mostram, em linguagem 
simples, é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua 
forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço nem 
prendem o tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas 
neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo 
(resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos não se 
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atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) 
a mudá-la. (BAUMAN, 2001, p. 8) 

O livro “Modernidade Líquida”, publicado pela primeira vez no ano 2000, 

destaca cinco conceitos que, segundo Bauman (2001), organizam a vida 

compartilhada: a emancipação, a individualidade, o tempo/espaço, o trabalho e a 

comunidade. A partir desses conceitos, ele analisa de que forma a fluidez moderna 

alterou o compartilhamento da vida humana. 

O primeiro conceito trabalhado por Bauman (2001) em “Modernidade Líquida” 

é a emancipação. Como descrito anteriormente, de acordo com os ideais iluministas, 

a razão tornaria possível a criação de uma organização social capaz de proporcionar 

simultaneamente proteção e liberdade. Porém, o que ocorreu de fato foi que a forte 

presença do Estado representou proteção, mas não proporcionou a liberdade 

vislumbrada pelos iluministas. Segundo Bauman, na “modernidade sólida” cabia ao 

Estado moldar a realidade, e o que ocorre na atualidade é que o Estado está tentando 

se livrar dos “(...) seus deveres emancipatórios” (p. 42).  

A liberdade contemporânea não foi oferecida aos indivíduos e está longe de 

representar uma conquista. Bauman (2001) argumenta que ela está muito mais para 

uma fatalidade do que para uma escolha. Além disso, a “(...) individualização parece 

ser a corrosão e a lenta desintegração da cidadania” (p. 50). No trecho a seguir, são 

expostos os motivos pelos quais o indivíduo se tornou inimigo do cidadão:  

Se o indivíduo é o pior inimigo do cidadão, e se a individualização anuncia 
problemas para a cidadania e para a política fundada na cidadania, é porque 
os cuidados e preocupações dos indivíduos enquanto indivíduos enchem o 
espaço público até o topo, afirmando-se como seus únicos ocupantes 
legítimos e expulsando tudo mais do discurso público. O “público” é 
colonizado pelo “privado”; o “interesse público” é reduzido à curiosidade sobre 
as vidas privadas de figuras públicas e a arte da vida pública é reduzida à 
exposição pública das questões privadas e a confissões de sentimentos 
privados (quanto mais íntimos, melhor). As “questões públicas” que resistem 
a essa redução tornam-se quase incompreensíveis. (BAUMAN, 2001, p. 51, 
grifo do autor) 

O fato de cada um ter se tornado responsável pela própria existência afastou o 

pensamento coletivo. A individualidade excessiva fez com que a ideia de comunidade 

perdesse o sentido e a esfera privada passasse a ter uma relevância maior do que a 

esfera pública.     

Cidadania é o conjunto de direitos e deveres de indivíduos integrantes de um 

Estado que, por sua vez, teria como função assegurar o acesso aos direitos 
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individuais. Portanto, quanto mais individualizada for a sociedade, quanto menor for a 

presença do Estado, mais o indivíduo torna-se inimigo do cidadão e, 

consequentemente, a democracia passa a correr um sério risco de desaparecer. 

A tradicional questão da política democrática – quão útil ou prejudicial para o 
bem-estar de seus súditos/eleitores é o modo como as figuras públicas 
exercitam seus deveres públicos - foi pelo ralo, sinalizando para que o 
interesse público na boa sociedade, na justiça pública ou na responsabilidade 
coletiva pelo bem-estar individual a siga no caminho do esquecimento. 
(BAUMAN, 2001, p. 91) 

Bauman (2001) nota ainda que a “(...) sociedade é hoje antes de tudo a 

condição de que os indivíduos precisam muito, e que lhes faz falta” (p. 55); por 

consequência, a importância em defender a presença do Estado no processo de 

emancipação individual. 

No que se refere à individualidade, Bauman (2001) observa que a sociedade 

de produção deu lugar à sociedade de consumo, e os indivíduos, antes produtores, 

tornaram-se consumidores. Na “modernidade sólida”, período em que o capitalismo 

era pesado e a sociedade estava fixada num mesmo lugar, o sistema fordista servia 

como modelo para uma sociedade que seguia referenciais facilitadores de escolhas e 

percursos da vida. 

Os passageiros do navio “Capitalismo Pesado” confiavam (nem sempre 
sabiamente) em que os seletos membros da tripulação com direito a chegar 
à ponte de comando conduziriam o navio a seu destino. Os passageiros 
podiam devotar toda sua atenção a aprender e seguir as regras a eles 
destinadas e exibidas ostensivamente em todas as passagens. Se 
reclamavam (ou às vezes se amotinavam), era contra o capitão, que não 
levava o navio a porto com a suficiente rapidez, ou por negligenciar 
excepcionalmente o conforto dos passageiros. Já os passageiros do avião 
“Capitalismo Leve” descobrem horrorizados que a cabine do piloto está vazia 
e que não há meio de extrair da “caixa preta” chamada piloto automático 
qualquer informação sobre para onde vai o avião, onde aterrizará, quem 
escolherá o aeroporto e sobre se existem regras que permitam que os 
passageiros contribuam para a segurança da chegada. (BAUMAN, 2001, p. 
77, grifo do autor) 

Segundo Bauman (2001), as autoridades não se tornaram dispensáveis, mas 

se tornaram tantas que acabam dependendo da boa vontade de possíveis seguidores 

em ouvi-las. Os indivíduos da “modernidade líquida” têm liberdade para escolher até 

que autoridade seguir. Dessa forma, as que melhor investirem em seu marketing terão 

maior número de adeptos, fazendo com que até as autoridades se transformem em 

produtos.  
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A personalidade das autoridades passou a ser concebida como se fosse uma 

mercadoria e, assim, os indivíduos são incentivados a fazer o mesmo. A valorização 

do ser humano enquanto produto requer o consumo de outras mercadorias, sejam 

elas objetivas ou subjetivas. O tipo de mercadoria consumida vai moldando os 

indivíduos de acordo com o mercado do qual pretendem fazer parte.  

Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas 
as identidades, é a capacidade de “ir às compras” no supermercado das 
identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de 
selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se 
torna o verdadeiro caminho para a realização das fantasias de identidade. 
Com essa capacidade, somos livres para fazer e desfazer identidades à 
vontade. Ou assim parece. (BAUMAN, 2001, p. 107, grifo do autor) 

As identidades deixaram de ser produzidas ao longo da vida, tornaram-se 

instáveis, sendo formadas a partir de tendências, assim como um acessório cuja 

finalidade é ser exposto na vitrine das personalidades. O mercado das 

individualidades tornou-se tão efêmero quanto a moda que, a partir da segunda 

metade do século XX, passou a ocupar um lugar especial, como explica o filósofo 

francês Gilles Lipovetsky:   

A moda não é mais um enfeite estético, um acessório decorativo da vida 
coletiva; é sua pedra angular (...), chegou ao topo do seu poder, conseguiu 
remodelar a sociedade inteira à sua imagem (...). Assim, a moda está nos 
comandos de nossas sociedades; a sedução e o efêmero tornaram-se, em 
menos de meio século, os princípios organizadores da vida coletiva moderna. 
(LIPOVETSKY, 2009, p. 13) 

Os gostos e os interesses individuais estão voltados para tendências do 

mercado e não representam mais uma trajetória de vida. Além disso, é interessante 

observar que a liberdade de escolher a própria identidade é obtida por meio da 

dependência do consumo, o que torna esse sentido de liberdade uma espécie de 

paradoxo. 

Antes, havia autoridades que ditavam regras a serem seguidas, além de existir 

uma crença de que no futuro a sociedade atingiria um estado de perfeição e equilíbrio. 

Hoje, a ideia de futuro está muito distante, pois o que importa é manter-se vivo. 

O terceiro capítulo da obra “Modernidade Líquida” trata do tema tempo/espaço. 

Segundo Bauman, o “capital pesado” fez com que o tempo se tornasse rotinizado e o 

trabalho passasse a ter o seu espaço definido, enquanto que na “modernidade 
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líquida”, o “capital leve” tornou o espaço irrelevante, e o tempo que importa passou a 

ser o agora.    

Se a modernidade sólida punha a duração eterna como principal motivo e 
princípio da ação, a modernidade “fluida” não tem função para duração 
eterna. O “curto prazo” substituiu o “longo prazo” e fez da instantaneidade 
seu ideal último. Ao mesmo tempo em que promove o tempo ao posto de 
contêiner de capacidade infinita, a modernidade fluida dissolve – obscurece 
e desvaloriza – sua duração. (BAUMAN, 2001, p. 158, grifo do autor) 

A instantaneidade do tempo, na “modernidade líquida”, modificou o convívio 

humano, e “(...) a maioria dos hábitos aprendidos para lidar com os afazeres da vida 

perdeu sua utilidade e sentido” (BAUMAN, 2001, p. 163). Bauman (2001) destaca que 

a civilidade, apesar de garantir uma convivência harmoniosa, é um dos hábitos que 

está se perdendo. Para que ela ocorra, é necessário que os espaços públicos 

promovam ambientes civis, ou seja, de convivência. Entretanto, há espaços que 

anulam qualquer tipo de interação. Com isso, ajudam a promover a falta de 

habilidades no que se refere à civilidade. 

Bauman (2001) aponta dois lugares como sendo espaços públicos, mas não 

civis: os lugares de passagem e os centros de consumo. 

O primeiro espaço configura-se como aquele que é público, mas não acolhedor, 

o que o torna apenas um lugar de passagem. Ele cita a praça La Défense, em Paris, 

como um exemplo de lugar de passagem: “O que chama a atenção do visitante de La 

Défense é antes e acima de tudo falta de hospitalidade da praça: tudo o que se vê 

inspira respeito e ao mesmo tempo desencoraja a permanência” (BAUMAN, 2001, p. 

123).  

Outro exemplo citado por Bauman (2001) refere-se aos centros de consumo. 

Os consumidores não vão a esses lugares para que possam conversar ou se 

socializar, e por mais cheios que estejam nada têm de coletivo, apesar de promoverem 

“(...) o sentimento reconfortante de pertencer” e de oferecerem “(...) o equilíbrio quase 

perfeito entre liberdade e segurança” (p. 127). Nesses locais, apesar de os indivíduos 

estarem juntos, cada um experimenta o consumo de forma distinta, porque consumir 

é “(...) um passatempo absoluta e exclusivamente individual, uma série de sensações 

que só podem ser experimentadas - vividas - subjetivamente” (p. 125, grifo do autor).   

Além dos espaços de passagem e dos centros de consumo, Bauman (2001) 

destaca os “não-lugares”, definindo-os como “(...) um espaço destituído das 
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expressões simbólicas de identidade, relações e história” (p. 131). Sublinha que 

frequentar um não-lugar não requer o domínio da civilidade, pois o contato entre os 

indivíduos é expressivamente superficial. Exemplos de não-lugar são: aeroportos, 

supermercados, rodoviárias, hotéis, transporte público etc. 

Bairros pobres, moradias improvisadas, restos arquitetônicos, favelas e 

cortiços são outros exemplos de não-lugar, porque são excluídos a partir do mapa 

mental dos moradores das cidades. São espaços vazios, pois “(...) são antes de mais 

nada vazios de significado” (BAUMAN, 2001, p. 131, grifo do autor). A falta de 

significado torna esses lugares invisíveis. 

A cidade, como outras cidades, tem muitos habitantes, cada um com um 
mapa de cidade em sua cabeça. Cada mapa tem seus espaços vazios, ainda 
que em mapas diferentes eles se localizem em lugares diferentes. Os mapas 
que orientam os movimentos das várias categorias de habitantes não se 
sobrepõem, mas, para que qualquer mapa “faça sentido”, algumas áreas da 
cidade devem permanecer sem sentido. Excluir tais lugares permite que o 
resto brilhe e se encha de significado. (BAUMAN, 2001, p. 133, grifo do autor) 

As quatro categorias de espaços públicos, mas não civis, citadas por Bauman 

(2001) representam lugares que dispensam, e até anulam, a interação entre as 

pessoas. “A principal característica da civilidade é a capacidade de interagir com 

estranhos sem utilizar essa estranheza contra eles e sem pressioná-los a abandoná-

la ou a renunciar a alguns dos traços que os fazem estranhos” (p. 133). 

Em “Modernidade Líquida”, o quarto conceito analisado é o trabalho. Bauman 

(2001) aponta que o capital pesado via o trabalho como uma importante fonte de 

riqueza, e apresenta a seguinte explicação como dependência mútua entre 

trabalhadores e capital: 

A modernidade sólida era, de fato, também o tempo do capitalismo pesado – 
do engajamento entre capital e trabalho fortificado pela mutualidade de sua 
dependência. Os trabalhadores dependiam do emprego para sua 
sobrevivência; o capital dependia de empregá-los para sua reprodução e 
crescimento. Seu lugar de encontro tinha endereço fixo; nenhum dos dois 
poderia mudar-se com facilidade para outra parte – os muros da grande 
fábrica abrigavam e mantinham os parceiros numa prisão compartilhada. 
Capital e trabalhadores estavam unidos, pode-se dizer, na riqueza e na 
pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separasse. A fábrica era 
seu habitat comum – simultaneamente o campo de batalha para a guerra de 
trincheiras e lar natural para esperanças e sonhos. (BAUMAN, 2001, p. 182, 
grifo do autor)  
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Henry Ford utilizou a estratégia de pagar bons salários aos seus empregados, 

o que o tornou um símbolo da união entre capital e trabalho. O objetivo de Ford era 

diminuir a rotatividade de empregados que, com bons salários, ficariam presos à 

fábrica até o fim de sua capacidade produtiva. Isso evitaria a perda de dinheiro 

causada por atrasos na produção, seja por falta de funcionário ou pela necessidade 

de treinar alguém até que aprendesse a função. Nesse cenário, o Estado 

desempenhava um importante papel: o de resolver questões sociais que pudessem 

desestabilizar a relação entre capital e trabalho. 

O Estado era o encarregado de que os capitalistas se mantivessem aptos a 
comprar trabalho e a poder arcar com seus preços correntes. Os 
desempregados eram inteira e verdadeiramente o “exército reserva de 
trabalho”, e tinham que ser mantidos em Estado de prontidão, caso fossem 
chamados de volta à ativa. (BAUMAN, 2001, p. 183, grifo do autor)  

Assim surge a ideia de Estado de bem-estar social, cuja função é regulamentar 

a vida, a saúde, a economia e a política do país. O Estado deveria garantir, por meio 

de serviços públicos, a qualidade de vida da população, desde o seu nascimento até 

a morte. 

A força de trabalho está se tornando cada vez mais secundária. O trabalho 

deixou de moldar a vida a longo prazo, tornou-se flexível e incerto, provocando o 

enfraquecimento dos laços entre capital e trabalho. Porém, “(...) o capital não é ainda 

tão volátil como gostaria de e tenta ser” (BAUMAN, 2001, p. 188). 

Comunidade é o último conceito analisado em “Modernidade Líquida”. O grupo 

de pessoas que faziam parte de uma comunidade, tinham interesses e crenças 

semelhantes, vivendo de acordo com normas estabelecidas pelo governo e/ou pelo 

grupo. Viver em comunidade significava estar em segurança. 

Os que estavam presos dentro de uma casa comum de alvenaria podiam, vez 
ou outra, ser assaltados pela estranha impressão de estar numa prisão e não 
num porto seguro; a liberdade da rua acenava de fora, tão inacessível quanto 
a sonhada segurança do lar tende a ser hoje. (BAUMAN, 2001, p. 215) 

A valorização da individualidade, apesar de tentadora, significava renunciar à 

proteção e às garantias que a comunidade proporcionava. Com a volatilidade das 

identidades, os laços humanos tornaram-se frágeis, e “as comunidades vêm em várias 

cores e tamanhos” (BAUMAN, 2001, p. 211), o que pode produzir, de acordo com 
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Bauman, duas situações: ou faz com que se aprenda a conviver com a diferença ou 

são produzidas condições que tornem esse aprendizado desnecessário.         

Uma comunidade ideal ofereceria tudo o que se precisa para uma vida 

significativa e compensadora. No entanto, esse ideal está muito longe da realidade, 

pois as comunidades são excludentes. Para explicar essa característica das 

comunidades, Bauman (2001) utiliza-se da ideia de patriotismo e nacionalismo, 

destacando que esses conceitos só diferem no campo da retórica, mas se 

assemelham no seguinte sentido: 

O “nós” do credo patriótico/nacionalista significa pessoas como nós; “eles” 
significa pessoas que são diferentes de nós. Não que “nós” sejamos idênticos 
em tudo; há diferenças entre “nós” (...). O aspecto em que somos 
semelhantes é decididamente mais significativo que o que nos separa; 
significativo bastante para superar o impacto das diferenças quando se trata 
de tomar posição. E não que “eles” sejam diferentes de nós em tudo; mas 
eles diferem em um aspecto que é mais importante que todos os outros, 
importante o bastante para impedir uma posição comum e tornar improvável 
a solidariedade genuína, independente das semelhanças que existam. 
(BAUMAN, 2001, p. 220, grifo do autor) 

Bauman (2001) observa que nem o patriotismo nem o nacionalismo 

possibilitam a união de pessoas a partir de suas diferenças. A unidade é alcançada 

“(...) a cada dia, pelo confronto, debate, negociação e compromisso entre valores, 

preferências e caminhos escolhidos para a vida e a autoidentificação de muitos e 

diferentes membros” (p. 222). 

Em uma sociedade civilizada, a autoidentificação é uma conquista, e não uma 

condição dada. Tendo em vista a inconstância das identidades e a extraterritorialidade 

promovida pelo capital leve, Bauman (2001) defende que a negociação e a 

reconciliação das diferenças promovidas por um modelo republicano proporcionariam 

a única forma de união na atualidade. Mais uma vez, ele destaca a importância da 

presença do Estado na preservação da cidadania. 

Ainda em relação à comunidade, o autor salienta um fato curioso a respeito dos 

economicamente privilegiados: em qualquer parte do mundo, as pessoas podem 

escolher morar em “(...) áreas residenciais verdadeiramente extraterritoriais, isoladas 

e cercadas, equipadas com intrincados sistemas de intercomunicação, ubíquas 

câmeras de vídeo para vigilância e guardas fortemente armados em rondas 24 horas 

por dia” (BAUMAN, 2001, p. 225). 
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O curioso está no fato de que as comunidades ricas sejam tão semelhantes às 

pobres, tão conhecidas em diversas regiões do Brasil. A diferença entre elas é que as 

primeiras foram escolhidas livremente, por aqueles com alto poder aquisitivo, e “(...) 

os seguranças que guardam o acesso foram empregados e portam armas legalmente” 

(BAUMAN, 2001, p. 225), ao contrário das comunidades pobres, cuja maioria dos 

residentes não teve outra opção de moradia; e a “segurança”, feita de forma ilegal.  

Essa base conceitual integra também a interpretação sobre as comunidades 

explosivas, que podem ser compreendidas nas seguintes especificidades: 

Comunidades explosivas precisam de violência para nascer e para continuar 
vivendo. Precisam de inimigos que ameacem sua existência e inimigos a 
serem coletivamente perseguidos, torturados e mutilados, a fim de fazer de 
cada membro da comunidade um cúmplice do que, em caso de derrota, seria 
certamente declarado crime contra a humanidade e, portanto, objeto de 
punição. (BAUMAN, 2001, p. 241) 

Grande parte das comunidades explosivas é virtual, e além de livres da 

territorialidade têm curta duração. Identificadas como comunidades de carnaval - ou 

cloakroom communities - necessitam de um espetáculo para existir. Sua força é 

extraída de sua precariedade e incerteza. Os membros dessas comunidades “(...) 

precisam de um espetáculo que apele a interesses semelhantes em indivíduos 

diferentes”, necessário para que “(...) os reúna durante um certo tempo em que outros 

interesses - que os separam em vez de uni-los - são temporariamente postos de lado, 

deixados em fogo brando ou inteiramente silenciados” (BAUMAN, 2001, p. 249). 

Os espetáculos variados atraem multidões, promovendo por algum tempo o 

sentimento de pertença e proporcionando um alívio temporário na individualidade. O 

efeito dessas comunidades é o de espalhar “(...) em vez de condensar a energia dos 

impulsos de sociabilidade, e assim contribuem para a perpetuação da solidão que 

busca desesperadamente redenção nas raras e intermitentes realizações coletivas 

orquestradas e harmoniosas” (BAUMAN, 2001, p. 250). 

A identidade contemporânea foi construída em cima da antiga forma de 

comunidade, cujos interesses eram comuns e duradouros. A vida tinha um ritmo de 

mudança bastante lento e previsível, o que trazia a sensação de estabilidade e 

segurança. 

Mudanças ocorridas a partir da segunda metade do século XX fizeram com que 

a sensação de previsibilidade e controle fossem se perdendo, e isso afetou 
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principalmente os padrões sociais, que estão se desintegrando e causando muitas 

incertezas. Entretanto, conforme Bauman (2001) esclarece, 

A desintegração social é tanto uma condição quanto um resultado da nova 
técnica do poder, que tem como ferramentas principais o desengajamento e 
a arte da fuga. Para que o poder tenha liberdade de fluir, o mundo deve estar 
livre de cercas, barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas. Qualquer rede 
densa de laços sociais, e em particular uma que esteja territorialmente 
enraizada, é um obstáculo a ser eliminado. Os poderes globais se inclinam a 
desmantelar tais redes em proveito de sua contínua e crescente fluidez, 
principal fonte de sua força e garantia de sua invencibilidade. E são esse 
derrocar, a fragilidade, o quebradiço, o imediato dos laços e redes humanas 
que permitem que esses poderes operem. (BAUMAN, 2001, p. 23) 

Apesar da desintegração social ser vista como consequência não prevista pela 

“fluidez” contemporânea, ela favorece o Estado que deseja ser, cada vez mais, 

mínimo e incentivador da responsabilidade individual e da iniciativa privada em 

detrimento da coletividade. 

A História nos mostra que a humanidade, assim como está ocorrendo agora, já 

passou por diversas crises que provocaram períodos de transição. Vale notar a 

contribuição do professor Milton Santos (2003) no que diz respeito à sucessão dos 

períodos históricos: 

A gestação do novo, na história, dá-se, frequentemente, de modo quase 
imperceptível para os contemporâneos, já que suas sementes começam a se 
impor quando ainda o velho é quantitativamente dominante. É exatamente 
por isso que a “qualidade” do novo pode passar despercebida. Mas a história 
se caracteriza como uma sucessão ininterrupta de épocas. Essa ideia de 
movimento e mudança é inerente à evolução da humanidade. É dessa forma 
que os períodos nascem, amadurecem e morrem. (SANTOS, 2003, p. 141, 
grifo do autor) 

Períodos de transição histórica, apesar de causarem desordem, levam a 

humanidade a encontrar novos caminhos. Santos (2003) destaca que movimento e 

mudança são características sempre presentes nos processos de transição dos 

períodos históricos. Entretanto, na atualidade as mudanças estão ocorrendo de forma 

rápida e perceptível, provocando agitação e tornando este um período histórico que 

difere dos anteriores. 

Quando Bauman (2001) escreveu a obra “Modernidade Líquida”, no final do 

século XX, as observações feitas relacionavam-se a um mundo que já não era mais o 

mesmo e que ainda não havia encontrado sua nova forma. Vinte anos depois, o 
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cenário mundial foi atingido por uma pandemia, causando rebuliço e fazendo com que 

a “fluidez” contemporânea atingisse um grau ainda maior de incertezas. 

O conceito de “modernidade líquida” apresentado por Bauman (2001) 

representa um período que envolve transformações econômicas e sociais nas 

relações de poder e que provocam, principalmente, mudanças em relação à 

individualidade, o que consequentemente afeta a relação com o outro. A parte 

desafiante dos momentos de transição histórica é que não se sabe quanto tempo ela 

durará. É um aspecto altamente preocupante, visto que, quanto mais longo for o 

período, maior será o número de vítimas do processo. 

 

1.4. O Sociólogo Zygmunt Bauman 

Zygmunt Bauman (2011) procurou compreender “(...) o caráter ilimitado da vida 

de homens e mulheres” (p. 16). Apesar do seu vasto repertório e da complexidade de 

suas ideias, conseguiu atingir um número significativo de leitores, popularizando 

conceitos, tornando-se um dos intelectuais mais respeitados do início do século XXI. 

Seu diálogo com o cotidiano fez com que debates acadêmicos ultrapassassem os 

muros das universidades, levando seus leitores à reflexão de “(...) que o mundo não 

tem de ser desta maneira, que há uma alternativa àquilo que correntemente parece 

tão natural, tão óbvio, tão inevitável” (p. 17). O sociólogo defende que: 

Fazer sociologia e escrever sociologia têm por objetivo revelar a possibilidade 
de viver em conjunto de modo diferente, com menos miséria ou sem miséria: 
essa possibilidade diariamente subtraída, subestimada ou não percebida. 
Não enxergar, não procurar e assim suprimir essa possibilidade é parte da 
miséria humana e fator importante em sua perpetuação. (BAUMAN, 2001, p. 
267) 

“Quem é Zygmunt Bauman? O que ele faz? Por que o faz?” (BAUMAN, 2011, 

p. 9). Essas três perguntas nortearam os cinco diálogos ocorridos entre os sociólogos 

Bauman e Keith Tester, dando origem à obra “Bauman sobre Bauman”7, publicada na 

Inglaterra em 2001. Ao discorrer sobre o impacto das experiências de Bauman em 

seu pensamento social, Tester menciona brevemente sua biografia: 

Bauman nasceu na Polônia, numa família judia, em 1925. Mudou-se com a 
família para a antiga União Soviética, fugindo da invasão nazista, em 
setembro de 1939. Lá juntou-se ao exército polonês e lutou na frente russa. 

 
7 Zygmunt Bauman & Keith Tester. 2001. Conversations with Zygmunt Bauman. Cambridge: Polity 
Press. 165 pp. ISBN: 0-7456-2664-5. 
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Começou a carreira acadêmica no início da década de 1950 e foi professor 
da Universidade de Varsóvia até exilar-se durante a campanha antissemita 
promovida pelas autoridades comunistas em 1968. Em 1971, tornou-se 
professor da Universidade de Leeds, onde permaneceu até sua 
aposentadoria, em 1990. (BAUMAN, 2011, p. 10) 

Ao discorrer sobre a sua trajetória, Bauman (2011, p. 25) conclui: “Pode-se 

dizer que, desde a tenra infância, fui lançado de um par de trilhos para outro, cada 

qual levando presumivelmente a algum lugar, mas todos apontando em direções 

diferentes”. A partir de mudanças significativas que acompanhou no século XX, e a 

partir delas, ele construiu sua história. De acordo com suas palavras, “(...) o povo faz 

suas próprias vidas sob condições que não escolhe” (BAUMAN, 2008, p. 3). Porém, 

Compreender aquilo a que estamos fadados significa estarmos conscientes 
de que isso é diferente de nosso destino. E compreender aquilo a que 
estamos fadados é conhecer a rede complexa de causas que provocaram 
essa fatalidade e sua diferença daquele destino. (BAUMAN, 2001, p. 262) 

Bauman (2015) compreende a Sociologia como uma ciência que: 

(...) não se satisfaz em ver as coisas de modo isolado, porque a vida social 
não é assim. (...) um comentário permanente das experiências surgidas em 
relações sociais e uma interpretação dessas experiências com referência aos 
outros e às circunstâncias sociais em que as pessoas se encontram. 
(BAUMAN, 2015, p. 205) 

Em “Modernidade e Holocausto”, livro vencedor do prêmio Amalfi8, Bauman 

(1998) admite que sua visão a respeito do Holocausto mudou “(...) depois de ler o livro 

de Janina9” (p. 9); que antes disso partilhava a ideia de que o Holocausto era “(...) um 

crime horrendo perpetrado por gente iníqua contra inocentes” (p. 9), mas que 

 
8 O Prêmio Amalfi ou Premio Europeo Amalfi per la Sociologia e le Scienze Sociali foi criado em 1987 

pela Associação Italiana de Sociologia. Anualmente, o autor de um livro ou artigo é premiado pela 
contribuição de sua obra para a Sociologia. Em 1989, a obra premiada foi “Modernidade e Holocausto”, 
escrita por Zygmunt Bauman e publicada no ano anterior (BAUMAN, 1998). 
9 Janina (Lewinson) Bauman, de origem judaica, nasceu na Polônia, em 1926, e morreu na Inglaterra, 
em 2009. Durante a Segunda Guerra, tornou-se prisioneira, juntamente com sua mãe e irmã, no Gueto 
de Varsóvia, mesmo período em que perdeu o seu pai. Após a fuga do Gueto, conseguiram sobreviver 
com a ajuda de camponeses. Estudou jornalismo na Universidade de Varsóvia – local em que conheceu 
Zygmunt Bauman, com quem foi casada por 62 anos e teve três filhas. Em 1986, Janina escreveu 
Winter in the Morning, conhecido no Brasil como “Inverno na Manhã”, no qual relata suas experiências 
durante a invasão da Polônia pelos nazistas. Nessa obra, ela destaca: “(...) a coisa mais brutal da 
crueldade é que ela desumaniza suas vítimas antes de destruí-las” (p. 6). A árdua luta daquele período 
era a de permanecer humano em condições desumanas. A partir da leitura do livro de Janina, Bauman 
percebeu que o seu conhecimento sobre o Holocausto não o fazia pensar da forma adequada sobre o 
tema, e tal percepção o levou a pesquisar arduamente sobre ele e a publicar, em 1988, o livro 
“Modernidade e Holocausto”. (BAUMAN, 2005). 
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posteriormente percebeu que a modernidade, “(...) racional, planejada, cientificamente 

fundamentada, especializada, eficientemente coordenada e executada” (p. 112), 

produziu as condições que possibilitaram a existência do Holocausto.    

A análise realizada por Bauman (1998) revela que o Holocausto foi um 

empreendimento moderno, “(...) cuidadosamente calculado, racional” (p. 114), e que 

“(...) os fatores que se reuniram nesse encontro eram, e ainda são, onipresentes e 

‘normais’” (p. 17, grifo do autor). O que provocou o Holocausto está tão presente hoje 

quanto esteve na primeira metade do século XX. 

Após a derrota da Alemanha, houve um reducionismo em relação ao 

Holocausto, tornando-o um problema exclusivo da história judaica, provocado pelo 

nazismo alemão. Entretanto, 

Quanto mais culpáveis forem “eles”, mais seguros estaremos “nós” e menos 
teremos que fazer para defender essa segurança. Uma vez que a atribuição 
de culpa for considerada equivalente à identificação das causas, a inocência 
e sanidade do modo de vida de que tanto nos orgulhamos não precisam ser 
colocadas em dúvida. (BAUMAN, 1998, p. 14, grifo do autor) 

Culpar os nazistas encerraria a procura das causas que provocaram o 

Holocausto. No entanto, “há razões para a gente se preocupar, porque sabemos agora 

que vivemos num tipo de sociedade que tornou possível o Holocausto e que não teve 

nada que pudesse evitá-lo” (BAUMAN, 1998, p. 111, grifo do autor). 

Para Bauman (1998), a responsabilidade moral requer proximidade. Contudo, 

a divisão do trabalho e a autopreservação contribuíram na promoção do 

distanciamento necessário para que a responsabilidade moral fosse substituída pela 

responsabilidade técnica, tornando o genocídio um “(...) produto de procedimentos 

burocráticos de rotina” (p. 36). Assim, “(...) o problema da produção social do 

comportamento desumano” (p. 197) só surgiu porque a Alemanha nazista foi 

derrotada na Segunda Guerra Mundial.  

O sucesso técnico-administrativo do Holocausto deveu-se em parte à hábil 
utilização de “pílulas de entorpecimento moral” que a burocracia e a 
tecnologia modernas colocavam à disposição. Dentre elas destacavam-se a 
natural invisibilidade das relações causais num sistema complexo de 
interação e o “distanciamento” dos resultados repugnantes ou moralmente 
repulsivos da ação ao ponto de torná-los invisíveis ao ator. (BAUMAN, 1998, 
p. 46, grifo do autor) 
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Bauman (1998) salienta que o Holocausto foi um fenômeno moderno em que a 

organização social neutralizou “(...) o impacto destruidor e desregulador do 

comportamento moral” (p. 244). A separação social ocorrida durante o Holocausto 

promoveu a ausência de responsabilidade moral, e “(...) foi tal separação que tornou 

possível que milhares matassem e milhões assistissem o assassinato sem protestar” 

(p. 213). 

Além disso, a racionalidade foi utilizada como um instrumento para a obtenção 

dos propósitos nazistas, sendo manipulada de tal forma que a racionalidade da 

autopreservação acabou por tornar irracional outras causas da ação humana. 

Segundo Bauman (1998), 

O nobre credo da racionalidade absolvia tanto as vítimas como os 
espectadores da acusação de imoralidade e da consciência culpada. Tendo 
reduzido a vida humana ao cálculo da autopreservação, esta racionalidade 
roubava à vida humana sua humanidade (BAUMAN, 1998, p. 233). 

A Sociologia muitas vezes explica a moral como uma construção social que 

varia no tempo e no espaço. Assim, o que é moral em uma sociedade ou época pode 

ser considerado imoral em outra. A moralidade entendida dessa forma levaria a crer 

que o comportamento dos alemães durante o Holocausto foi extremamente 

disciplinado de acordo com a moral vigente na época, e o não cumprimento às regras 

estabelecidas seria tido como um desrespeito, uma imoralidade. 

Essa teoria da moralidade dá à sociedade (a qualquer sociedade, com efeito; 
ou, numa interpretação mais liberal, a qualquer coletividade social, não 
necessariamente do tamanho “sociedade global”, mas capaz de sustentar 
sua consciência coletiva por meio de uma rede efetiva de sanções) o direito 
de impor sua própria versão substantiva de comportamento moral; e concorre 
com a prática pela qual a autoridade social reclama o monopólio do 
julgamento moral. Tacitamente ela aceita a ilegitimidade teórica de todo 
julgamento que não se baseie no exercício de tal monopólio; de forma que, 
para todos os efeitos e interesses práticos, o comportamento moral vira 
sinônimo de conformidade e obediência social às normas observadas pela 
maioria. (BAUMAN, 1998, p. 203, grifo do autor) 

Em seu diálogo com Hannah Arendt10, Bauman (1998) concorda que a moral 

pode ser socialmente manipulada. Por esse motivo, cabe ao indivíduo resistir, pois a 

 
10 Hanna Arendt (1906 - 1975), filósofa alemã de origem judaica, tornou-se uma refugiada e 

posteriormente perdeu sua nacionalidade por causa do regime nazista em 1933. Viveu sob a condição 
de apátrida até 1951, quando conseguiu a nacionalidade norte-americana. Morou em Nova Iorque até 
a sua morte. Lá, trabalhou como professora universitária, além de ter escrito para revistas e jornais. Na 
revista “The New Yorker”, foi correspondente no julgamento de Adolf Eichmann, ex-ofical nazista 
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responsabilidade moral é individual e, “(...) mesmo se condenada pelo grupo – por 

todos os grupos, aliás – a conduta individual deve ainda assim ser moral; uma ação 

recomendada pela sociedade – mesmo por todo o conjunto da sociedade em uníssono 

– pode ainda assim ser imoral” (BAUMAN, 1998, p. 206). 

Em “Modernidade e Holocausto” (1998), Bauman propõe uma reflexão sobre o 

papel da Sociologia e procura mostrar o quanto ela tem a aprender com o Holocausto; 

e em “Aprendendo a pensar com a sociologia” (2015), ele faz um convite a pensarmos 

sociologicamente para percebermos “(...) como os territórios que habitamos se 

encaixam e se relacionam com um mundo que não temos a oportunidade de explorar 

sozinhos, mas que, não obstante, pode conformar e estruturar nossa vida” (BAUMAN, 

2015, p. 265).   

Após seus diálogos com Bauman, Keith Tester chegou à conclusão de que 

Bauman é um homem privado, comprometido com a humanidade, que convida os 

leitores a participarem da vida pública, e que, por meio de uma sociologia eclética, 

procura mostrar “(...) que o mundo pode ser diferente do que é; e que, apesar de tudo, 

existe uma alternativa” (BAUMAN, 2011, p. 19). 

  

 
considerado culpado de crimes contra o povo judeu. Arendt (2017) viu em Eichmann um burocrata que 
seguia regras. A partir dessa observação, desenvolveu o conceito de Banalidade do Mal. Em 
“Modernidade e Holocausto”, Bauman dialoga com Arendt e concorda que fatores como a 
autopreservação levou milhares de pessoas a não resistirem às regras estabelecidas pelo nazismo. O 
conceito de banalidade do mal fala sobre a incapacidade humana de refletir sobre a própria conduta 
para agir cegamente seguindo regras sem se responsabilizar pelas próprias ações (ARENDT, 2017).   
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CAPÍTULO II: LIBERDADE E EDUCAÇÃO NA “MODERNIDADE LÍQUIDA” 

 

De acordo com o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a sociedade de 

produção deu lugar à sociedade de consumo. Por outro lado, para o filósofo sul-

coreano Byung-Chul Han (2017), a sociedade disciplinar deu lugar à sociedade do 

desempenho. Unindo a ideia de consumo à de desempenho, pode-se dizer que o 

início do século XXI é uma época de consumidores diligentes.  

Além disso, avanços tecnológicos promoveram uma rapidez no acesso à 

informação nunca imaginada. As instituições e relações humanas foram perdendo 

seus referenciais, criando uma época de incertezas, provocando inseguranças e 

abrindo espaço para a busca do prazer imediato e, assim como os fluidos, que “(...) 

não mantêm sua forma”, as condições da sociedade atual “(...) mudam num tempo 

mais curto do que aquele necessário para a consolidação” (BAUMAN, 2009, p. 7). 

Sigmund Freud (2011) entende que, ao renunciar à liberdade em nome da 

segurança, a sociedade moderna experimentou uma insatisfação que provocou um 

mal-estar coletivo. Quase cem anos após a publicação de “O mal-estar na civilização”, 

ocorreram mudanças sociais significativas. O filósofo Byung-Chul Han (2017, p. 79) 

considera que a sociedade atual “(...) não é primordialmente uma sociedade 

disciplinar, mas uma sociedade de desempenho, que está cada vez mais se 

desvinculando da negatividade das proibições e se organizando como sociedade da 

liberdade”. 

No século XXI, a sociedade ganhou uma liberdade sem precedentes, e isso fez 

com que o mal-estar, experimentado pela humanidade no início do século XX, 

mudasse de foco. Han (2017, p. 25) salienta que a sociedade disciplinar gera “(...) 

loucos e delinquentes”; e a sociedade do desempenho, “(...) depressivos e 

fracassados”. Argumenta que isto ocorre porque: 

O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. 
Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos 
dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o 
explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa 
autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal que, em virtude das 
estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma em violência. Os 
adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as 
manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. (HAN, 2017, p. 30) 
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Na “modernidade líquida”, os seres humanos estão condenados à liberdade, e 

ao mesmo tempo em que homens e mulheres se tornam cada vez mais livres, também 

se tornam os únicos responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso. A ideia de estar 

condenado à liberdade remete ao existencialismo, que ganhou notoriedade em 

meados do século XX.  

Neste capítulo, não se pretende fazer uma análise filosófica no tocante à 

liberdade humana. A narrativa de Protágoras a respeito da criação do homem será 

utilizada para ilustrar o fato de que o tema liberdade é, há muito tempo, um dos 

grandes desafios da humanidade. A filosofia existencialista, por sua vez, servirá como 

base para refletir a respeito da ideia de liberdade no início do século XXI.   

Posteriormente, serão apresentadas ideias de Bauman a respeito da 

importância da presença do Estado no processo de emancipação e na proteção da 

liberdade individual. Em seguida, serão feitas interpretações da obra “Emílio”, escrita 

por Rousseau, tendo em vista a questão de uma educação voltada para a liberdade. 

Por fim, serão apresentadas algumas observações sobre a realidade do professor na 

educação atual a partir da ideia de naufrágio.  

 

2.1. Condenado a ser livre 

Em um de seus diálogos, por meio do sofista Protágoras, Platão (2002) relata 

a forma como os humanos e os animais teriam sido criados. Protágoras narra o mito 

de Prometeu e conta o que ocorreu para que o homem se tornasse uma criatura 

diferente em relação aos outros animais.  

Como parte desse diálogo, há uma conversa entre Sócrates e Protágoras sobre 

a virtude. Protágoras diz que esta pode ser ensinada e, para defender a sua tese, 

narra o que ocorreu entre os irmãos Prometeu e Epimeteu. Não vamos nos prender 

aqui à ideia de virtude e nem se ela pode ou não ser ensinada. A questão abordada 

será a ideia da liberdade humana, denominada pelos cristãos de livre-arbítrio, e que, 

segundo os gregos antigos, o homem teria conseguido graças a um descuido de 

Epimeteu. Com o seu personagem Protágoras, Platão inicia sua narrativa: 

Houve um tempo em que só havia deuses, sem que ainda existissem 
criaturas mortais. Quando chegou o momento determinado pelo Destino, para 
que estas fossem criadas, os deuses as plasmaram nas entranhas da terra, 
utilizando-se de uma mistura de ferro e de fogo, acrescida dos elementos que 
ao fogo e à terra se associam. Ao chegar o tempo certo de tirá-los para a luz, 
incumbiram Prometeu e Epimeteu de provê-los do necessário e de conferir-
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lhes as qualidades adequadas a cada um. Epimeteu, porém, pediu a 
Prometeu que deixasse a seu cargo a distribuição. Depois de concluída, disse 
ele, farás a revisão final. (PLATÃO, 2002, p. 64) 

Depois de convencer o seu irmão, Epimeteu passou a atribuir aos animais as 

qualidades de que dispunha, tais como garras, cascos, asas, força e velocidade. 

Dessa forma, cada animal ganhou uma característica específica, tornando-se um 

arquétipo dos animais da mesma espécie que passariam a existir a partir de então. 

Epimeteu não reservou nada para os humanos, e ficou sem saber o que fazer. 

Quando Prometeu chegou para inspecionar o trabalho do irmão, percebeu que o 

homem “(...) se encontrava nu, sem calçados, nem coberturas, nem armas, e isso 

quando estava iminente o dia determinado para que o homem fosse levado da terra 

para a luz” (PLATÃO, 2002, p. 65).  

Diante dessa situação, Prometeu refletiu sobre a necessidade de haver algo 

divino para garantir a sobrevivência do homem, e por isso ele “(...) roubou de Hefesto 

e de Atena a sabedoria das artes juntamente com o fogo - pois, sem o fogo, além de 

inúteis as artes, seria impossível o seu aprendizado - e os deu ao homem. Assim, foi 

dotado o homem com o conhecimento necessário para a vida”. (PLATÃO, 2002, p. 

65) 

De acordo com o mito, a falta de atenção de Epimeteu fez com que Prometeu 

proporcionasse aos seres humanos condições divinas para viver. Dessa forma, o 

homem tornou-se superior aos outros animais, aproximando-se dos deuses. A parcela 

divina que Prometeu ofereceu aos seres humanos deu-lhes liberdade para fazer 

escolhas a respeito da própria vida.  

O mito de Prometeu e Epimeteu pode ser visto como um elemento basilar para 

o desenvolvimento da teoria existencialista, que tem na liberdade como condição 

humana um dos seus princípios fundamentais. Sartre (1970) argumenta que “(...) a 

existência precede a essência”, o que significa que,  

(...) em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no 
mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o 
concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada: 
só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que fizer de si mesmo. 
(SARTRE, 1970, p. 10) 

Sartre e os existencialistas sartreanos defendem a ideia de que cabe aos seres 

humanos fazer escolhas a respeito da própria vida se quiserem lhe dar algum sentido, 
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pois não há uma definição prévia; na verdade, não há nada. Nesse sentido, 

diferentemente dos outros animais, que já nasceram prontos, os seres humanos vão 

construindo a própria vida conforme vivem: “O homem nada mais é do que aquilo que 

ele faz de si mesmo” (SARTRE, 1970, p. 10).  

Ser responsável pela própria definição pode ser uma carga bastante pesada 

para se carregar. Chegar à conclusão de que não há nada pode ser algo insuportável, 

provocando uma sensação de mal-estar, de náusea.  

Em 1938, Sartre publicou a obra “A Náusea”. O romance, que mistura literatura 

e filosofia, conta a história de Antoine Roquentin: um historiador que vai para Bouville, 

uma cidade francesa fictícia, para escrever sobre um marquês que viveu naquele lugar 

no século XVIII. Contudo, com o passar dos dias, o projeto do livro vai perdendo o 

sentido e o Sr. Roquentin começa a ter sensações que o incomodam. Decide, então, 

escrever um diário para tentar entender o que está ocorrendo. Em um dos trechos do 

diário, ele registra: 

Deitei um olhar ansioso à minha roda: presente, nada mais que o presente. 
Móveis leves e sólidos, encrostados no seu presente, uma mesa, uma cama, 
um guarda-fato - e eu próprio. Revelava-se a verdadeira natureza do 
presente: era o que existe, e tudo o que era presente não existia. O passado 
não existia. De modo nenhum. Nem as coisas, nem sequer no meu 
pensamento. Decerto, havia muito tempo que eu tinha compreendido que o 
meu me tinha escapado. Mas julgava, até então, que se tinha simplesmente 
retirado do meu alcance. Para mim, o passado era apenas uma entrada na 
reforma: era outra maneira de existir, um estado de férias e de inacção; cada 
acontecimento, quando findara o seu papel, se arrumava atinadamente, por 
si próprio, numa caixa, e se tornava acontecimento honorário: tal é a 
dificuldade que se tem em imaginar o nada. Agora compreendia: as coisas 
são inteiramente o que parecem - e por trás delas... não há nada. (SARTRE, 
2010, p. 122) 

O mal-estar de Antoine foi provocado pela constatação de que não há um 

sentido pré-definido para a sua existência ou para a vida humana de forma geral. A 

qualquer momento, e por motivos variados, pode-se deixar de existir. A náusea foi 

provocada quando ele aceitou que o ser humano veio do nada e vai para lugar 

nenhum.  

Quando o existir deixou de fazer sentido, a náusea surgiu, e a falta de um 

sentido para a vida significou, para ele, a falência da existência. O Sr. Antoine 

Roquentin, ao dar continuidade às suas divagações, percebeu que começou a existir 

a partir do seu corpo, e que somente depois é que veio o seu pensamento, concluindo, 

assim, que “a existência precede a essência” (SARTRE, 1970). 



57 
 

O meu pensamento sou eu: por isso é que não posso deter-me. Existo porque 
penso… e não posso deixar de pensar. Neste momento preciso - é odioso -, 
se existo é porque tenho horror a existir. Sou eu, sou eu que me extraio do 
nada a que aspiro: o ódio à existência, a repulsa pela existência, são outras 
tantas maneiras de a cumprir, de mergulhar nela. Os pensamentos nascem 
por trás de mim como uma vertigem, sinto-me nascer por trás da minha 
cabeça… se ceder, virão pôr-se à minha frente, entre os olhos - e cedo 
sempre, o pensamento avoluma-se, avoluma, e fica enorme, a encher-me 
todo, a renovar-me a existência. (SARTRE, 2010, p. 127) 

É interessante observar que, ao mesmo tempo em que Roquentin percebe que 

não há um sentido pré-definido para a existência, também nota que o seu pensamento 

promove um distanciamento em relação a si mesmo, o que o torna capaz de olhar 

para a própria vida com liberdade. Refletindo a respeito de si, Antoine chegou à 

conclusão de que não estava doente, não estava com náusea; ele era a própria 

náusea. 

Gostava tanto de me abandonar, de me esquecer de mim, de dormir. Mas 
não posso, sufoco: a existência penetra em mim por todos os lados, pelos 
olhos, pelo nariz, pela boca… 
E bruscamente, num repente, rasga-se o véu; compreendi, vi. 
Seis da tarde. 
Não posso dizer que me sinta aliviado nem contente; pelo contrário, estou 
esmagado. Somente, atingi o meu fito: sei o que queria saber, compreendi 
finalmente tudo o que me vem sucedendo desde Janeiro. A Náusea não me 
abandonou, e não creio que me abandone tão cedo; mas deixei de sofrer com 
ela, não se trata já duma doença nem dum acesso passageiro: a Náusea sou 
eu. (SARTRE, 2010, p. 159) 

A constatação de que a vida não é predeterminada proporciona uma 

perspectiva ao mesmo tempo avassaladora e emancipadora. Avassaladora porque 

simplesmente não há nada, e emancipadora porque é justamente o nada que torna o 

ser humano livre. De acordo com a filosofia existencialista, o ser humano é que 

escolhe, a partir das condições que lhe são apresentadas, o caminho ou caminhos 

que deseja seguir.   

Roquentin chega à seguinte conclusão: “Estou sozinho nesta rua branca, 

bordada por jardins. Só e livre. Mas esta liberdade parece-se um pouco com a morte” 

(SARTRE, 2010, p. 196). Apesar da náusea, Antoine escolheu abandonar o seu 

projeto de livro, ciente de que a escolha era sua, porque, apesar de estar só, ele era 

livre. De acordo com Sartre (1970, p. 18), “Estamos sós, sem desculpas. É o que 

posso expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado, 

porque não se criou a si mesmo, e como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado 

no mundo, é responsável por tudo o que faz”. 
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Depois de um período de reflexão profunda, Antoine Roquentin escolheu ir 

embora de Bouville para “(...) existir lentamente, suavemente, como aquelas árvores, 

como uma poça de água, como o assento vermelho do elétrico” (SARTRE, 2010, p. 

196).  

A liberdade de escolha, defendida pelos existencialistas, tem limites. As 

escolhas humanas são feitas a partir das circunstâncias sociais, econômicas e/ou 

culturais nas quais se está inserido. Nesse sentido Sartre (1970) destaca que “As 

situações históricas variam: o homem pode nascer escravo numa sociedade pagã ou 

senhor feudal ou proletário. O que não muda é o fato de que, para ele, é sempre 

necessário estar no mundo, trabalhar, conviver com os outros e ser mortal” (p. 34).  

Sartre (1970) salienta que, por causa das circunstâncias, não é possível 

escolher fazer o que bem entender. Contudo, a escolha faz parte da vida humana: “A 

escolha é possível, em certo sentido, porém o que não é possível é não escolher. Eu 

posso sempre escolher, mas devo estar ciente de que, se não escolher, assim mesmo 

estarei escolhendo” (p. 37). 

 

2.2.Liberdade garantida 

Os escritos de Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, entre outros, 

popularizaram o existencialismo em meados do século XX. A ideia de que os seres 

humanos primeiro existem e somente depois, ao longo da vida, é que vão construindo 

sua essência, provocou muitas discussões e influenciou outros campos de 

conhecimento além da filosofia, como as artes visuais a psicologia, o teatro, a 

literatura, entre outros. 

Talvez os defensores do chamado neoliberalismo tenham se aproveitado da 

popularidade do existencialismo para disseminar a ideia de Estado mínimo, em que, 

além da pouca intervenção na economia, o Estado poderia eximir-se de 

responsabilidades sociais, tendo em vista que a liberdade individual, nesse contexto, 

tornaria o sujeito responsável por tudo relacionado à sua vida. 

Bauman (2001) considera que, enquanto o Estado está preso por uma 

territorialidade definida, a globalização promove a extraterritorialidade do capital, o 

que o torna leve e livre. Nesse contexto, o Estado tem que se submeter ao capital para 

que ele se fixe por algum tempo em seu território. Quando o capital desaparece, cabe 

ao Estado organizar o espaço vazio e/ou os estragos que o capital leve deixou. 
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Bauman (2001) sustenta que, assim como o capital, o Estado também está se 

tornando leve e procurando, progressivamente, livrar-se de vários de seus deveres, 

principalmente daqueles relacionados à emancipação individual. A mobilidade do 

capital distancia, cada vez mais, “(...) os serviços de certeza, segurança e garantias 

do Estado” (p. 231). Contudo, apesar do capitalismo leve, promovido pelos poderes 

globais, tornar-se cada vez mais nômade, o Estado não pode esquivar-se de certas 

responsabilidades, como querem os defensores do Estado mínimo. 

Na atualidade, não há por que temer que uma distopia, como a descrita por 

George Orwell11, na obra 1984, venha a se concretizar. Na “modernidade líquida”, não 

há interesse do Estado em tirar a liberdade das pessoas. Ao contrário, quanto mais 

livres mais responsáveis serão pela própria vida, independente das condições nas 

quais estejam inseridas. 

A individualização chegou para ficar; toda elaboração sobre os meios de 
enfrentar seu impacto sobre o modo como levamos nossas vidas deve partir 
do reconhecimento desse fato. A individualização traz para um número 
sempre crescente de pessoas uma liberdade sem precedentes de 
experimentar - mas (timeo danaos et dona ferentes…) traz junto a tarefa 
também sem precedentes de enfrentar as consequências. (BAUMAN, 2001, 
p. 52) 

O descuido do Estado com a segurança física, econômica e social dos 

indivíduos e a negligência em relação aos direitos humanos torna difícil a tarefa de 

fazer escolhas. Entretanto, conforme apontado por Bauman (2001, p. 263), apesar 

das circunstâncias existem “(...) indivíduos que escolhem livremente e têm por objetivo 

aperfeiçoar e reforçar sua liberdade de escolha”. Ele identifica dois tipos de indivíduos: 

aqueles que apenas sobrevivem (o indivíduo de jure); e aqueles que conseguem fazer 

escolhas apesar das circunstâncias (o indivíduo de facto).   

Bauman (2001) define o indivíduo de jure como aquele que não tem “(...) a 

quem culpar pela própria miséria; significa não procurar as causas das próprias 

 
11 George Orwell é o pseudônimo do inglês Eric Arthur Blair, que ficou famoso por escrever a distopia 

intitulada 1984. A obra, escrita em 1948, descreve um futuro não muito distante daquele período. A 
história descreve o totalitarismo existente na cidade fictícia de Oceânia, onde ocorre a vigilância 
constante do chamado Grande Irmão ou Big Brother. Através de teletelas, a privacidade e a liberdade 
individual dos habitantes da cidade deixam de existir. Bauman (2001) chama a atenção para o fato de 
que o medo de meados do século XX, apresentado por Orwell, não existe mais. Na “modernidade 
líquida”, não há interesse em retirar a liberdade das pessoas; ao contrário, quanto mais livres, melhor 
para os grupos dominantes. Além disso, não há por que invadir a privacidade da maioria das pessoas, 
tendo em vista que, com o advento das mídias sociais, uma parte significativa da população mundial 
passou a expor sua intimidade de bom grado. 
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derrotas senão na própria indolência e preguiça, e não procurar outro remédio senão 

tentar com mais e mais determinação” (p. 52); e o indivíduo de facto como aquele 

capaz de tomar decisões de acordo com seus desejos; “(...) aquele que controla os 

recursos indispensáveis à genuína autodeterminação” (p. 55). 

Quando a liberdade é vista como responsabilidade unicamente pessoal, “(...) a 

perspectiva de que o indivíduo de jure venha a se tornar algum dia indivíduo de facto 

(aquele que controla os recursos indispensáveis à genuína autodeterminação) parece 

cada vez mais remota” (BAUMAN, 2001, p. 55), e a solução para transpor o abismo 

que separa o indivíduo de jure do indivíduo de facto não é e não pode ser apenas 

individual. 

Transpor o abismo é a tarefa da Política com P maiúsculo. Pode-se supor que 
o abismo em questão emergiu e cresceu precisamente por causa do 
esvaziamento do espaço público, e particularmente da ágora, aquele lugar 
intermediário, público/privado, onde a política-vida encontra a Política com P 
maiúsculo, onde os problemas privados são traduzidos para a linguagem das 
questões públicas e soluções públicas para os problemas privados são 
buscadas, negociadas e acordadas. (BAUMAN, 2001, p. 53) 

Bauman (2001) defende que, para se transformar em um indivíduo de facto, o 

indivíduo de jure precisa, em primeiro lugar, tornar-se cidadão. Por isso, a importância 

da presença do Estado nesse processo, pois cabe a ele a responsabilidade de garantir 

direitos e atribuir deveres aos indivíduos que se encontram em seu território. 

Garantindo que indivíduos se tornem cidadãos, o Estado estaria protegendo as 

liberdades individuais.  

Ao discorrer sobre a sociedade ocidental contemporânea, Bauman (2001) 

sublinha que: 

A verdadeira libertação requer hoje mais, e não menos, da “esfera pública” e 
do “poder público”. Agora é a esfera pública que precisa desesperadamente 
de defesa contra o invasor privado - ainda que, paradoxalmente, não para 
reduzir, mas para viabilizar a liberdade individual. (BAUMAN, 2001, p. 68, 
grifo do autor) 

Bauman (2001) defende a ideia da necessidade da presença do Estado para 

assegurar as liberdades individuais, argumentando que: “O poder político implica uma 

liberdade individual incompleta, mas sua retirada ou desaparecimento prenuncia a 

impotência prática da liberdade vitoriosa” (p. 68, grifo do autor).  
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O simples fato de nascer em um Estado não é garantia de que um indivíduo se 

torne cidadão. Por isso, é importante destacar que a educação não é a única 

ferramenta, mas sim uma das ferramentas utilizadas pelo Estado para viabilizar a 

possibilidade de que um indivíduo se torne cidadão.  

De acordo com o artigo 205 da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), 

uma das funções da educação é o preparo para o exercício da cidadania, sendo “(...) 

um direito de todos e dever do Estado e da família”, e a educação deve ser “(...) 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. Aponta também que, além 

do preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho, a educação 

visa ao pleno desenvolvimento do indivíduo. Nesse ponto, é importante destacar que 

educação não é algo que deva ser desenvolvido apenas no espaço escolar, dado que 

ela ocorre de variadas formas e em espaços diversificados. 

A professora Maria da Glória Gohn (2016) aponta as principais diferenças entre 

educação formal, informal e não formal:  

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal é aquela que os indivíduos aprendem 
durante seu processo de socialização – família, no bairro, no clube, durante 
o convívio com amigos etc. -, carregada de valores e culturas próprias, de 
pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não formal é aquela 
que se aprende no “mundo da vida”, via processos de compartilhamento de 
experiências, principalmente por intermédio de espaços e ações coletivas 
cotidianas. (GOHN, 2016, p. 60, grifo do autor) 

Essas três modalidades de educação são complementares, e na atualidade, 

período caracterizado pela impermanência, é importante que a educação seja 

contínua e dialogue com a vida enquanto ela durar, visto que, conforme apontado por 

John Dewey (1959), ela não é algo estático, que prepara para a vida, mas a própria 

vida. 

Ao nascer, o ser humano inicia o seu processo educativo. As pessoas que 

cercam o bebê e a criança pequena são as primeiras que contribuem com a 

capacidade humana de aprender. “Tudo o que não temos ao nascer e de que 

precisamos quando grandes nos é dado pela educação” (ROUSSEAU, 2014, p. 9).  

No decorrer dos ciclos da vida, nas sociedades ocidentais, a educação informal 

vai se unindo à educação formal, oferecida pelo espaço escolar, que começa a abrir 

portas para a educação não formal, e assim vão se entrelaçando e coexistindo. Juntas 
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ou separadas, a educação informal, a formal e a não formal têm um papel importante 

no desenvolvimento humano.   

Para os existencialistas, o ser humano, a princípio, não é nada. É ao longo da 

vida, a partir de suas experiências, que ele desenvolve a sua essência. Nesse sentido, 

a ideia de uma educação pensada para a vida toda e como processo para o 

desenvolvimento humano dialoga com a filosofia existencialista.  

Bauman (2009, p. 166) argumenta que nós “Precisamos da educação ao longo 

da vida para termos escolha. Mas precisamos dela ainda mais para preservar as 

condições que tornam essa escolha possível e a colocam ao nosso alcance”.    

Nessa mesma linha de pensamento, Rousseau destaca a capacidade de 

aperfeiçoar-se como característica fundamental do ser humano, salientando que 

“Ignoramos o que nossa natureza nos permite ser” (ROUSSEAU, 2014, p. 48). Para 

ele, além da capacidade de se aperfeiçoar não ter limites, ela será estimulada à 

medida que novos desafios surgirem ao longo da vida.  

A perfectibilidade proporciona ao ser humano a possibilidade de aprender a 

viver enquanto vive. “Nascemos capazes de aprender, mas sem nada saber e nada 

conhecendo" (ROUSSEAU, 2014, p. 46). Sendo assim, a educação é algo 

fundamental para o desenvolvimento humano; por isso, é importante que ela faça 

parte de todos os períodos da vida, sendo um processo contínuo. 

O encantamento moderno com o progresso - com a vida que pode ser 
“trabalhada” para ser mais satisfatória do que é, e destinada a ser assim 
aperfeiçoada - ainda não terminou, e não é provável que termine tão cedo. A 
modernidade não conhece outra vida senão a vida “feita”: a vida dos homens 
e mulheres modernos é uma tarefa, não algo determinado, é uma tarefa ainda 
incompleta, que clama incessantemente por cuidados e novos esforços. 
(BAUMAN, 2001, p. 169, grifo do autor) 

Uma das características da modernidade é a valorização do indivíduo, e 

Bauman (2001) destaca que essa característica ainda faz parte da modernidade. Ao 

afastar a ideia de determinismo, o individualismo trouxe para os seres humanos a 

possibilidade de cada um construir a sua história. Apesar da “liquidez”, a modernidade 

nos mostra que o desenvolvimento da vida humana requer “cuidados e novos 

esforços” diariamente.  

A liberdade individual é uma das principais características da “modernidade 

líquida”. Entretanto, a liberdade para os modernos, sejam eles “líquidos” ou “sólidos”, 

não significa estar por conta própria. A ideia de que a razão possibilitaria uma 
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organização social capaz de promover simultaneamente proteção e liberdade, embora 

pareça repetitivo, continua sendo um grande desafio para a modernidade. 

O papel do Estado no processo de emancipação é o de permitir “(...) que cada 

um siga o seu próprio caminho, e que aceite que todos o façam ‘em paz’” (BAUMAN, 

2001, p. 50, grifo do autor). O que de fato se espera do Estado é que ele promova e 

proteja a cidadania e os direitos humanos. 

 

2.3. Emílio – Educação para a liberdade  

O título “Emílio – Educação para a liberdade” refere-se ao livro intitulado 

“Emílio, ou da educação”, escrito pelo filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau e 

publicado pela primeira vez em 1762. A obra foi escolhida para este estudo por propor 

uma educação voltada para a liberdade, e por ter sido escrita nos primórdios do que 

se conhece hoje como modernidade.   

Por meio de “Emílio”, é possível perceber que uma educação voltada para a 

liberdade era uma proposta tão significativa no início da modernidade quanto o é no 

início do século XXI. Segundo Rousseau (2001, p. 94), “Tentaram-se todos os 

instrumentos, menos um, exatamente o único que pode dar certo: a liberdade bem 

regrada”. 

Em julho de 1762, dois meses após sua publicação, a obra “Emílio” foi 

condenada pelo Parlamento de Paris a ser rasgada e queimada. Posteriormente, o 

Conselho de Genebra também a condenou. Todavia, como a proibição é a melhor das 

propagandas, o livro tornou-se um dos mais lidos no circuito europeu daquele período. 

A obra “Emílio” não é um tratado sobre a educação, e Rousseau não propõe 

métodos ou soluções para situações cotidianas do processo de aprendizagem, o que 

caracterizaria o livro como um manual pedagógico. “Emílio” não é nem um tratado 

nem um manual. Há quem o considere um romance, e a esse respeito Rousseau 

(2014, p. 611) sublinha: “Pouco me importa ter escrito um romance. É um lindo 

romance o da natureza humana”.  

A proposta da obra “Emílio” é a de que o professor, diante de situações práticas, 

aplique princípios de uma educação voltada para a liberdade, porque, para Rousseau 

(2014, p. 81), “O homem verdadeiramente livre só quer o que pode e faz o que lhe 

agrada”.  
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Rousseau foi um dos mais destacados pensadores iluministas do século XVIII. 

Contudo, por não concordar com a ideia de que a razão, por si só, pudesse resolver 

todas as questões da humanidade, foi na contramão da maioria dos seus 

contemporâneos. Ele defendia a ideia de que a razão se desenvolve a partir dos 

sentidos e não o contrário, e criticava a excessiva valorização que se dava ao 

conhecimento livresco: 

Nunca conceberei que aquilo que todo homem é obrigado a saber esteja 
encerrado em livros e que aquele que não está ao alcance nem desses livros, 
nem de pessoas que os entendam, seja punido por uma ignorância 
involuntária. Sempre livros! Que mania! Porque a Europa está cheia de livros, 
os europeus os consideram indispensáveis, sem pensar que em três quartos 
da terra os livros nunca foram vistos. Não foram os homens que escreveram 
todos os livros? Como então o homem precisaria deles para conhecer seus 
deveres? E que meios tinha ele de conhecê-los antes que esses livros fossem 
escritos? Ou aprenderá seus deveres por si mesmo, ou está dispensado de 
conhecê-los. (ROUSSEAU, 2014, p. 432-433) 

Apesar de não concordar com a demasiada importância dada aos livros, 

Rousseau valeu-se deles para disseminar suas ideias e, assim como outros 

iluministas, procurou escrever de forma clara, visto que pretendia que sua obra tivesse 

penetração social e atingisse o maior número possível de pessoas. Sua produção 

intelectual foi utilizada para examinar as características da época em que viveu; e a 

educação, assim como outras áreas, não escapou às suas críticas. A respeito dos 

escritos sobre a educação, argumenta: 

Nos tratados de educação, oferecem-nos palavrórios inúteis e pedantes 
sobre os quiméricos deveres das crianças, e não nos dizem palavra sobre a 
parte mais importante e mais difícil de toda a educação, qual seja, a crise que 
serve de passagem da infância para a condição de homem. (ROUSSEAU, 
2014, p. 611) 

Nesse trecho, há o destaque de dois pontos importantes que, segundo 

Rousseau (2014), os manuais de educação do século XVIII não davam a merecida 

atenção por estarem muito mais preocupados com “(...) palavrórios inúteis e pedantes” 

(p. 611). 

O primeiro ponto relaciona-se à infância. A falta de conhecimento que se tinha 

sobre essa fase da vida fazia com que as crianças fossem tratadas como pequenos 

adultos. O descaso com o qual a infância era vista levou Rousseau a refletir e, a partir 

de suas observações, destacou a importância que a educação deve dar a cada 

período da vida.  
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Uma criança sabe que deve tornar-se adulta, todas as ideias que pode ter 
sobre a condição de adulto são oportunidades de instrução para ela; porém, 
sobre as ideias dessa condição que não estão ao seu alcance, ela deve 
permanecer numa ignorância absoluta. Todo o meu livro não passa de uma 
prova contínua desse princípio de educação. (ROUSSEAU, 2014, p. 234) 

Conhecer e respeitar os períodos da vida, segundo Rousseau (2014), é um dos 

mais importantes princípios da educação. Ele propõe, no século XVIII, que se permita 

à criança que ela seja apenas criança. A esse respeito, dá um conselho: “Procurai 

ensinar à criança tudo o que é útil para a sua idade e vereis que todo o seu tempo 

estará ocupado” (p. 233).  

O segundo ponto destacado por Rousseau (2014) diz respeito ao que 

chamamos hoje de adolescência, entendida por ele como a fase entre a infância e a 

vida adulta, caracterizada por ser um período de “crise” e, justamente por isso, “(...) o 

mais importante e difícil” da educação (pág. 611). Ele argumenta que, apesar de ser 

um período muito importante da vida humana, os tratados sobre educação 

simplesmente ignoram essa fase da vida, como se ela não existisse. 

Esses apontamentos de Rousseau foram muito significativos para a pedagogia 

moderna, porque, assim como a infância e a adolescência, outras etapas da vida 

precisam ser conhecidas para que, a partir delas, seja possível refletir sobre a 

educação. 

Pode-se dizer que a adolescência, no início do século XXI, continua sendo um 

período desafiador para a educação; porém, é a longevidade que traz um novo desafio 

para a teoria pedagógica. Compreender a complexidade da velhice é tão necessário 

para a educação do século XXI quanto foi para a educação da sociedade industrial 

moderna conhecer a infância e, posteriormente, a adolescência.  

Rousseau (2014) desenvolveu suas ideias a respeito da educação a partir do 

princípio do estado de natureza. Para ele, quanto mais natural fosse a vida humana, 

menores seriam seus vícios, tão comuns em uma sociedade civilizada. Ele 

considerava a felicidade do homem natural mais acessível que a do homem moral: “A 

felicidade do homem natural é tão simples quanto a sua vida, e consiste em não sofrer; 

a saúde, a liberdade e o necessário a constituem. A felicidade do homem moral é 

outra coisa” (p. 232). 

Ainda em relação a esse aspecto, ele argumentava que, em estado de 

natureza, os seres humanos precisavam apenas de seus instintos, pois “(...) parece, 

a princípio, que como os homens neste estado não têm entre si nenhum tipo de 
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relação moral, nem de deveres comuns, não podiam ser nem bons, nem maus, e não 

tinham nem vícios nem virtudes” (ROUSSEAU, 2010, p. 108). 

Nesse ponto, é interessante destacar uma questão sobre a educação que 

envolve ideias de Rousseau e Thomas Hobbes. Há quem defenda que, se os seres 

humanos são naturalmente bons, como destacou Rousseau (2010), não seria 

necessário educá-los; ou ainda, não adiantaria educar os seres humanos, porque, 

conforme a expressão popularizada por Thomas Hobbes (2004) no século XVII, o 

homem é o lobo do homem. Contudo, entre não precisar e não adiantar, aqui se 

defende a ideia de que a educação vai além de especulações maniqueístas. 

Cabe ressaltar que não entraremos em discussões relacionadas à biografia de 

Rousseau. A obra “Emílio” será utilizada como apoio na defesa da ideia de uma 

educação voltada para a liberdade, e isto não está relacionado à sua vida pessoal. A 

respeito dele mesmo, Rousseau comenta: 

Leitores, lembrai-vos sempre de que aquele que vos fala não é nem um douto, 
nem um filósofo, mas um homem simples, amigo da verdade, sem partido, 
sem sistema; um solitário que, vivendo pouco com os homens, tem menos 
oportunidades de impregnar-se de seus preconceitos, e mais tempo para 
refletir sobre o que o impressiona em seu comércio com eles. Meus 
raciocínios são menos baseados em princípios do que em fatos, e creio não 
poder colocar-vos em melhor situação para julgá-los do que vos trazendo com 
frequência alguns exemplos das observações que os sugerem para mim. 
(ROUSSEAU, 2014, p. 124) 

Pode-se entender que o trecho acima revele a forma como Rousseau gostaria 

de ser visto, o que pode não estar de acordo com o ponto de vista dos seus 

contemporâneos. Todavia, como anteriormente mencionado, discussões a respeito da 

vida de Rousseau, ainda que possam ser bem interessantes, não serão tratadas neste 

estudo. 

Apesar de “Emílio” ter sido lido por inúmeras pessoas e de ter influenciado 

pedagogos e movimentos educacionais, uma educação voltada para a liberdade não 

chegou a ser colocada em prática de forma significativa. Nesse ponto, é interessante 

destacar dois pensadores da educação influenciados por Rousseau e defensores da 

liberdade individual, mas que cujas ideias, apesar da fama, também não foram 

colocadas efetivamente em prática: John Dewey e Paulo Freire. 

Paulo Freire é reconhecido, desde 2012, como o patrono da educação 

brasileira. Entretanto, apesar de ser ovacionado por uns e demonizado por outros, sua 
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proposta voltada para uma educação emancipadora não foi colocada em prática na 

educação pública brasileira, apesar do que afirmam alguns radicais.  

Quanto àqueles que, por sua vez, se dizem defensores do “método” Paulo 

Freire, ou não leram sua obra ou não sabem ler - lembrando que ler é muito mais do 

que apenas saber juntar letras. Paulo Freire não propôs um método no qual, por meio 

de procedimentos sistemáticos, se chegaria a um determinado fim; portanto, não há 

método. 

Tanto “amar” quanto “odiar” Paulo Freire sem conhecer a sua obra está 

relacionado a um problema muito sério dentro da cultura brasileira. A parceria entre 

autoritarismo e hipocrisia vem causando historicamente danos perversos e impedindo 

que muitos brasileiros desenvolvam suas capacidades. Essas questões serão 

retomadas no terceiro capítulo.  

As chamadas sociedades ocidentais modernas - e o Brasil está incluído nesse 

grupo -, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, desenvolveram modelos 

educacionais cuja função era formar/moldar crianças e jovens para um determinado 

tipo de sociedade em que os papéis sociais já estavam definidos. Os que não se 

ajustassem ao modelo viveriam à margem, caracterizando assim uma sociedade 

excludente e contrária à ideia de liberdade.  

Esse modelo de educação escolar, comum nas sociedades eurocidentais e que 

ainda está presente no século XXI, foi influenciado pelo sistema fabril. Por isso, sua 

organização lembra uma linha de montagem, dividida em etapas, seguindo uma 

ordem específica, descartando peças incompatíveis; enfim, um encadeamento de 

atividades cujo objetivo é atingir uma determinada meta. No contexto atual, de 

mudanças e permanências, o sistema educacional brasileiro representa uma 

permanência, o que o coloca em uma situação de crise.  

Atualmente, o trabalho está passando por um processo de uberização12, e a 

liberdade tornou-se uma das principais características da “modernidade líquida”. 

 
12 A palavra uberização é uma variação da palavra Uber - empresa de transporte que, através de um 
aplicativo, conecta usuários a motoristas. A utilização de plataformas digitais e aplicativos para fazer o 
intercâmbio entre consumidores e fornecedores era vista como um meio para que trabalhadores 
autônomos, buscando valorização e flexibilidade dos seus serviços, se beneficiassem. Porém, a 
uberização está provocando mudanças nas relações trabalhistas, gerando um processo de 
precarização do trabalho e criando uma situação de completo descaso em relação à vida do 
trabalhador. O que a princípio representava uma liberdade individual empreendedora tornou-se estar 
largado à própria sorte (CESIT. Disponível em: <https://www.cesit.net.br/uberizacao-do-trabalho-
subsuncao-real-da-viracao/>. Acesso em: 20 abr. 2021). 

https://www.cesit.net.br/uberizacao-do-trabalho-subsuncao-real-da-viracao/
https://www.cesit.net.br/uberizacao-do-trabalho-subsuncao-real-da-viracao/
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Sendo assim, uma educação cujo objetivo é preparar para um determinado mercado 

de trabalho e/ou para o controle social não faz mais sentido. É sempre importante 

ressaltar que liberdade não é sinônimo de estar largado à própria sorte, e a educação, 

ao organizar suas estruturas, precisa levar esse fato em consideração. 

Não são apenas as habilidades técnicas que precisam ser continuamente 
renovadas, nem é somente a educação voltada para o mercado de trabalho 
que precisa ocorrer ao longo da vida. O mesmo é exigido, e com mais 
urgência ainda, pela educação para a cidadania. (BAUMAN, 2009, p. 164, 
grifo do autor) 

Bauman (2001, p. 50) sublinha que a individualização provoca a desintegração 

da cidadania porque, na “modernidade líquida’, espera-se que os indivíduos 

encontrem, sozinhos, soluções para problemas que afetam suas vidas, mesmo que 

estes tenham sido produzidos socialmente.  

Se hoje vivemos a chamada globalização, eventos que ocorrem em qualquer 

parte do mundo podem afetar a vida dos indivíduos, que, sem habilidade de fazer 

escolhas e perceber as causas de determinados fatos, vão perdendo sua capacidade 

de ser cidadão, o que acaba atingindo a democracia, porque a desintegração da 

cidadania faz com que a democracia passe a correr um sério risco de 

desaparecimento. 

Rosseau (2014, p. 6) possibilita complementar a interpretação sobre cidadania 

ao afirmar: “Para mim, basta que em toda parte onde nasceram homens se possa 

fazer deles o que proponho; e que, tendo feito deles o que proponho, se tenha feito o 

que há de melhor, tanto para eles próprios quanto para os outros”. A educação 

proposta por Rousseau, inclui o significado de ensinar o ser humano a pensar e 

organizar sua vida a partir do seu mundo, mas sem perder de vista os demais seres 

humanos. 

Cidadania, como a conhecemos hoje, foi uma conquista moderna, mas que 

requer cuidados. Além disso, deve ser observado que, conforme apontado por 

Rousseau (2014, p. 261), “O homem e o cidadão, qualquer que seja ele, não tem outro 

bem para colocar na sociedade a não ser ele próprio”. Por conseguinte, a importância 

de uma educação voltada para a liberdade e sem perder de vista o coletivo contribui 

na preservação da cidadania.  

O século XVIII, conhecido como o “Século das Luzes”, passou por 

transformações significativas. Observando a movimentação de sua época, Rousseau 
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(2014) procurou defender que a educação desse condições para o ser humano tornar-

se capaz de lidar com as circunstâncias da vida. 

Dada, porém, a mobilidade das coisas humanas, dado o espírito agitado e 
inquieto deste século que perturba tudo a cada geração, pode-se conceber 
um método mais insensato do que educar uma criança como se nunca tivesse 
de sair do seu quarto, como se tivesse de estar sempre rodeada pelos seus? 
Se a infeliz der um só passo pela terra, se descer um só degrau, estará 
perdida. Não se trata de ensiná-la a suportar as dificuldades, mas de exercitá-
la para senti-las. (ROUSSEAU, 2014, p. 16) 

Para Rousseau (2014, p. 15), “Devemos, pois, generalizar nossas ideias e 

considerar em nosso aluno o homem exposto a todos os acidentes da vida humana”. 

Portanto, é importante que a criança seja preparada para que possa enfrentar 

desafios; e como estes vão se diversificando ao longo da vida, ela deve ser preparada 

desde cedo. 

Rousseau provocou uma certa revolução no que tange à infância, mas não por 

ter sido o primeiro a chamar a atenção para essa fase da vida - Comenius (2006) já 

havia feito isso no século XVII -, mas por popularizar a importância de se ver a criança 

como criança. Rousseau (2014) dedicou-se a analisar a infância de forma mais 

cuidadosa, defendendo que ela “(...) tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que 

lhes são próprias”. Por isso, “(...) nada é menos sensato do que querer substituir essas 

maneiras pelas nossas” (p. 91). 

A partir de suas observações a respeito da infância, Rosseau (2014) passou a 

defender a ideia de que a criança precisaria ser compreendida para que, a partir de 

suas especificidades, o processo educativo fosse desenvolvido. Partindo da ideia de 

natureza, ele concebeu que a educação tivesse início na infância, por ser um período 

em que o ser humano estaria mais próximo do seu estado natural. Em meio às suas 

observações, ele alerta:   

Para chegar a conhecer o homem, quantas coisas é preciso conhecer antes 
dele! O homem é o último estudo do sábio, e pretendeis fazer dele o primeiro 
de uma criança! Antes de instruí-la sobre nossos sentimentos, começai por 
ensiná-la a apreciá-los. (ROUSSEAU, 2014, p. 248) 

Ao contrário de Descartes (2003), Rousseau (2014) valorizou o sentir antes do 

pensar. Descartes não admitia o conhecimento a partir da sensibilidade, e via a 

infância como um período pouco proveitoso da vida. Para Rousseau, entretanto, é a 
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partir dos sentidos que ocorre o desenvolvimento intelectual, e este foi um dos motivos 

pelo qual ele discordava dos racionalistas. Ele defendia que: 

A obra-prima de uma boa educação é formar um homem razoável, e 
pretende-se educar uma criança pela razão! Isto é começar pelo fim, é da 
obra querer fazer o instrumento. Se as crianças ouvissem a razão, não 
precisariam ser educadas. (ROUSSEAU, 2014, p. 90) 

Por ser um período muito importante da vida dos seres humanos, Rousseau 

(2014) advogava que a infância merecia cuidado e atenção. Argumentava que a 

imaginação era responsável por despertar os sentidos; por isso, deveria ser 

respeitada, tendo em vista que o desenvolvimento da razão se dá a partir da 

imaginação, e argumentava a favor desta. 

Se pudermos inventar uma situação em que todas as necessidades naturais 
do homem se mostrem de uma maneira sensível ao espírito de uma criança 
e em que os meios de satisfazer essas necessidades se desenvolvam 
sucessivamente com a mesma facilidade, é pela pintura viva e ingênua deste 
estado que deveremos dar o primeiro exercício à sua imaginação. 
(ROUSSEAU, 2014, p. 244) 

Rosseau (2014) salientava que o exercício da imaginação ocorre no tempo 

livre; por conseguinte, era importante permitir liberdade desde cedo. Ele destaca a 

importância dos sentidos:    

Como tudo o que entra no entendimento humano vem pelos sentidos, a 
primeira razão do homem é uma razão sensitiva; é ela que serve de base 
para a razão intelectual: nossos primeiros mestres de filosofia são nossos 
pés, nossas mãos, nossos olhos. Substituir tudo isso por livros não equivale 
a nos ensinar a raciocinar, mas sim a nos ensinar a nos servirmos da razão 
de outrem; equivale a nos ensinar a acreditar muito e a nunca saber nada. 
(ROUSSEAU, 2014, p. 148) 

Rousseau (2014) tece a seguinte crítica: “Nossa mania professoral e 

pedantesca é de sempre ensinar às crianças o que aprenderiam muito melhor por si 

mesmas” (p. 71). Além disso, alerta que o conhecimento adquirido por Emílio será 

fruto de sua curiosidade e experiências, porque Emílio só será um homem livre se 

experimentar liberdade em sua educação. Assim, aprenderá a aplicar o seu 

aprendizado “(...) às coisas da vida” (p. 352). Defende que, quando a criança tem 

liberdade, seus brinquedos e brincadeiras a levam, de forma progressiva, ao 

desenvolvimento da razão. 
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Sem estudar nos livros, a espécie de memória que uma criança pode ter não 
permanece por isso ociosa. Tudo o que ela vê, tudo o que ouve a impressiona 
e ela lembra; guarda em si mesma o registro das ações e das palavras dos 
homens, e tudo o que a rodeia é o livro no qual, sem perceber, ela enriquece 
continuamente sua memória, enquanto espera que seu juízo possa aproveitá-
lo. (ROUSSEAU, 2014, p. 127-128) 

A crítica de Rousseau (2014) direciona-se aos professores que não despertam 

o interesse dos alunos em aprender a raciocinar; aos professores que, ao invés de 

ensinarem o aluno a raciocinar, raciocina por ele, promovendo apenas o exercício da 

memória.  

Outrossim, nesse tipo de educação, há uma excessiva valorização do 

conhecimento que está nos livros, em detrimento do conhecimento que pode ser 

adquirido de forma natural: “Vossos filósofos sedentários estudam a história natural 

em seus gabinetes; têm miniatura e conhecem nomes, mas não têm ideia da natureza. 

Mas o gabinete de Emílio é mais rico do que o dos reis: é a terra inteira.” (ROUSSEAU, 

2014, p. 605) 

Rousseau (2014, p. 128) sublinha que “Emílio jamais aprenderá nada de cor”. 

Porém, apesar de acreditar na liberdade da criança como caminho para o 

desenvolvimento do raciocínio, ele alerta: “O grande inconveniente dessa primeira 

educação é que ela só é perceptível aos homens clarividentes e, numa criança 

educada com tanto cuidado, olhos vulgares enxergam apenas um moleque” (p. 209). 

Para que a criança não fosse vista apenas como um moleque, pais e 

professores procuravam exibir os resultados dos investimentos em educação, e 

muitas vezes a criança era exposta a demonstrações públicas de memória, mesmo 

que isso não tivesse nenhuma utilidade para o desenvolvimento de sua vida. Isso, de 

acordo com Rousseau (2014), ocorria porque o interesse dos adultos era colocado 

acima dos interesses das crianças. É interessante observar que essa prática ainda é 

utilizada no século XXI. Sobre seu aluno, enquanto criança, ele observa:  

Meu aluno, (...) nada tem para mostrar, a não ser ele mesmo. Ora, uma 
criança, assim como um homem, não se vê num instante. Onde estão os 
observadores que sabem distinguir ao primeiro olhar os traços que a 
caracterizam? Tais pessoas existem, mas são poucas; e, dentre cem mil pais, 
não se encontrará nenhuma delas. (ROUSSEAU, 2014, p. 209) 

A proposta de Rousseau (2014) era de que a infância fosse vivida pelo maior 

tempo possível, para que, por meio da sensibilidade, a criança fizesse descobertas 
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cujo resultado seria o amor pelo conhecimento. Rousseau finaliza sua compreensão 

sobre a educação da criança Emílio, ao acrescentar que:  

Emílio tem poucos conhecimentos, mas os que tem são seus de verdade; 
nada sabe pela metade. Dentre as poucas coisas que sabe, e sabe bem, a 
mais importante é que existem muitas coisas que ele ignora, mas pode um 
dia saber, muitas mais que outros homens sabem e ele nunca saberá em sua 
vida, e uma infinidade de outras que nenhum homem jamais saberá. Ele tem 
um espírito universal, não pelas luzes, mas pela faculdade de adquiri-las; um 
espírito aberto, inteligente, pronto para tudo e, como diz Montaigne, se não 
instruído, pelo menos instruível. Basta-me que ele saiba encontrar o para que 
serve de tudo o que faz e o porquê de tudo em que acredita. Mais uma vez, 
meu objetivo não é dar-lhe a ciência, mas ensiná-lo a adquiri-la quando 
necessário, fazer que a estime exatamente o quanto ela vale e fazer amar a 
verdade acima de tudo. (ROUSSEAU, 2014, p. 281) 

A obra “Emílio” é dividida em cinco partes. Os dois primeiros livros, Livros I e II, 

tratam da educação da criança, abrangendo desde o nascimento até a idade de 12 

anos. Esse período Rousseau (2014) chamou de época da razão sensitiva - período 

em que os seres humanos são guiados pela sua sensibilidade.  

O Livro III trata do que se conhece hoje como o início da adolescência, entre 

os 12 e 15 anos. Nessa fase, o preceptor deixa de ser um observador das descobertas 

da criança e passa a direcionar as atividades para o que, segundo Rousseau (2014), 

seja verdadeiramente proveitoso, independentemente de o aluno gostar ou não. 

Sempre renascente, a lei da necessidade cedo ensina o homem a fazer o que 
não gosta para prevenir um mal que lhe desagradaria ainda mais. Este é o 
uso da previdência, e da previdência bem ou mal ordenada nasce toda a 
sabedoria ou toda a miséria humana. (ROUSSEAU, 2014, p. 232) 

O Livro IV discorre sobre a formação moral e sexual de Emílio. Rousseau 

(2014) chamou a atenção para a importância de se respeitar as especificidades das 

diferentes fases da vida. A esse respeito, dizia: “Procurai ensinar à criança tudo o que 

é útil para a sua idade e vereis que todo o seu tempo estará ocupado” (p. 233). Com 

isso, ele propõe uma educação que ensine o ser humano a viver:  

Viver não é respirar, mas agir; é fazer uso de nossos órgãos, de nossos 
sentidos, de nossas faculdades, de todas as partes de nós mesmos que nos 
dão o sentimento de nossa existência. O homem que mais viveu não é o que 
contou maior número de anos, mas aquele que mais sentiu a vida. 
(ROUSSEAU, 2014, p. 16) 

Rousseau (2014) enfatiza a necessidade de desperta em Emílio a capacidade 

de aprender a desfrutar a vida. “Viver e gozar serão para ele a mesma coisa, e, ainda 
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que tivesse de morrer jovem, morreria satisfeito com seus dias” (p.604). Ele sublinha 

que não se deve tornar a criança infeliz hoje para que, quem sabe, possa ser 

encontrada alguma satisfação amanhã. 

Que devemos pensar, então, dessa educação bárbara que sacrifica o 
presente por um futuro incerto, que prende uma criança a correntes de todo 
tipo e começa por torná-la miserável, para lhe proporcionar mais tarde não 
sei que pretensa felicidade de que provavelmente não gozará jamais? 
(ROUSSEAU, 2014, p. 72) 

Rosseau (2014) critica a educação voltada para um determinado lugar ou 

função social, defendendo aquela que valorize a vida: “Não vedes que trabalhando 

para formá-lo exclusivamente para uma condição o tornais inútil para qualquer outra 

e, de acordo com a sorte, talvez tenhais trabalhado para torná-lo infeliz?” (p. 260).  

Em sua obra “Emílio”, ele questiona: “De que pode Emílio jamais ter pressa? 

De uma só coisa: gozar a vida.” (ROUSSEAU, 2014, p. 604). Para isso, a educação, 

segundo ele, deveria ser um processo que acompanhasse as diferentes etapas da 

vida, indo desde o nascimento até a idade de 25 anos. Quando Emílio atingisse a 

racionalidade de adulto, isto é, aos 25 anos de idade, estaria preparado para viver em 

sociedade, seja ela qual for, e sua educação estaria concluída. 

Na “modernidade líquida”, a educação também deve ser um processo; contudo, 

as diferentes fases da vida, abrangendo desde o nascimento até a morte, devem ser 

contempladas pela educação, que não pode ficar alheia a questões como longevidade 

e mortes precoces - causadas pela violência social, por exemplo. 

A obra “Emílio” foi escrita em meados do século XVIII e, apesar de ser vista 

como fundadora da pedagogia moderna e ter influenciado vários pensadores, as 

propostas de Rousseau não foram colocadas em prática de forma significativa e, como 

apresentado anteriormente, o modelo escolar que ganhou força e cresceu 

consideravelmente no mundo eurocidental foi muito mais influenciado pelas linhas de 

montagem das fábricas do que pelas ideias de liberdade propostas por Rousseau. 

Quando Rousseau escreveu “Emílio”, ele tinha em mente as agitações da 

época em que viveu. Ao ler “Emílio” hoje, é possível perceber que a educação como 

processo contínuo e que valorize a vida e a liberdade são propostas que, embora 

tenham sido feitas no século XVIII, são bastante atuais. 

Um exemplo da atualidade de “Emílio” é a crítica que ele tece à educação que 

sacrifica o presente em nome do futuro. De acordo com Bauman (2001), na época do 
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capital pesado, o verdadeiro sentido do tempo presente estava no futuro. O comum 

era o adiamento da satisfação; trabalhava-se muito para aproveitar o amanhã. 

Entretanto, 

Num mundo em que o futuro é, na melhor das hipóteses, sombrio e nebuloso, 
porém mais provavelmente cheio de riscos e perigos, colocar-se objetivos 
distantes, abandonar o interesse privado para aumentar o poder do grupo e 
sacrificar o presente em nome de uma felicidade futura não parecem uma 
proposição atraente, ou mesmo razoável. (BAUMAN, 2001, p. 204) 

Bauman (2001) destaca que, com o capital leve, a procrastinação foi rompida 

e o adiamento da satisfação perdeu o seu fascínio. O provérbio: “Quem guarda com 

fome, vem o gato e come” faz muito sentido na “modernidade líquida”. Segundo 

Bauman (2001, p. 204, grifo do autor), “‘Agora’ é a palavra-chave da estratégia de 

vida, ao que quer que essa estratégia se aplique e independente do que mais possa 

sugerir”. 

Tendo em vista a felicidade como estratégia de vida, para Rousseau (2001) a 

felicidade deveria ser construída no presente, mas deveria ter como referência a vida 

toda. No que tange à formação de Emílio em relação ao futuro, Rousseau (2014) 

observa: 

Pouco me importa que destinem meu aluno à espada, à Igreja ou à barra. 
Antes da vocação dos pais, a natureza o chama para a vida humana. Viver é 
o ofício que quero ensinar-lhe. Ao sair de minhas mãos, concordo que não 
será nem magistrado, nem soldado, nem padre; será homem, em primeiro 
lugar; tudo o que um homem deve ser, ele será capaz de ser, se preciso, tão 
bem quanto qualquer outro; e, ainda que a fortuna o faça mudar de lugar, ele 
sempre estará no seu. (ROUSSEAU, 2014, p. 15) 

Não importa o lugar ou a função que seu aluno venha a ocupar na sociedade. 

Para Rousseau, o que realmente importa é que o seu Emílio esteja preparado para 

viver plenamente, independente das circunstâncias apresentadas pela fortuna13. 

Rousseau (2014) pretendia “(...) elevá-lo à condição de homem” (p. 263), mesmo 

porque “(...) o homem é o mesmo em todas as condições” (p. 259). 

 
13 Os conceitos de Fortuna e Virtù estão presentes na obra de Maquiavel (2016). A ideia de Fortuna 
vem da mitologia greco-romana. A Fortuna, também conhecida como Tique, representava o acaso, a 
sorte, aquilo que é inevitável, seja bom ou mal; e a Virtù, o agir. Não há como escapar da Fortuna, mas 
é a Virtù que fará a diferença. Se o indivíduo, diante da Fortuna, agir ou não, a escolha será sua, como 
alertou Sartre (1970).  
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O menino Emílio, segundo Rousseau (2014), será homem. Nesse ponto, ele 

destaca a importância do homem enquanto ser humano: “Homens sede humanos, 

este é vosso primeiro dever; sede humanos para todas as condições, para todas as 

idades, para tudo o que não é alheio ao homem. Para vós, que sabedoria há fora da 

humanidade?” (p. 72). 

Apesar das palavras assertivas de Rousseau, cabe aqui uma observação, pois 

quando diz que seu aluno será homem, está se referindo ao homem do sexo 

masculino, e não ao homem enquanto ser humano de forma geral, o que incluiria as 

mulheres. O homem, para Rousseau, era o representante de toda a humanidade. 

Sendo assim, a mulher, ocupava um lugar secundário nessa suposta ordem natural. 

No Livro V, Rousseau (2014) trata da educação de Sofia, a futura esposa de 

Emílio. Talvez um leitor da atualidade, entusiasmado com as ideias de Rousseau a 

respeito da educação, sinta-se decepcionado perante esse tipo de afirmação: “Uma 

vez que se demonstrou que o homem e a mulher não são nem devem ser constituídos 

da mesma maneira, nem quanto ao caráter, nem quanto ao temperamento, segue-se 

que não devem ter a mesma educação” (p. 524). 

Ao tratar da educação de Sofia, o revolucionário Rousseau (2014) mostra-se 

bastante conservador: “Sofia deve ser mulher como Emílio é homem, isto é, deve ter 

tudo o que convém à constituição de sua espécie e de seu sexo para ocupar o seu 

lugar na ordem física e moral” (p. 515). Ele acreditava que homens e mulheres tinham 

papéis distintos, tanto na ordem natural quanto na social. 

A razão que leva o homem ao conhecimento de seus deveres não é muito 
complexa; a razão que leva a mulher ao conhecimento dos seus é ainda mais 
simples. A obediência e a fidelidade que deve ao marido, a ternura e as 
atenções que deve aos filhos são consequências tão naturais e tão visíveis 
de sua condição, que ela não pode, sem má-fé, recusar sua aprovação ao 
sentimento interior que a guia, nem desconhecer o dever na inclinação que 
ainda não se alterou. (ROUSSEAU, 2014, p. 558) 

De acordo com Rousseau (2014, p. 547), “(...) a conduta das mulheres está 

sujeita à opinião pública, sua crença está sujeita à autoridade”. Assim, para ele, ao 

não seguir a ordem natural da sua condição, a mulher estaria agindo de “má-fé”.  

Em relação à intelectualidade das mulheres, Rousseau (2014, p. 558) 

questionava-se: “Serão as mulheres capazes de ter um raciocínio sólido?”. 

Posteriormente, Rousseau (2014, p. 627) chegou à seguinte conclusão: “A arte de 
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pensar não é alheia às mulheres, mas elas só devem tocar de leve nas ciências do 

raciocínio”.     

O pensamento de Rosseau entraria em choque com discussões atuais a 

respeito do papel da mulher na sociedade. No entanto, segundo ele, “É demais ter de 

romper ao mesmo tempo os preconceitos dos autores e os nossos para chegar à 

verdade. (...) para observar, é preciso ter olhos e voltá-los para o objeto que se quer 

conhecer” (ROUSSEAU, 2014, p. 666-667). 

Não obstante a visão de Rousseau a respeito de homens e mulheres, a obra 

“Emílio” traz ideias relevantes e atuais, relacionadas a uma educação voltada para a 

liberdade, que este estudo entende como a liberdade de todos, tod@s, todxs ou 

todes14. 

 

2.4.“Modernidade líquida”, professores náufragos? 

Bauman (2016) chama a atenção para a situação das relações humanas, que 

ele aponta como sendo alteradas pela liquidez contemporânea e acesso à informação, 

observando que, apesar da quantidade e da rapidez, esta não promoveu mais 

conhecimento nem desenvolveu a capacidade para o diálogo. Nesse ponto, Edgar 

Morin (2011) concorda com Bauman (2016), quando diz que os meios de 

comunicação não trazem com eles a compreensão, e isso, segundo Morin (2011), 

gera um problema, tendo em vista que, de um lado, há o planetário (global); e de outro, 

o individual. 

A situação é paradoxal sobre nossa Terra. As interdependências multiplicam-
se. A consciência de ser solidários com a vida e a morte, de agora em diante, 
une os humanos uns aos outros. A comunicação triunfa, o planeta é 
atravessado por redes, fax, telefones celulares, modems, internet; entretanto 
a incompreensão permanece geral. Sem dúvida, há importantes e múltiplos 
progressos da compreensão, mas o avanço da incompreensão parece ainda 
maior. (MORIN, 2011, p. 81) 

De acordo com Morin (2011), há uma ausência de equilíbrio entre os polos da 

comunicação. Fala-se muito e escuta-se pouco, o que acaba gerando incapacidade 

para que seja possível perceber o significado do que está sendo comunicado. Em 

 
14 Todes, assim como, tod@s e todxs, são popularmente chamados de pronomes neutros e referem-
se a pronomes que não especificam o gênero/sexo de um indivíduo (ROCHA, 2010. Disponível em: 
<https://anped.org.br/news/bom-dia-tods-todes-todxs-o-uso-de-pronomes-neutros-nao-binarios-e-
desconstrucao-da-linguagem>. Acesso em: 30 abr. 2021) 

https://anped.org.br/news/bom-dia-tods-todes-todxs-o-uso-de-pronomes-neutros-nao-binarios-e-desconstrucao-da-linguagem
https://anped.org.br/news/bom-dia-tods-todes-todxs-o-uso-de-pronomes-neutros-nao-binarios-e-desconstrucao-da-linguagem
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entrevista ao jornal El País (2016), Bauman posiciona-se em relação às redes sociais, 

apontando a sua contradição: 

As redes sociais não ensinam a dialogar porque é muito fácil evitar a 
controvérsia… Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus 
horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de 
conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes, 
onde o único que veem são os reflexos de suas próprias caras. As redes são 
muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha 
(BAUMAN, 2016 - online). 

A comunicação em rede trouxe muitas possibilidades, como a facilidade em se 

conectar com pessoas a quilômetros de distância e em tempo real. Porém, a facilidade 

em se conectar trouxe também a facilidade em se desconectar, contribuindo com a 

falta de habilidade nas interações sociais off-line, ou seja, fora da rede, o que torna as 

relações superficiais e provoca a incapacidade para a interação humana.  

Esses fatores se articulam com o processo de individualização - uma das 

principais características da “modernidade líquida”. Além disso, a enxurrada de 

informações provocou saberes também superficiais, uma vez que informação, por si 

só, não é sinônimo de conhecimento, e o excesso de informação pode dificultar o 

aprofundamento.  

Com a modernidade, o conhecimento foi fragmentado e por muito tempo as 

escolas, inspiradas em linhas de montagem, dividiram o conhecimento em disciplinas 

como matemática, biologia, geografia, educação física, artes etc. Na atualidade, o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um exemplo da tentativa de diminuir essa 

fragmentação. A avaliação proposta pelo Enem é dividida em quatro áreas de 

conhecimento: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e 

Matemática. Essa reorganização do conhecimento também faz parte da proposta da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio.    

Morin (2011) defende que a educação do século XXI precisa criar uma nova 

forma de apreender o conhecimento em sua complexidade. As certezas trazidas pela 

modernidade necessitam de revisão, porque no século XXI é preciso aprender a lidar 

com as incertezas. 

O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira segura em 
nossas teorias e ideias, e estas não têm estrutura para acolher o novo. 
Entretanto, o novo brota sem parar. Não podemos jamais prever como se 
apresentará, mas deve-se esperar sua chegada, ou seja, esperar o 
inesperado. E quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de 
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rever nossas teorias e ideias, em vez de deixar o fato novo entrar à força na 
teoria incapaz de recebê-lo. (MORIN, 2011, p. 29)  

A pandemia, provocada pelo novo coronavírus, trouxe o inesperado, causando 

um gigantesco conjunto de problemas ao redor do mundo. Em grande parte, os 

problemas foram causados muito mais pela falta de preparo em lidar com o inesperado 

do que pela pandemia em si. Em entrevista ao Le Monde, Morin (2020) fala da 

urgência de se dar importância ao pensamento complexo.  

Os conhecimentos se multiplicam exponencialmente, de repente, 
transbordam a nossa capacidade de nos apropriarmos deles e, acima de 
tudo, lançam o desafio da complexidade: como confrontar, selecionar, 
organizar adequadamente esses conhecimentos, conectando-os e 
integrando a incerteza. Para mim, isso revela mais uma vez a carência do 
modo de conhecimento que nos foi inculcado, que nos faz separar aquilo que 
é inseparável e reduzir a um único elemento aquilo que forma um todo ao 
mesmo tempo uno e diverso. (MORIN, 2020, online) 

Há anos Morin vem tratando da questão da necessidade de uma ruptura com 

a fragmentação do conhecimento. Por isso, defende a ideia da transdisciplinaridade. 

Em seu livro “Os sete saberes necessários à educação do futuro”, Morin (2011) 

salienta que o conhecimento pertinente é um dos saberes necessários. A partir desse 

conceito, argumenta que a educação deve “(...) ensinar os métodos que permitam 

estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o todo 

em um mundo complexo” (p. 16). 

A fragmentação dos saberes não preparou a humanidade para esperar o 

inesperado, e a pandemia mostrou que tudo o que parecia separado na verdade está 

interligado. Com isso, Morin (2018) chama a atenção para a complexidade do mundo 

e defende a ideia de que a transdisciplinaridade seria capaz de promover um diálogo 

entre as disciplinas para assim se desenvolver uma visão de mundo mais complexa. 

Enquanto Morin trata da importância de compreender a complexidade do 

mundo, o filósofo francês Michel Serres destaca a importância de se perceber quem 

são os novos sujeitos do processo educacional. 

Ao observar crianças e jovens da primeira década do século XXI, Serres (2013) 

refletiu sobre as profundas mudanças ocorridas em menos de meio século em relação 

a eles. Quanto a isso, comenta: “Eles não têm mais o mesmo corpo, a mesma 

expectativa de vida, não se comunicam mais da mesma maneira, não percebem mais 
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o mesmo mundo, não vivem mais a mesma natureza, não habitam mais o mesmo 

espaço.” (SERRES, 2013, p. 20). 

A partir das reflexões desse filósofo a respeito dos novos sujeitos do processo 

educacional, nasceu a obra “Polegarzinha”. Nela, Serres (2013) explica que escolheu 

esse título por dois motivos. Um deles é que, com o avanço da Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), foi necessária a utilização dos polegares para se 

comunicar: 

Foi por vê-los, admirado, enviar SMS com os polegares, mais rápidos do que 
eu jamais conseguiria com todos os meus dedos entorpecidos, que os batizei, 
com toda a ternura que um avô possa exprimir, a Polegarzinha e o 
Polegarzinho. É o nome certo, melhor do que o antigo, falsamente erudito, de 
“datilógrafo”. (SERRES, 2013, p. 20, grifo do autor) 

Outro motivo para o título do livro ser “Polegarzinha”, ao invés de Polegarzinho, 

está relacionado à sua experiência como professor. Durante mais de quarenta anos 

lecionando, ele diz ter sido testemunha da vitória das mulheres. Em um mundo 

machista, elas tiveram que se esforçar e são mais “(...) sérias na escola, no hospital, 

na empresa... do que os machos dominantes, arrogantes e fracotes.” (SERRES, 2013, 

p.78) 

De acordo com Serres (2013), as transformações provocadas pelas TICs 

remetem a mudanças ocorridas à época da invenção da escrita e da imprensa. 

Entretanto, apesar de, num primeiro momento, a atualidade ser comparável a esses 

dois períodos, ela é na verdade incomparável, porque, “Ao mesmo tempo em que 

essas técnicas se transformam, o corpo se metamorfoseia, o nascimento e a morte 

mudam, assim como o sofrimento e a cura, as profissões, espaço, os hábitos, o ser 

no mundo.” (p. 29). Ele destaca que, no século XXI, as mudanças não são apenas 

tecnológicas: elas atingiram vários setores da vida humana. 

Serres (2013, p. 83) explica também que “Única, a Polegarzinha existe como 

indivíduo, como pessoa e não como abstração”. Ela habita um mundo cujas mudanças 

ocorreram sem que a maioria das pessoas percebesse: “Mais ou menos cegos e 

surdos, damos menor atenção aos sinais suaves do que às máquinas tangíveis, duras 

e práticas.” (p. 38). 

Revoluções como a dos metais, que ocorreu na chamada Pré-história, e a 

industrial, ocorrida a partir do século XVIII, representariam, segundo Serres (2013), 

transformações duras, enquanto o Renascimento Cultural Europeu e as 
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transformações contemporâneas seriam tidas como suaves. Ele explica que as 

transformações duras mostram eficácia sobre as coisas do mundo, enquanto as 

suaves afetam as instituições humanas, que são as mais atingidas pelas 

transformações contemporâneas. 

Serres (2013) cita uma intervenção artística na Torre Eiffel, na qual a torre deve 

ser utilizada como metáfora para uma época que já não existe mais, mas que insiste 

em impor sua presença. Nessa intervenção, a Torre é invadida pela projeção de feixes 

de luz, vindos de computadores dispersos, representando a coletividade virtualmente 

formada. Segundo Serres, 

Por conta própria, cada um haverá de entrar nessa aventura virtual e 
autêntica que vai unir, em uma imagem única e múltipla, todos os indivíduos 
pertencentes ao coletivo disseminado, com suas qualidades concretas e 
codificadas. Nesse ícone tão alto, tão alto quanto a Torre, as características 
comuns se juntarão em uma espécie de tronco e as mais raras nos galhos, 
com as excepcionais nas folhagens ou brotos. Mas como esse somatório não 
vai parar de mudar, pois cada um com cada um e depois de cada um 
diariamente se transformam, a árvore assim erguida estará sempre vibrando 
intensamente, agitada por chamas dançantes. (SERRES, 2013, p. 94) 

As interpretações de Serres (2013) expressam que a Polegarzinha habita um 

mundo em transformação, repleto de indivíduos e voltado para o virtual. Os feixes de 

luz projetados na Torre Eiffel representariam a sociedade atual: “Volátil, viva e suave, 

a sociedade de hoje mostra mil línguas de fogo ao monstro de ontem e de 

antigamente, duro, primordial e gelado. Morto.” (p. 94).   

Serres (2013) ressalta o fato de que antes os humanos pertenciam a um lugar, 

uma religião, uma comunidade, a esse ou aquele sexo, cultura etc., enquanto hoje é 

preciso inventar novos laços, porque “a Polegarzinha está desprotegida” (p. 23). 

Assim, o período de transformações pelo qual a humanidade está passando requer 

ajustes.  

Em relação à educação, ele destaca a enorme fenda que se abriu, estando em 

uma das extremidades os jovens; e na outra, os professores, que pretendem ensinar 

em:  

Estruturas que datam de uma época que eles não reconhecem mais: prédios, 
pátios de recreio, salas de aula, auditórios universitários, campus, bibliotecas, 
laboratórios, os próprios saberes... Estruturas que datam (...) de uma época 
e adaptadas a um tempo em que os seres humanos e o mundo eram algo 
que não o são mais. (SERRES, 2013, p. 24) 
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Partindo dessa reflexão, Serres (2013) questiona: “O que transmitir? A quem 

transmitir? Como transmitir?”; e a partir dessas questões, assim como Morin (2011), 

afirma ser imprescindível uma mudança no ensino:  

Sentimos ser urgentemente necessária essa mudança decisiva do ensino – 
mudança que pouco a pouco repercute na sociedade mundial e no conjunto 
de suas instituições ultrapassadas; mudança que não abala apenas o ensino, 
mas também, e muito, o trabalho, as empresas, a saúde, o direito e a política, 
isto é, o conjunto de nossas instituições -, mas estamos longe disso ainda. 
(SERRES, 2013, p. 28)  

Serres (2013, p. 27) diz ainda que “As novas tecnologias nos obrigam a sair do 

formato inspirado pelo livro e pela página”. Destaca que há uma defasagem na postura 

de professores que se veem a partir de uma hierarquia em que “(...) no alto, bocas 

sem ouvidos, embaixo, orelhas sem voz” (p. 64). Devido a essa defasagem, salienta 

que o mundo de Polegarzinha exige novas posturas em relação à educação. 

Isto vem ao encontro de algumas críticas feitas por Rousseau (2014) em 

relação a determinado tipo de professor, ainda muito comum na atualidade, que ele 

chamou de “espíritos pequenos”. Para ele, o professor comete um erro: “(...) sempre 

ostentar a dignidade magistral e querer passar por um homem perfeito no espírito do 

discípulo” (p. 482). 

Rosseau (2014) argumenta que tal erro, ao invés de fortalecer a autoridade 

desse docente, acaba por destruí-la, e sugere que “Para fazer com que se ouça o que 

se diz é preciso colocar-se no lugar daqueles a quem se fala.” (p. 482). Apresenta 

como recomendação a esses “espíritos pequenos”: 

Todas essas pessoas perfeitas não sensibilizam nem convencem; sempre é 
de pensar que é muito fácil para eles combater paixões que não sentem. 
Mostrai vossas fraquezas a vosso aluno se quereis curar as dele; veja ele em 
vós os mesmos combates que ele trava, aprenda a vencer a si mesmo com 
vosso exemplo. (ROUSSEAU, 2014, p. 482)  

Rousseau (2014) tece duras críticas aos profissionais que não desempenham 

o papel que deveriam, argumentando que “O mundo está repleto de artesãos e 

principalmente de artistas que não têm o talento natural para a arte que exercem.” (p. 

267).  

Assim como artistas inadequados para a profissão, as escolas também estão 

repletas de profissionais que não têm talento para o cargo que ocupam. Há 

coordenadores pedagógicos, diretores de escola e até ministros da educação que 
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ocupam cargos para o qual não têm formação adequada ou não estão preparados. 

Esse fato pode ser considerado gravíssimo, uma vez que a incompetência dessas 

pessoas afeta a vida de outras tantas e prejudica a sociedade como um todo. 

A ideia de escola pública, obrigatória e para todos, nasceu na Europa, no final 

do século XVIII, tendo como objetivo formar um povo dócil e obediente para preservar 

as monarquias absolutistas que, depois do início da Revolução Francesa, passaram 

a correr um sério risco de desaparecer. 

Posteriormente, com o forte capitalismo, a escola passou a ser uma ferramenta 

importante no processo de formação de mão-de-obra, além de contribuir com a 

preservação da cultura. Assim, o papel da escola, na modernidade, passou a ser o de 

conservar estruturas econômico/sociais. 

Bauman (2001) chama a atenção para a liberdade individual que a 

“modernidade líquida” trouxe. Serres (2013) comenta que a Polegarzinha agora se 

tornou um indivíduo, e esse texto, mais uma vez, destaca que, se nos tornamos 

indivíduos e estamos condenados a ser livres, uma educação cujo objetivo é preparar 

para um determinado mercado de trabalho e/ou para o controle social não faz mais 

sentido. 

O professor da escola cujo modelo é a fábrica foi preparado para ser 

responsável por uma pequena parte do processo. A fragmentação do saber, com 

professores sem visão sistêmica, tornou a educação meramente mecânica, fazendo 

com que cada professor seja apenas uma pequena peça de um grande mecanismo. 

Esse tipo de sistema escolar não vê os seres humanos como indivíduos. Porém, como 

destacou Michael Apple (2006), a vida humana acontece, transforma e se transforma, 

independente e apesar das instituições que tentam controlar a cultura. 

Rousseau (2014, p. 317) salienta que, “Impressionados durante muito tempo 

pelos mesmos espetáculos, deixamos de sentir suas impressões; o hábito acostuma 

a tudo”. Talvez isso tenha acontecido com a escola; apesar das circunstâncias, ela 

acostumou-se a existir sempre da mesma forma. 

É importante destacar que escola não é sinônimo de educação. A primeira pode 

ser considerada como um lugar de conhecimento, cujas fronteiras são claramente 

delimitadas, enquanto a segunda é um território livre e subjetivo onde a aprendizagem 

acontece. O espaço da educação é tão livre que ele também acontece dentro da 

escola. 
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Nesse cenário de mudanças tecnológicas, transformações econômicas, sociais 

e de significativas alterações da vida humana, seriam os professores náufragos? De 

acordo com dicionários, o termo ‘náufrago’ significa que uma pessoa foi vítima de 

acidente, seja ele com embarcação ou aéreo, cujo fim é a água. Apesar da tragédia, 

o náufrago é aquele que sobreviveu. Entretanto, para se manter vivo, terá que lutar 

constantemente e com recursos próprios. 

Rousseau, na figura do preceptor, indica Robinson Crusoé como o primeiro livro 

de Emílio. Robinson Crusoé é um náufrago “(...) em sua ilha, sozinho, sem o amparo 

de seus semelhantes e dos instrumentos de todas as artes, provendo, porém a sua 

subsistência, a sua conservação e conseguindo até uma espécie de bem-estar” 

(ROUSSEAU, 2014, p. 244). Assim como Robinson Crusoé, os professores estão 

ilhados, cada um fazendo o que está ao seu alcance para sobreviver. 

O mecanismo escola foi projetado para que o professor tivesse uma visão 

fragmentada. Contudo, agora que a escola está em crise, ele é cobrado não só como 

se tivesse a visão do todo, mas como se fosse responsável por ela, além de enfrentar, 

no Brasil, a desvalorização social da profissão. 

Políticas públicas são escritas, novas metodologias são criadas, ao mesmo 

tempo em que metodologias antigas são ressuscitadas. Há inclusive o coach 

educacional, que na maioria das vezes nunca trabalhou como professor; portanto, não 

tem experiência em relação ao cotidiano escolar ou aos desafios de se ministrar uma 

aula com seres humanos reais. Mesmo assim, é pago para apresentar suas ideias e, 

a partir delas, “treinar” professores. Essas e outras são tentativas superficiais para 

solucionar a crise pela qual a escola está passando; porém, “(...) parecem curativos 

em uma perna de pau” (SERRES, 2013, p. 28). 

Apesar da crise pertencer a um sistema escolar que, embora não tenha se dado 

conta, já está morto, esses remédios são entregues aos professores que, 

individualmente, são considerados responsáveis por solucionar a crise da educação 

formal. Serres (2013, p. 28) chama a atenção para essas soluções sem profundidade, 

ressaltando que “Os remédios acabam piorando o estado da tíbia, mesmo que 

artificial, e enfraquecem o que se tentava consolidar”. Todavia, se a perna de pau 

continuar enferma, o professor será culpabilizado. 

A “modernidade líquida” inundou a escola, e a pandemia provocou um 

verdadeiro tsunami. Nesse cenário de naufrágio, e apesar das novas tecnologias, 
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metodologias, políticas públicas, coaches e afins, os professores, muitas vezes 

sozinhos, precisam encontrar meios de sobrevivência para continuarem trabalhando, 

porque, apesar do que pensa o senso comum, o professor trabalha. Em 

“Polegarzinha”, Serres (2013) destaca um ponto importante a respeito do trabalho: 

A Polegarzinha procura trabalho. E, quando encontra, continua a procurar, de 
tanto que sabe poder, de um dia para outro, perder o que acaba de conseguir. 
Além disso, no trabalho, ela responde a quem fala com ela não de acordo 
com a pergunta feita, mas de maneira que não perca o emprego. Tornando-
se corrente, essa mentira prejudica a todos. (SERRES, 2013, p. 64) 

Muitos professores estão na mesma situação da Polegarzinha, principalmente 

aqueles que trabalham em escolas privadas, voltadas para as camadas médias da 

sociedade. Dão respostas de acordo com o que se quer ouvir para que possam 

preservar seu emprego, pois sabem que de uma hora para outra podem perdê-lo. 

Afinal, assim como qualquer outro profissional, os professores precisam garantir sua 

subsistência por meio do trabalho. 

Quanto aos professores que trabalham na rede pública de ensino, grande parte 

apega-se ao fato de que não será demitida. Por isso, muitas vezes sujeita-se a salários 

muito baixos e assume uma quantidade de aulas acima da sua capacidade física e 

mental para garantir a sua subsistência. 

Condições precárias, instabilidade, excesso de trabalho e a impossibilidade de 

ser professor de facto podem ser considerados fatores que contribuem para que o 

professor seja um náufrago na “modernidade líquida”? 

As transformações contemporâneas atingiram os professores que estão na 

linha de frente do processo escolar. Por isso, é importante refletir sobre uma formação 

continuada e séria que dê apoio aos que foram formados para um padrão social que 

não existe mais. Contudo, além de se dar atenção à formação continuada na 

atualidade, é vital que a formação docente seja reconfigurada. 

Conforme apontado por Serres (2013, p. 28), “Provavelmente por não terem 

ainda se aposentado, os que se arrastam na transição entre as últimas etapas são 

quem decidem as reformas, seguindo modelos há muito superados”. Apesar da 

existência dessas pessoas que, embora transitórias, são responsáveis pelas reformas 

da formação docente, a atualidade exige, como destaca Morin (2018), a capacidade 

de lidar com o inesperado. Destarte, uma mudança no ensino dos futuros professores 

se faz necessária. 
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Os alunos, contemporâneos a Polegarzinha, já chegam na escola como 

indivíduos e, como alerta Rousseau (2014, p. 99): “Lembrai-vos de que, antes de 

ousar empreender a formação de um homem, é preciso ter-se feito homem; é preciso 

ter em si o exemplo que se deve propor”. Para ensinar indivíduos, o professor precisa 

se ver como tal. 

Feldmann (2008), ao refletir sobre a realidade do processo de formação, 

adverte quanto aos desafios de se formar pessoas em um período de tantas 

mudanças:   

Formar pessoas no mundo atual é defrontar-se com a instabilidade e 
provisoriedade do saber, pois as verdades científicas perderam seu valor 
absoluto na compreensão e interpretação de diversos fenômenos. Com tal 
perspectiva, o problema da articulação entre o pensar e o agir, entre teoria-
prática, configura-se como um dos grandes desafios para a formação de 
professores. Vivemos num tempo de insegurança e incertezas. Velhos 
paradigmas perdem sua força explicativa e outros surgem, sem, contudo, 
mostrarem ainda seu contorno e sua configuração delineados. (FELDMANN, 
2008, p. 173) 

Reconfigurar a formação docente não é uma tarefa fácil. A profissão docente 

caracteriza-se por um alto grau de complexidade e, apesar da banalização em que 

qualquer pessoa se considera apta para exercer a profissão, ser professor exige que 

esse profissional não seja apenas um técnico.  

A profissão docente requer capacidade de analisar as questões do seu tempo, 

respeitar o contexto ao qual o professor e seus alunos fazem parte, além de se 

perceber enquanto indivíduo de facto para que assim sua aula se torne significativa 

para ele, seus alunos e a sociedade.   

A profissão docente é bastante complexa, apesar do senso comum dizer o 

contrário. Conforme definido por Feldmann (2008, p. 170), o professor é um “(...) 

sujeito que professa valores, saberes e atitudes na perspectiva da transformação, ao 

compartilhar relações, projetos coletivos de leitura, ao interpretar e reinterpretar os 

sentidos e significados do conhecimento e da existência humana”. 

Seguindo o pensamento de Rousseau (2014), as ações do preceptor/professor 

devem levar em conta as questões humanas: 

Todas essas práticas parecem difíceis porque não se pensa nelas, mas no 
fundo elas não o devem ser. Temos o direito de supor que tendes as luzes 
necessárias para exercer o ofício que escolhestes; devemos presumir que 
conheceis a marcha natural do coração humano e que sabeis estudar o 
homem e o indivíduo; que sabeis antecipadamente a que se dobrará a 
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vontade de vosso aluno diante de todos os objetos interessantes para sua 
idade que lhe mostrareis. Ora, dispor dos instrumentos e saber como 
empregá-los não é ser senhor da operação? (ROUSSEAU, 2014, p. 142) 

O professor não é nem deve ser um mero transmissor de conhecimentos. A 

gestão de uma aula exige uma boa formação, que inclui a percepção da complexidade 

da vida. A formação docente tem muito a oferecer ao professor, apoiando-o para que 

possa melhorar continuamente sua prática docente e assim auxiliar seus alunos no 

processo de construção de conhecimento.  

Um dos desafios atuais dessa formação é refletir a respeito das novas 

tecnologias e percebê-las como importantes ferramentas no processo de apropriação 

e construção do conhecimento. Ainda que algoritmos sejam vistos por alguns como 

deuses, eles não possuem sentidos. Por isso, não são capazes de reagir a situações 

que provoquem emoções - uma das características mais significativas do ser humano. 

Embora o algoritmo seja uma ferramenta importante, ele não substitui o complexo 

trabalho de ser professor. 

Atualmente, discutir, repensar e transformar a formação docente é 

extremamente necessário, pois “Não nascemos educadores e, sim, nos tornamos, 

quando produzimos a existência em processo permanente de apropriação, mediação 

e transformação do conhecimento” (FELDMANN, 2008, p. 171). 

A formação docente precisa ser reconfigurada, no sentido de fazer com que o 

professor possa se perceber como indivíduo de facto. Não é possível pensar em uma 

educação voltada para a liberdade quando o professor é visto apenas como um 

técnico. A escola necessita passar por um processo de ressignificação; do contrário, 

toda a sociedade perde, e os professores, que operam na linha de frente da educação 

formal, continuarão ocupando a posição de náufragos, sendo jogados de um lado para 

o outro, buscando desesperadamente encontrar um meio de sobreviver à tormenta.   
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CAPÍTULO III: CURRÍCULO ESCOLAR: REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

Comportamentos sociais foram afetados pela globalização, alteração da 

economia e novas tecnologias, provocando uma certa efemeridade na relação com 

coisas e pessoas. Como apontado por Bauman (2001), as comunidades da 

“modernidade sólida” deram lugar às individualidades na “modernidade líquida”. O 

filósofo francês Gilles Lipovetsky, em seu estudo sobre o papel da moda na cultura 

ocidental, explica a individualidade contemporânea: 

A economia frívola desarraigou definitivamente as normas e os 
comportamentos tradicionais, generalizou o espírito de curiosidade, 
democratizou o gosto e a paixão do Novo em todos os níveis da existência e 
em todas as camadas sociais: daí resulta um tipo de individualidade 
profundamente lábil. À medida que o efêmero invade o cotidiano, as 
novidades são cada vez mais rápidas e cada vez mais bem aceitas; em seu 
apogeu, a economia-moda engendrou um agente social à sua imagem: o 
próprio indivíduo-moda, sem apego profundo, móvel, de personalidade de 
gostos flutuantes. (LIPOVETSKY, 2009, p. 205, grifo do autor)  

Nesse contexto de efemeridade, a escola contemporânea passou a ter que 

aprender a lidar e a se adaptar às mudanças, além de tentar responder a questões 

como: Para quem ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O mercado de trabalho 

deve ser privilegiado pela escola? Que conhecimentos a escola não pode deixar de 

trabalhar? Qual o papel da escola na sociedade? Essas e outras perguntas podem 

ser respondidas, ou não, por meio do currículo escolar.  

Reconhecer as conexões históricas nas quais as teorias de currículo foram 

desenvolvidas, compreender que o currículo é uma construção cultural e perceber a 

ideologia da qual ele faz parte constituem passos importantes para entender que o 

currículo não é nem neutro nem ingênuo.  

Neste terceiro capítulo, é apresentado um breve percurso histórico sobre as 

teorias do currículo que influenciaram a construção do currículo escolar do Brasil ao 

longo do tempo e algumas reflexões sobre o papel do currículo escolar na atualidade. 

Para finalizar, serão feitas observações a respeito da realidade brasileira. O objetivo 

é refletir sobre o complexo contexto sociocultural do país, pois é a partir dele que o 

currículo escolar brasileiro é construído. 
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3.1. O que é currículo escolar? 

A palavra currículo deriva do latim currere. Seu significado está relacionado ao 

ato de deslocar-se de um lugar para outro com velocidade - correr. Quando um sujeito 

inicia uma corrida, seu objetivo é a linha de chegada. Para alcançá-la, há uma 

trajetória que requer movimento contínuo. Uma corrida é algo pulsante, vivo e 

dinâmico. Assim como a origem latina da palavra, o currículo escolar também 

pressupõe movimento.  

Definir currículo escolar não é uma tarefa simples. Perceber sua complexidade 

demanda reflexão e posicionamento. O pedagogo espanhol José Gimeno Sacristán 

(2013) desenvolve reflexões críticas relevantes para a compreensão a respeito do 

currículo escolar:  

Temos uma sensação contraditória ao falar de currículo, pois sentimos, por 
um lado, a necessidade de simplificar para que nos façamos entender, o que 
nos transforma em seus promotores. Nesse sentido, afirmamos que o 
currículo é algo evidente e que está aí, não importa como o denominamos. É 
aquilo que um aluno estuda. Por outro lado, quando começamos a desvelar 
suas origens, suas implicações e os agentes envolvidos, os aspectos que o 
currículo condiciona e aqueles por ele condicionados, damo-nos conta de que 
nesse conceito se cruzam muitas dimensões que envolvem dilemas e 
situações perante os quais somos obrigados a nos posicionar. (SACRISTÁN, 
2013, p. 16) 

De maneira geral, o currículo é visto como o conjunto de disciplinas que 

deverão ser trabalhadas pela escola. Contudo, além das disciplinas, o que se ensina 

e o que se aprende na escola e o que se vive dentro e fora dela faz parte do currículo. 

As relações entre os sujeitos do ambiente escolar promovem conhecimento e 

sociabilidade, o que contribui para o desenvolvimento humano dos envolvidos no 

processo. O intercâmbio entre alunos, professores, pais e funcionários torna o 

currículo vivo e pulsante.  

O currículo escolar é uma construção cultural baseada nas inter-relações 

existentes no ambiente escolar e fora dele. Em suas reflexões, Sacristán (2000) 

explicita sua complexidade: 

Na configuração e desenvolvimento do currículo, podemos ver se 
entrelaçarem práticas políticas, administrativas, econômicas, organizativas e 
institucionais, junto a práticas estritamente didáticas; dentro de todas elas 
agem pressupostos muito diferentes, teorias, perspectivas e interesses muito 
diversos, aspirações e gestão de realidades existentes, utopia e realidade.  A 
compreensão do currículo, a renovação da prática e a melhora da qualidade 
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do ensino através do currículo não devem esquecer todas essas inter-
relações. (SACRISTÁN, 2000, p. 29). 

A escola responde a variantes históricas, políticas, econômicas e sociais. Por 

esse motivo, um currículo nunca é neutro, mas o reflexo de escolhas baseadas em 

crenças e valores sociais que não precisam concordar com os valores e crenças dos 

grupos dominantes. Apple (2006) observa que os grupos dominantes influenciam na 

concepção e na organização do currículo; porém, sua realização é feita pelos sujeitos 

do contexto escolar, pois são eles os mediadores do processo entre o que se pretende 

ensinar e o que é ensinado. É esse conjunto de sujeitos e seus conflitos que, 

consciente ou inconscientemente, se contrapõe ao caráter determinista das ideologias 

dominantes. Sendo assim, o currículo escolar é feito por pessoas, suas histórias e 

seus contextos, e é isso que o torna tão complexo.   

 

3.2. Teoria do currículo escolar em perspectiva histórica 

A teoria do currículo escolar é algo historicamente novo. O início desse 

processo de teorização se deu nas primeiras décadas do século XX. O ambiente social 

dos Estados Unidos foi bastante propício para o nascimento e o desenvolvimento 

dessa nova produção teórica. Uma sociedade industrial e urbanizada necessitava de 

uma escola para moldar e “(...) planejar “cientificamente” as atividades pedagógicas e 

controlá-las de modo a evitar que o comportamento e o pensamento do aluno se 

desviassem de metas e padrões predefinidos” (MOREIRA; SILVA, 2000, p. 15). 

Em 1918, foi publicada nos Estados Unidos a obra “The Curriculum”, escrita 

pelo educador John Franklin Bobbitt. O livro é considerado pioneiro nos estudos sobre 

a teoria do currículo escolar. Bobbitt (2013) defendia o currículo como agente de 

organização e especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para 

atingir resultados que pudessem ser medidos. A escola deveria funcionar como uma 

fábrica e preparar os futuros adultos para o mundo do trabalho. A teoria apresentada 

por ele definia a relação entre currículo escolar e controle social. 

No início do século XX, os Estados Unidos estavam passando por um desafio 

educacional: o que ensinar para os filhos dos trabalhadores e dos imigrantes que 

vinham em busca de oportunidades?  

Após a Guerra Civil (1861-1865), houve um aumento significativo no processo 

de industrialização dos Estados Unidos, o que provocou um grande crescimento 
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tecnológico, econômico e social. Segundo Karnal, Morais, Fernandes e Purdy (2007), 

a população aumentou de tamanho graças à chegada de milhões de imigrantes, 

atraídos pela “terra das oportunidades”. 

Durante a primeira metade do século XX, levando em consideração o contexto 

de transformações pelo qual os Estados Unidos estavam passando e do qual eles 

faziam parte, os educadores Ralph Tyler e John Dewey apresentaram propostas de 

currículo escolar.  

Seguindo os passos de Bobbitt, Tyler (1983) propunha um currículo tecnicista 

que estabelecesse normas comportamentais. Para este, o currículo era uma questão 

de organização e desenvolvimento cujos objetivos deveriam ser claramente definidos 

e estabelecidos para que os fins fossem atingidos. Tudo isso para o bem da nação e 

objetivando atender às exigências do desenvolvimento econômico de base industrial. 

Segundo Tyler, 

Uma escola moderna (...) mediante a educação dos jovens, ela espera 
melhorar a sociedade ao mesmo tempo que os ajudará a compreender 
suficientemente bem a sociedade presente e participar nela com suficiente 
competência para viver no seu meio e trabalhar ali com eficiência, ao mesmo 
tempo que se esforçarão por melhorá-la. (TYLER, 1983, p. 32) 

Enquanto Tyler (1983), tendo em vista a economia industrial, defendia um 

currículo escolar voltado para o mercado de trabalho, a proposta de Dewey (1978) 

tinha um enfoque ativo e como base os interesses e atividades das crianças. Para 

Dewey, os assuntos estudados na escola deveriam estar vinculados às experiências 

de vida dos alunos. Vale destacar que o currículo escolar proposto por Dewey tinha 

uma perspectiva presente, enquanto os tecnicistas, representados por Tyler, voltavam 

sua visão para o futuro. 

Dewey (1978) defendia que a criança, ao interagir com outras crianças, 

passaria a ser uma protagonista no processo de aprendizagem, transformando sua 

vida. Assim, a troca de experiências tornaria a escola um lugar dinâmico, onde se 

aprende que a vida é um processo de construção constante. Nesse ponto, Dewey 

(1978) dialoga com Rousseau (2010), que destaca a perfectibilidade humana, ou seja, 

o fato de o ser humano nunca ficar pronto, tornando a vida um processo de 

aperfeiçoamento (aprendizagem) contínuo. Contudo, a proposta de Dewey (1978) só 

seria possível em uma sociedade que não pretendesse moldar suas crianças para um 

futuro predeterminado.   
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Nos anos de 1930, início do governo de Getúlio Vargas, o Brasil passou por um 

processo de transformação política que provocou agitação em vários setores da 

sociedade. Foi nesse contexto que a educação passou a ser vista como um importante 

agente no processo de transformação social.  

Nesse período, a educação democrática proposta por Dewey (1978) foi 

introduzida no Brasil. Anísio Teixeira, um dos líderes do movimento Escola Nova15, foi 

aluno de Dewey nos Estados Unidos e responsável por apresentar as ideias do 

educador no Brasil. Por meio de seus estudos e trabalho, ele pretendia uma renovação 

da educação brasileira. 

Em 1932, após muita discussão, foi publicado “O Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”, documento assinado por 26 intelectuais. Anísio Teixeira estava 

entre eles. A proposta do Manifesto era a atuação eficiente do Estado na organização 

de um plano geral de educação, além de defender que a escola deveria ser única, 

laica, obrigatória e gratuita.  

Ao longo do documento, é possível perceber que as ideias de Dewey (1978) 

foram incorporadas à realidade brasileira, propondo sua aplicação para que ocorresse 

uma renovação educacional no país. Em um dos trechos do Manifesto (1932), consta:  

Para que a escola possa fornecer aos “impulsos interiores a ocasião e o meio 
de realizar-se”, e abrir ao educando à sua energia de observar, experimentar 
e criar todas as atividades capazes de satisfazê-la, é preciso que ela seja 
reorganizada como um “mundo natural e social embrionário”, um ambiente 
dinâmico em íntima conexão com a região e a comunidade (...) para que eles 
possam, desta forma, possuí-la, apreciá-la e senti-la de acordo com as 
aptidões e possibilidades. A escola nova (...) deve ser reorganizada de 
maneira que o trabalho seja seu elemento formador, favorecendo a expansão 
das energias criadoras do educando, procurando estimular-lhe o próprio 
esforço como o elemento mais eficiente em sua educação e preparando-o, 
com o trabalho em grupos e todas as atividades pedagógicas e sociais, para 
fazê-lo penetrar na corrente do progresso material e espiritual da sociedade 
de que proveio e em que vai viver e lutar. (AZEVEDO et. al., 1932, p. 196, 
grifo dos autores) 

Enquanto os pioneiros se manifestavam, propondo um novo modelo de escola, 

o modelo tecnicista de currículo escolar proposto por Tyler (1983) estava ganhando 

 
15 A Escola Nova foi um movimento que surgiu na Europa no final do século XIX. Sua proposta de 
mudanças no sistema de ensino colocaria a criança no centro do processo de aprendizagem. Nos anos 
de 1920, o movimento Escola Nova ganhou força no Brasil. Em 1932, influenciou a publicação de um 
documento, intitulado “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, no qual intelectuais reivindicavam 
um sistema de ensino mais adequado às necessidades brasileiras (KULESZA, W.A. Genealogia da 
Escola Nova no Brasil. Revista Educação em Foco, UFJF, 2010. Disponível em: 
<https://www.ufjf.br/revistaedufoco/files/2010/02/061.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2020). 

https://www.ufjf.br/revistaedufoco/files/2010/02/061.pdf
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força e influenciando muitos países, inclusive o Brasil. Historicamente, não houve um 

interesse de fato das autoridades brasileiras e de certas camadas da sociedade em 

tornar real uma proposta educacional emancipatória. Quase cem anos depois do 

Manifesto, há ainda os defensores de uma educação voltada para o mercado de 

trabalho. A questão é: A que trabalho se referem?  

Supostas certezas da “modernidade sólida” já não existem mais. Educar para 

uma vida adulta preestabelecida, em que haveria trabalho ao longo da vida produtiva, 

e posteriormente a garantia da aposentadoria, nunca foi a realidade da maioria dos 

trabalhadores brasileiros, e hoje isso beira a fantasia.  

Bauman (2001) ressalta o modo como o trabalho foi utilizado para o 

estabelecimento da ordem durante a “modernidade sólida”: 

Ao trabalho foram atribuídas muitas virtudes e efeitos benéficos, como, por 
exemplo, o aumento da riqueza e a eliminação da miséria; mas subjacente a 
todos os méritos atribuídos estava sua suposta contribuição para o 
estabelecimento da ordem, para o ato histórico de colocar a espécie humana 
no comando de seu próprio destino. (BAUMAN, 2001, p. 172) 

Bauman (2001) relata que o trabalho era visto como “(...) a atividade em que se 

supunha que a humanidade, como um todo, estava envolvida por seu destino e 

natureza, e não por escolha, ao fazer história” (p. 172), mas que, atualmente, ele “(...) 

perdeu a centralidade (...) e escorregou do universo da construção da ordem e 

controle do futuro em direção do reino do jogo” (p. 174-175). Em que a sorte está 

lançada, portanto, salve-se quem puder. 

Nesse sentido, um ensino voltado para o mercado de trabalho pode ser visto 

como uma falácia. Oferecer uma escola que não leve em consideração as mudanças 

tecnológicas e os empregos que estão em processo de extinção é como oferecer um 

placebo e dizer que o remédio foi dado; portanto, se a pessoa não se curou, a culpa 

é inteiramente dela. 

Dando continuidade ao percurso histórico do currículo escolar, a partir dos anos 

de 1960 ocorreram movimentos sociais e culturais que provocaram uma crise nos 

modelos tradicionais de organização social. A teoria do currículo tornou-se crítica em 

relação ao modelo da educação tradicional, e, na visão de alguns críticos, a escola 

passou a ser tratada como uma espécie de “aparelho ideológico do Estado” ao 

contribuir com a transmissão da ideologia dominante por meio dos currículos 

escolares, como explicitado por Althusser (1983) em sua obra, 
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A escola ensina o “know-how” mas sob formas que asseguram a submissão 
à ideologia dominante ou o domínio de sua “prática”. Todos os agentes da 
produção, da exploração e da repressão, sem falar dos “profissionais da 
repressão” devem de uma forma ou de outra estar “imbuídos” dessa ideologia 
para desempenhar “conscienciosamente” suas tarefas, seja a de explorados, 
seja de exploradores, seja de auxiliares na exploração, seja a de grandes 
sacerdotes da ideologia dominante etc. (ALTHUSSER, 1983, p. 58, grifo do 
autor) 

A obra de Althusser (1983) influenciou vários trabalhos que procuravam retratar 

como a escola teria se transformado em mera reprodutora das ideologias dominantes, 

tratando sujeitos como objetos. Michael Apple, em sua obra “Ideologia e currículo” 

(2006), expõe sua concordância com o fato de que os grupos dominantes exercem 

forte influência na concepção e organização dos currículos, mas indica que são os 

sujeitos do contexto escolar que tornam o currículo real. As ideologias dominantes, 

juntamente com as circunstâncias e os sujeitos da qual a escola faz parte, é que 

podem dar vida ao currículo. Por esse motivo, para Apple a escola não deve ser vista 

como mera reprodutora de ideologias dominantes. 

Foi nos anos de 1960 que Paulo Freire, representante brasileiro da teoria crítica 

do currículo, iniciou sua crítica por meio do que ele chamou de “educação bancária”. 

Freire (1987) destaca que o professor, nesse tipo de educação, é aquele que transmite 

conhecimentos a um aluno que depende desses depósitos, e por ser supostamente 

vazio os recebe de forma passiva. Observa que: 

A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam por 
desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a problematizadora 
parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isto 
mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres 
inacabados, inconclusos, em e com uma realidade, que sendo histórica 
também, é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros 
animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se 
sabem inacabados. Têm a consciência de sua inconclusão. Aí se encontram 
as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. 
Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que dela têm. Daí que 
seja a educação um que-fazer permanente. Permanente, na razão da 
inconclusão dos homens e do devir da realidade. (FREIRE, 1987, p. 43, grifo 
do autor) 

De acordo com Freire (1987), o currículo escolar deveria levar em consideração 

as experiências vividas pelos alunos. Nesse ponto, ele dialoga com Dewey (1978). Ao 

dar importância ao que o aluno vivencia fora da escola, o processo educativo torna-

se mais dinâmico, fazendo com que o conhecimento oferecido pela educação formal 
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- aquele adquirido pela humanidade ao longo dos séculos - passe a fazer sentido, 

levando o aluno a perceber a complexidade da vida e a se ver como sujeito. 

É possível perceber que Dewey e Freire foram influenciados por Rousseau no 

que tange à perfectibilidade. O ser humano vai se tornando humano ao longo da vida. 

Segundo Freire (1987, p. 43), os seres humanos são “inacabados, inconclusos”, e é 

nesse ponto que “(...) se encontram as raízes da educação”. A educação está presente 

no processo de construção, desconstrução e aperfeiçoamento ininterrupto da vida 

humana. 

O diálogo ou a dialogicidade proposta por Freire entra se contrapõe com a 

perspectiva de uma educação usada como instrumento de domesticação e 

desumanização do indivíduo. Por propor uma educação voltada para a autonomia, 

Freire foi preso, acusado de subversão, e em seguida exilado do país durante o 

período em que o Brasil passou por um processo de autoritarismo militar. Apesar das 

distorções e perseguições que ocorreram no passado e voltaram a ocorrer no 

presente, tornou-se uma importante referência mundial para a educação.   

De acordo com o filósofo Michel Foucault (2017, p. 72, grifo do autor), “A história 

será ‘efetiva’ à medida que reintroduzir o descontínuo em nosso ser”. Ela é uma 

construção e, como tal, pode e deve ser desconstruída. Por isso, conhecer a trajetória 

histórica da teoria do currículo é uma forma de compreender o que se entende por 

currículo escolar em uma determinada sociedade; é perceber as intenções inseridas 

nas discussões sobre a sua construção; e, principalmente, é estar pronto para 

desconstruir e ressignificar o currículo escolar sempre que necessário.      

 

3.3. Currículo escolar e processo de emancipação individual  

No Brasil, desde os anos de 1990 até a atualidade, há uma forte influência 

neoliberal nas propostas curriculares. Ponce (2018) sublinha o modo como o modelo 

republicano de educação vem sendo sufocado pelo modelo neoliberal: 

O modelo republicano, ao longo de sua história secular, foi se aprimorando 
por meio de pressões democratizantes da sociedade civil. Entretanto, neste 
final da segunda década do século XXI, vem sendo sufocado pelo modelo 
neoliberal que visa reduzir o espaço do Estado e de tudo o que é público para 
ampliar o setor privado na educação brasileira, o que se soma à degradação 
do valor do trabalho para facilitar os ganhos do capital financeiro internacional 
e nacional-internacionalizado, com uma confiança cega nos princípios do 
mercado, tornando aviltantes as condições de todos os trabalhadores – 
incluindo os da educação. Esse modelo, ao desprestigiar os educadores, as 
escolas públicas, ao negar condições de trabalho dignas a todos os 
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trabalhadores da educação, comete, no mínimo, o equívoco desinteligente de 
acreditar que a educação escolar seja descolada do desenvolvimento de uma 
nação. (PONCE, 2018, p. 793) 

O contexto neoliberal submeteu a educação à lógica do mercado, o que 

significa um erro, tendo em vista que a educação tida como mercadoria desconsidera 

a condição humana. Isso ocorre porque a economia é vista como responsável por 

moldar a cultura. A esse respeito, Apple (2006) observa: 

A esfera cultural não é um “mero reflexo” das práticas econômicas. Ao 
contrário, a influência, reflexo ou determinação, é altamente mediada pelas 
formas humanas de ação. É mediada pelas atividades, contradições e 
relações entre homens e mulheres de verdade - como nós - à medida que 
exercem suas atividades cotidianas nas instituições que organizam suas 
vidas. (APPLE, 2006, p. 38, grifo do autor) 

Apple (2006) destaca que, apesar das fortes pressões exercidas pela 

economia, são as ações humanas que moldam a realidade. Muitas vezes, a economia 

vê os indivíduos como uma espécie de autômato, capaz de se movimentar sozinho, 

mas sem sentimentos ou vontade própria. Sendo assim, se ocorrer algum problema, 

basta ajustar o mecanismo para que se adequem novamente ao sistema.   

Será que a liberdade sem limites da “modernidade líquida” permitirá que todos 

sejam reajustados, ou será que o excesso de liberdade poderia gerar um número de 

indivíduos de facto acima do esperado? Isso poderia provocar uma ruptura no 

sistema? 

Deixando as possíveis divagações de lado, Rousseau (2014), ao criticar alguns 

preceptores, alerta:  

Um preceptor pensa mais em seus interesses do que nos de seu aluno; tenta 
provar que não está perdendo tempo e ganha bem o dinheiro que lhe dão; 
oferece-lhe um saber de fácil exibição, que se possa mostrar quando se 
quiser; não importa que o que lhe ensina seja útil, contanto que seja 
facilmente visível. Amontoa, sem escolha, sem distinção, cem coisas em sua 
memória. Quando se trata de examinar a criança, fazem-no desembrulhar 
sua mercadoria; ele a exibe, todos ficam contentes; em seguida, ele embrulha 
de novo o pacote e vai embora. (ROUSSEAU, 2014, p. 209) 

Rousseau destaca a falta de respeito com o qual os interesses dos alunos são 

tratados. Apesar da crítica ter sido feita no século XVIII, ela é bastante atual. No século 

XXI, a exposição do saber dos estudantes ultrapassou os limites da escola. O palco 

de exibição dos saberes ganhou proporções mundiais.  
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Para medir a qualidade da educação, foram criadas avaliações globais, como 

o Programme for International Student Assessment (PISA), desenvolvido e 

coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). A intenção dessa avaliação, segundo a OCDE, é a de verificar se as escolas 

dos países avaliados estão capacitando seus alunos para a cidadania.  

Exames internacionais, como o PISA, deram outra dimensão para que a 

sociedade pudesse verificar, através de seus estudantes, o quanto ela é 

supostamente boa ou o quanto ainda tem que melhorar. Mediante esses rankings, os 

“pacotes” são desembrulhados, e aquele que apresentar melhor “qualidade” 

certamente aumentará o seu valor no mercado.  

Depois da exposição, valorizadas ou não, essas mercadorias são embrulhadas 

novamente, não sendo relevante o que lhes acontecerá, tendo em vista que, na 

“modernidade líquida”, a liberdade tornou-se quase que sinônimo de estar largado à 

própria sorte.  

É interessante observar que esse desembrulhar e embrulhar o pacote humano 

na atualidade é uma tentativa de moldar a educação a partir da lógica de mercado. 

Nesse sentido, há quem diga que o verdadeiro objetivo de avaliações como o PISA é 

o de verificar se os países avaliados estão seguindo as exigências do mercado 

internacional. O pedagogo espanhol Jurjo Torres Santomé (2013) destaca a 

importância que é dada a esse indicador de desempenho:  

Não podemos deixar de lado o fato de que, atualmente, são os resultados do 
PISA que têm o maior poder para definir e convencer a população sobre o 
que é ou não um bom sistema educacional e, consequentemente, uma boa 
política educacional. Seus resultados aparecem como “inquestionáveis”, 
objetivos e neutros, portanto não se aceita de bom grado que alguém os 
ponha em dúvida. (SANTOMÉ, 2013, p. 75, grifo do autor) 

De acordo com Santomé (2013), o PISA exerce um poder de convencimento 

bastante significativo sobre a população mundial. Boa parte da sociedade não 

questiona esse tipo de ranking, pois o vê com bons olhos. Outrossim, há na atualidade 

muitas pessoas que desejam uma educação voltada para o mercado de trabalho; por 

isso, acreditam que um ranking educacional, criado por uma organização econômica, 

só trará benefícios para a sociedade, principalmente quanto ao trabalho. Santomé 

destaca ainda que, na atualidade, as avaliações externas incentivam os estudantes a 

se tornarem competitivos: 
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(...) instituições, como a OCDE, o Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional, o G-8, a Organização Mundial do Comércio etc., vêm 
colaborando com seus diagnósticos e assessorando os governos da maioria 
dos países do mundo. A análise dos seus movimentos nos permite constatar, 
com facilidade, como seus relatórios e pressões são direcionados a 
reconduzir os sistemas educacionais a modelos de acordo com as filosofias 
neoliberais. Seus objetivos são convencer as classes dirigentes e, o que 
também é muito grave, uma grande parte dos cidadãos, de que as instituições 
escolares devem ter como principal e, aliás, única meta, formar e 
conscientizar o corpo discente para competir por postos de trabalho no atual 
mercado capitalista. (SANTOMÉ, 2013, p. 73) 

Nessa perspectiva, uma das funções da escola é a de incentivar o indivíduo a 

se valorizar no mercado de trabalho, a se tornar uma mercadoria valiosa, cuja vitória 

é a conquista de um posto no acirrado mercado de trabalho - algo semelhante a 

chegar num oásis -, lembrando que a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso 

dessa empreitada é exclusivamente do indivíduo. A esse respeito, o sociólogo 

espanhol Miguel Arroyo (2013) observa: 

Quando os sistemas escolares e suas políticas educativas e curriculares 
ignoram essa tradição de segregação de trabalho, caem em discursos 
ingênuos e sem base social, prometendo trabalho para todos desde que se 
esforcem para passar por processos de qualificação, independentemente de 
serem negros, pobres, indígenas, favelados ou camponeses. A história real 
destes grupos está aí para desmentir estes discursos e crenças ingênuas. 
Reconhecer o padrão segregador e racista do trabalho em um contexto de 
crise pode ser um caminho para superar essas crenças milagrosas na 
preparação dos pobres para o mercado “aberto” de trabalho, para repensar 
os currículos a fim de que tenham outras funções sociais. (ARROYO, 2013, 
p. 112, grifo do autor) 

Em entrevista ao canal Futura, no ano de 2015, Bauman16 assinala a dupla 

pressão sofrida pela educação na atualidade, apontando para a existência de forte 

tentativa de fazer com que a escola continue sendo um mecanismo para fornecer mão 

de obra voltada para o mercado de trabalho e para o mercado de consumo. Ele 

salienta que outra forma de pressão sofrida pela escola está voltada para a 

reprodução de privilégios e privações, o que reforça a desigualdade social e dá 

continuidade ao círculo vicioso de privilégios e privações.  

Um sistema escolar sujeito à economia não colabora com a sociedade como 

um todo. Esse tipo de escola, voltada para o mercado, segue o princípio do lucro e, 

 
16 Olho na escola – Especial Zygmunt Bauman – Jornal Futura – Canal Futura. 

<https://www.youtube.com/watch?v=TJG8lPcSUBw>. Acesso em: 01 nov. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=TJG8lPcSUBw
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portanto, é excludente. Arroyo (2013) explica as consequências da condição na qual 

são colocados os que estão apartados do privilégio econômico:  

Relegar os grupos populares, pobres, à condição de subcidadãos tem 
significado lhes negar o direito a participar da comunidade política, relegando-
os às selvas, às margens de territórios mais precários ou às favelas, vilas e 
periferias ou às terras improdutivas afastadas, excluí-los dos espaços do 
Estado, das instituições públicas, dos sistemas de saúde, de transporte, de 
educação, ou relegá-los a serviços de péssima qualidade. A pobreza tem sido 
excluída dos espaços da cultura nobre e da justiça. A subcidadania não é 
uma imagem, mas uma segregação territorial. A cartografia das cidades em 
contextos de pobreza revela, com brutal evidência, esta cartografia espacial 
da pobreza. (ARROYO, 2013, p. 122) 

No terceiro capítulo da obra “Modernidade Líquida”, Bauman (2001) discorre 

sobre o não-lugar que existe no mapa mental de cada pessoa a respeito do lugar onde 

vive. Esses mapas orientam as diversas categorias de habitantes quanto aos lugares 

que devem ou não frequentar. Há locais nos mapas mentais considerados como 

espaços vazios e sem significado, tais como favelas e cortiços. É como se, ao fechar 

os olhos para esses lugares, eles desaparecessem. Assim, como aponta Bauman, 

“Excluir tais lugares permite que o resto brilhe e se encha de significado” (p. 133). 

Porém, de olhos abertos ou fechados, esses lugares existem, e, apesar da 

precariedade, lá moram seres humanos, os quais Arroyo chamou a atenção para a 

condição de subcidadão na qual essas pessoas vivem.  

No não-lugar, a escola, a delegacia e o posto de saúde representam espaços 

que aproximam seus moradores da cidadania. Contudo, a aproximação feita por 

delegacias e postos de saúde, na maior parte das vezes, ocorre de forma dura, 

dramática e, até mesmo, cruel.  

Sendo assim, a escola, por apresentar condições que aproximam as pessoas 

da cidadania de uma forma mais digna, tem um importante papel social. Entretanto, 

para que ela possa desempenhar bem o seu papel, é necessário que haja qualidade 

na formação inicial e na formação continuada de todos os profissionais que fazem 

parte do ambiente escolar, para que assim, estes consigam perceber-se como 

agentes relevantes de transformação social. 

O Brasil, apesar de ocupar um posto significativo entre as maiores economias 

do mundo, é um país cuja desigualdade social é gigantesca, o que o torna, não um 

país pobre, mas um país de pobres.    
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A esse respeito, Schwarcz (2019, p. 129) apresenta um estudo, “(...) realizado 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica, Ipea, publicado em 2018 pelo Centro 

Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo de Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento”, que expõe o seguinte quadro do Brasil na 

atualidade: “(...) nosso país figura entre os cinco mais desiguais do planeta, levando-

se em conta a concentração e distribuição desigual de renda”. Com a pandemia, 

presente no Brasil desde início de 2020, esse quadro se agravou ainda mais no país, 

recordista em desigualdade.  

A grande porcentagem de crianças matriculadas nas escolas do país não 

representa a totalidade das crianças dessa faixa etária, porque nem todas as crianças 

do Brasil são devidamente registradas quando nascem, o que as coloca, nesse caso, 

não na condição de subcidadão, e sim na condição de não-cidadão, o que torna a 

desigualdade social brasileira muito maior do que aquela indicada nas estatísticas. 

Apesar de haver um número significativo de escolas espalhadas pelo país e da 

escola ter um papel de destaque social, nem todas representam a garantia da 

promoção da cidadania. Isso se deve ao fato de muitos currículos não levarem em 

conta questões importantes como a realidade dos sujeitos que estão inseridos na 

escola e as condições sociais da qual a escola faz parte. A esse respeito, Arroyo 

destaca a importância de currículos voltados para a vida real, vivida no presente: 

Os currículos, as ciências e o conhecimento se tornariam mais ricos se não 
desperdiçassem essa riqueza de vivências e indagações que chegam às 
escolas públicas por meio dos corpos sofridos de meninos, meninas, 
adolescentes, jovens e adultos populares pobres. O problema talvez esteja 
em redefinir o conteúdo estruturante do currículo. Em vez de indagar sobre 
um futuro promissor e progressista, é preciso dar maior atenção às vivências 
do presente, que é determinante e universal para a condição humana. O que 
mobiliza os seres humanos com maior radicalidade ao fazer perguntas são 
as formas dignas de produzir a vida, de superar formas indignas de 
sobrevivência. Todo o conhecimento tem se confrontado com esse núcleo 
estruturador universal da condição humana. Assim, os currículos e os 
conhecimentos, as culturas, as ciências e os valores se tornariam universais. 
(ARROYO, 2013, p. 124) 

Uma educação voltada para a liberdade tem um grande desafio. Não dialogar 

com as condições socioculturais da comunidade na qual a escola está inserida faz 

com que ela perca sua característica de agente transformador das formas indignas de 

sobrevivência, tornando-se apenas um mecanismo utilizado para contribuir com a 

reprodução da desigualdade social. 
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A educação da “modernidade sólida” foi pensada para a formação de uma 

massa de trabalhadores cujo modelo mais representativo foi o sistema fordista. A 

escola moderna pretendia preparar o aluno para a vida adulta, tendo em vista que o 

capitalismo pesado moldava a vida social de homens e mulheres a partir do mercado 

de trabalho. Esse modelo foi adotado no Brasil mesmo que já se soubesse de antemão 

que não haveria trabalho para todos de acordo com o modelo fordista.     

Há, na atualidade, a defesa de um sistema escolar que faria com que o currículo 

tecnicista, proposto por Tyler (1983), se tornasse bastante atual. Apesar das inúmeras 

mudanças que ocorreram no mundo a partir das últimas décadas do século XX, muitos 

preferem ignorá-las e apegar-se ao passado, não conseguindo perceber que a 

humanidade está passando por um período de transição e que isso requer novas 

perspectivas. Bauman (2017) explica esse apego ao passado a partir de uma 

perspectiva retrotópica: 

Depois que as perspectivas de felicidade humana foram deslocadas e 
desamarradas de todo e qualquer topos particular, e individualizadas, 
privatizadas e personalizadas, agora é a vez de elas serem negadas... hoje 
estão emergindo ‘retrotopias’: visões instaladas num passado 
perdido/roubado/abandonado, mas que não morreu, em vez de se ligarem a 
um futuro ‘ainda todavia por nascer’. (BAUMAN, 2017, p. 10, grifo do autor)  

Na visão retrotópica, não se faz uma análise crítica do passado. Por esse 

motivo, ele é visto de forma utópica, como um período que beira a perfeição. Os 

retrotópicos acreditam que retomar antigos regimes políticos, apagar da memória 

coletiva fatos e pessoas e construir muros são elementos que poderiam fazer com que 

a paz e a felicidade, que supostamente existiram um dia, retornassem triunfantes para 

que todos pudessem experimentar o paraíso na Terra. Os retrotópicos acreditam que 

somente a volta do passado poderá solucionar os problemas do presente. Na 

atualidade, esse fenômeno atinge diversos países. Apple (1983), em sua obra 

“Ideologia e Currículo”, na qual defende o saber enquanto uma realidade que deve ser 

criticamente examinada, destaca sua experiência retrotópica nos EUA: 

Tendemos a esquecer que as “revoluções podem andar para trás”. O que 
estamos testemunhando na educação e em muitas outras instituições 
econômicas, políticas e culturais é exatamente isso - uma política que quer 
mudar radicalmente nossa sociedade para que ela espelhe um paraíso que 
teria supostamente existido um dia. Bem, esse “paraíso” foi a época que 
alguns comentaristas mais atentos chamaram de “moinho satânico” e de uma 
política de controle cultural que de fato marginalizou as vidas, os sonhos e as 
experiências das pessoas. Vivemos uma época perigosa e precisamos 
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enfrentar esses perigos caso não queiramos reproduzir as histórias, 
tendências ideológicas e condições que aponto neste livro. (APPLE, 2006, p. 
12, grifo do autor) 

O Brasil também tem seus retrotopistas, que acreditam poder fazer com que o 

país volte a um tempo em que tudo funcionava perfeitamente e no qual todos eram 

muito felizes. É importante destacar que essa crença dos retrotopistas brasileiros ou 

representa uma profunda falta de conhecimento histórico em relação ao país ou uma 

imensa hipocrisia. 

No atual cenário brasileiro, nasceu a Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

um documento público normativo que pretende ser um referencial para ser utilizado 

na elaboração dos currículos de todas as escolas brasileiras. A BNCC é muito recente. 

Por isso, um certo tempo e distanciamento se fazem necessários para que se possa 

analisar a sua aplicabilidade no contexto escolar brasileiro. É importante reforçar que 

um currículo nunca é neutro. Como destacado por Cury, 

A questão curricular, em uma sociedade plural e complexa, envolve também 
interesses nem sempre convergentes. Daí que o currículo seja um espaço de 
conflito e de disputa, mas pelo processo democrático talvez se possa chegar 
a pontos comuns. (CURY, 2018, p. 18) 

Tendo em vista que a BNCC é um referencial, é importante que os profissionais 

da educação saibam promover o diálogo entre esse documento e as diversas 

realidades nas quais as escolas brasileiras estão inseridas, para que assim os 

currículos possam ser elaborados.  

Carlos Roberto Jamil Cury, em seu livro “Base Nacional Comum Curricular: 

dilemas e perspectivas” (2018), salienta que, se temos uma base curricular, também 

temos Paulo Freire. No capítulo intitulado “Habemus base, mas Habemus Freire”, ele 

tece o seguinte comentário sobre a construção do currículo escolar: 

Devemos sim construir uma concepção de currículo comprometida com a 
realidade vivida e, portanto, faz-se indispensável apresentar como, numa 
acepção freireana, o currículo não se limita aos conteúdos eleitos por 
“especialistas” e, também, como a experiência está além da motivação na 
busca pelo saber. A dicotomia e o sectarismo estabelecidos na concepção 
curricular unificada dificultam perceber o papel do contexto na construção do 
currículo. O conhecimento escolar, sob pena de ser alienante e estático, não 
pode desprezar o contexto vivido. Sua função é estabelecer o diálogo entre 
os saberes científicos e o mundo vivido, pois será na comunidade, onde a 
escola está inserida, que o conhecimento fará sentido. Apesar da 
complexidade do diálogo entre saberes, a leitura do mundo e a leitura da 
palavra não podem ser dissociadas no projeto curricular da escola, sendo a 
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categoria tema gerador de Paulo Freire uma ferramenta para a construção de 
um currículo que possibilite um Conhecimento Contextualizado e o 
empoderamento dos sujeitos cognoscentes. (CURY, 2018, p. 127, grifo do 
autor) 

A dialogicidade proposta por Freire (1987) contribui de forma significativa no 

desafio de construir um currículo escolar no contexto brasileiro. Para lidar com a 

diversidade sociocultural brasileira, o currículo escolar precisa ser dinâmico, flexível e 

democrático, além de plural, aberto aos desafios da realidade e sensível ao fato de 

não representar a todos da mesma forma. Para que isso ocorra, é necessário que a 

prática do diálogo seja constante. 

O Brasil é um país de dimensões continentais e, em adição à desigualdade 

social, tem grande diversidade cultural. Não existe um procedimento técnico 

predefinido capaz de vencer esse desafio. Posto isto, a escola precisa aprender a se 

adaptar às realidades trazidas pelos estudantes, e não o contrário. Dessa forma, o 

currículo escolar pode se tornar um importante agente de transformação social, 

contribuir com a quebra de paradigmas estruturais e, principalmente, auxiliar no 

processo de emancipação individual. 

 

3.4. Precisamos falar sobre o Brasil  

O Brasil é um país cujo vasto território abriga uma imensa desigualdade social. 

Ricos, pobres, uma classe média que varia de A a Z, milionários, miseráveis, enfim, 

todos convivendo com uma miscigenação bastante complexa, que proporciona ao 

país uma riquíssima diversidade cultural. Além disso, o Brasil é um país otimista, 

preconceituoso, racista, machista, intolerante/tolerante, solidário, corrupto, autoritário 

e hipócrita. Tudo isso em uma natureza fantástica, exuberante, malcuidada e 

irresponsavelmente explorada. Um país composto por pessoas que, em sua maioria, 

não conhecem a própria história e que, em parte, são tão ingênuas quanto o gado que 

não sabe a força que tem e, quando descobre, corre o risco de ser abatido. “Moro num 

país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza”17; porém, muito complexo. 

O Brasil é um país plural, tão plural que chega a ser singular. 

O título “Precisamos falar sobre o Brasil” faz uma alusão ao filme “Precisamos 

falar sobre Kevin”18, uma adaptação do livro We Need to Talk About Kevin, escrito 

 
17 Jorge Ben. País Tropical. Rio de Janeiro: Philips Records: 1969.  
18 Precisamos falar sobre Kevin. Dir. Lynne Ramsay, 2011, 112 min.  
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pela estadunidense Lionel Shriver e publicado pela primeira vez em 2003. A 

adaptação cinematográfica foi lançada no Brasil em 2012. 

“Precisamos falar sobre Kevin” trata de uma família que não consegue falar 

sobre o comportamento do filho mais velho, Kevin. Enquanto a mãe percebe a 

crueldade do menino, o pai o vê como uma criança comum, o que dificulta o diálogo 

entre os dois. A falta de reconhecimento e cuidado em relação ao comportamento 

violento do filho leva a um desfecho trágico, em que o adolescente Kevin mata o pai 

e a irmã caçula, além de provocar uma chacina na escola em que frequenta, matando 

sete colegas, uma professora e um funcionário. 

O Brasil é visto como um país pacífico, mas sua História é marcada por lutas e 

revoltas populares que foram violentamente combatidas, além da subjugação 

indígena e de uma escravidão que durou mais de 300 anos. De acordo com Lilia 

Schwarcz (2019, p. 24), “Nosso presente anda, mesmo, cheio de passado”. A 

violência com a qual a História do Brasil foi construída mantém-se nas relações 

cotidianas, e esse é um motivo importante para falarmos sobre o Brasil na tentativa 

de compreendermos a sua complexidade.      

“Raízes do Brasil”, livro escrito pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda e 

publicado pela primeira vez em 1936, analisa aspectos histórico-sociais fundamentais 

para a formação cultural do país. O quinto capítulo recebeu o nome de “O homem 

cordial”. Cor, palavra que vem do latim, significa coração; portanto, o conceito de 

homem cordial trata da forma como os brasileiros utilizam muito mais o afeto do que 

a razão nas relações e tomadas de decisão.  

A crítica de Holanda foi mal interpretada. Os que não se deram conta de que 

afeto não significa polidez passaram a ver o conceito de “homem cordial” como um 

elogio. Em uma parte da obra, o autor observa: 

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a 
civilização será de cordialidade – daremos ao mundo o “homem cordial”. A 
lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por 
estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do 
caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda 
a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio 
rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar 
“boas maneiras”, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um 
fundo emotivo extremamente rico e transbordante. (HOLANDA, 2014, p. 176, 
grifo do autor) 
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Nesse trecho, Holanda (2014) destaca que a cordialidade brasileira não é 

sinônimo de civilidade. Sobre o conjunto de formalidades característicos da civilidade, 

explica: 

A polidez é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém-
se na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando 
necessário, de peça de resistência. Equivale a um disfarce que permitirá a 
cada qual preservar intatas sua sensibilidade e suas emoções. (HOLANDA, 
2014, p. 177) 

Conforme a explicação de Holanda (2014), civilidade é algo externo ao 

indivíduo; sendo assim, não passa pelo coração. Tornar-se polido seria uma forma de 

agir racionalmente para controlar e preservar as emoções. Contudo, de acordo com 

Holanda, os brasileiros estão longe dessa polidez: 

Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o 
brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o 
contrário da polidez. Ela pode iludir na aparência – e isso se explica pelo fato 
de a atitude polida consistir precisamente em uma espécie de mímica 
deliberada de manifestações que são espontâneas no “homem cordial”: é a 
forma natural e viva que se converteu em fórmula. (HOLANDA, 2014, p. 176, 
grifo do autor) 

A cordialidade brasileira tem raízes coloniais e ainda está presente nas 

relações cotidianas e institucionais. Holanda (2014, p. 177) destaca mais um ponto 

interessante e que merece atenção: “A manifestação normal do respeito em outros 

povos tem aqui sua réplica, em regra geral, no desejo de estabelecer intimidade”. A 

cordialidade faz com que as relações sejam muito próximas, tornando tênue demais 

a linha que separa o respeito do desrespeito. Ademais, disfarça os conflitos e a 

violência presentes na sociedade brasileira, tornando hipócritas as relações sociais e 

institucionais.  

A hipocrisia, causada pela cordialidade, naturaliza as várias formas de violência 

existentes no Brasil, provoca uma suposta confusão entre o que é público e o que é 

privado, além de fazer com que conflitos sociais sejam tratados como se não 

existissem.  

A “modernidade líquida” vem provocando mudanças sem rompantes que, de 

forma quase sutil, vão acontecendo, e como os líquidos vão ocupando os espaços e 

transformando a vida das pessoas.  
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O Brasil, um país cujo autoritarismo histórico se faz presente e de forma 

bastante sólida, porém camuflado pelo véu da hipocrisia, está se vendo invadido pela 

liquidez contemporânea. Lembrando que cada país é invadido pela “liquidez” que lhe 

cabe, o Brasil está passando por um processo de transformações importantes. 

Em menos de meio século, o Brasil ganhou leis que passaram a proteger as 

chamadas minorias. Mulheres, negros, indígenas, população LGBTQIA+, 

empregadas domésticas, enfim, essas minorias, que na verdade representam a 

maioria da população brasileira, passaram a ter uma certa representação e esperança 

em relação ao futuro. Entretanto, isso não é reconhecido por todos, fazendo com que 

características negativas presentes no Brasil viessem à tona, inquietando os que 

acreditavam no mito do Brasil pacífico. 

Portanto, a quem não entende por que vivemos, nos dias de hoje, um período 
tão intolerante e violento; a quem recebe com surpresa tantas manifestações 
autoritárias ou a divulgação, sem peias, de discursos que desfazem 
abertamente de um catálogo de direitos civis que parecia consolidado; a 
quem assiste de arquibancada ao crescimento de uma política de ódios e que 
transforma adversários em inimigos, convido para uma viagem rumo à nossa 
própria história, nosso passado e nosso presente. (SCHWARCZ, 2019, p. 25) 

Lilia Schwarcz (2019, p. 26), no livro intitulado “Sobre o Autoritarismo 

Brasileiro”, destaca que “História não é bula de remédio”. Todavia, ajuda “(...) a tirar o 

véu do espanto e a produzir uma discussão mais crítica sobre nosso passado, nosso 

presente e sonho de futuro”. Destarte, observar o passado de forma crítica é um 

caminho para entender de que forma certos problemas do presente podem ser 

compreendidos, enfrentados e combatidos. 

Ariano Suassuna, em sua trajetória como escritor, procurou destacar a ideia 

dos dois Brasis: o Brasil oficial e o Brasil real. Em 1990, ele assumiu a cadeira nº 32 

na Academia Brasileira de Letras e, em seu discurso de posse19, destacou Machado 

de Assis e Euclides da Cunha no que tange à ideia dos dois Brasis. Ao mencionar 

uma leitura que estava fazendo, salienta uma distinção, que lhe chamou a atenção, 

feita por Machado de Assis: 

Um dia, lendo Alfredo Bosi, encontrei uma distinção feita por Machado de 
Assis e que é indispensável para se entender o processo histórico brasileiro. 
Ele critica atos do nosso mau Governo e coisas da nossa má Política. Mostra-

 
19 Discurso de posse de Ariano Suassuna. Academia Brasileira de Letras, 1990. Disponível em: 
<https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna/discurso-de-posse>. Acesso em: 09 mar. 
2021. 

https://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna/discurso-de-posse
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se ácido e amargo com uns e outras e depois explica: “Não é desprezo pelo 
que é nosso, não é desdém pelo meu País. O ‘país real’, esse é bom, revela 
os melhores instintos. Mas o ‘país oficial’, esse é caricato e burlesco”. 
(SUASSUNA, 1990, online)  

Machado de Assis foi uma espécie de colunista do jornal Diário do Rio de 

Janeiro, onde, em dezembro de 1861, publicou o artigo no qual destaca a ideia dos 

dois Brasis e do qual foi extraído o trecho citado por Ariano Suassuna.  

Quanto a Euclides da Cunha, um jornalista urbano que entrou em contato, por 

meio da Guerra de Canudos, com um Brasil até então desconhecido por ele, escreveu 

“Os Sertões”, publicado pela primeira vez em 1902, no qual apresenta um outro Brasil 

que, apesar das adversidades, consegue sobreviver. Suassuna (1990) aponta que 

Euclides da Cunha, 

Partiu de São Paulo para o Nordeste como um cruzado da República 
positivista e da cidade, que então queria ser francesa como hoje quer ser 
caricatamente americana. Partiu para ajudar a destruir aquilo que, para ele, 
era ameaça, barbárie e fanatismo sertanejo – e que, na verdade, era o esboço 
em bruto da nossa grandeza, da nossa justiça, da nossa futura verdade 
singular de nação. (SUASSUNA, 1990, online) 

Ainda em relação ao seu discurso, Suassuna (1990) comenta que Euclides da 

Cunha, diante dos dois Brasis, escolheu um dos lados: 

Euclides da Cunha, mesmo ofuscado, ao se ver diante do povo brasileiro real, 
pôde tomar seu lado – e o grande livro que é Os Sertões resultou do choque 
experimentado ante aquele Brasil brutal, mas verdadeiro, que ele via pela 
primeira vez em Canudos e que amou com seu sangue e com seu coração, 
se bem que nunca o tenha compreendido inteiramente com sua cabeça, meio 
deformada pela falsa Ciência europeia que o Brasil oficial venerava, e ainda 
venera, como dogma. Quando ele fala com base nesta falsa Ciência, erra. E 
acerta quando deixa falar sua genial intuição de poeta. (SUASSUNA, 1990, 
online) 

Suassuna (1990, online) finaliza seu discurso destacando que, caso o Brasil 

queira que a Pátria venha a se tornar uma Nação, é preciso que a cisão existente no 

Brasil “(...) seja substituída pela indispensável identificação e onde, pela primeira vez 

em nossa atormentada História, o Brasil oficial se torne expressão do Brasil real”. 

É importante ressaltar que, na atualidade, há tentativas de fazer com que o 

Brasil oficial se aproxime do real. Isto significa que, durante algum tempo, ainda 

haverá o enfrentamento daqueles que procuram garantir os direitos das minorias e 

daqueles que não querem perder seus privilégios.  



107 
 

A psicanalista Vera Iaconelli, colunista do jornal Folha de São Paulo, utilizou a 

expressão “Quem é você na fila do pão?” como título do seu artigo20, publicado em 25 

de janeiro de 2021. Em seu texto, destaca que esta expressão faz par com outra: 

“Você sabe com quem está falando?”. Ambas estão relacionadas ao uso do poder 

para “(...) determinar quem vale mais, quem merece mais”. 

Além das expressões acima citadas, há um ditado popular, proferido por 

algumas pessoas ao se referirem ao uso do poder, que diz: “Manda quem pode, 

obedece quem tem juízo”. Esta, além de demonstrar autoritarismo, representa 

ameaça. Acreditar ter poder sobre a vida dos outros e ameaçar àqueles que não se 

submetem é uma das marcas do autoritarismo que está presente dentro de casa, na 

escola, no trabalho, na universidade, nos espaços públicos e na política brasileira. Por 

ser um problema estrutural, faz parte do cotidiano brasileiro.  

Em sua obra “Sobre o Autoritarismo Brasileiro”, Schwarcz (2019), ao tratar 

desse tema, aponta a escravidão, o racismo, o mandonismo, o patrimonialismo, a 

corrupção, a desigualdade social, a violência, a raça, o gênero e a intolerância como 

elementos estruturantes do autoritarismo presente no Brasil. Em sua análise, ela 

busca as origens históricas desses elementos, passando por suas transformações ao 

longo do tempo até chegar nos dias de hoje. Além de ser um convite à reflexão, sua 

obra também nos leva a perceber os motivos que fazem com que, no Brasil do século 

XXI, haja uma “queda de braço” entre aqueles que desejam um país mais justo e 

igualitário e aqueles que defendem com afinco seus privilégios históricos. 

No quinto capítulo, intitulado “Desigualdade social”, Schwarcz (2019) destaca 

a educação como um importante elemento no processo de diminuição dos abismos 

sociais existentes entre os brasileiros. Entretanto, como ela salienta, “São muitos os 

fatores que explicam a nossa desigualdade social, mas, entre eles, as políticas 

educacionais continuam a funcionar como um importante gatilho de reprodução das 

desigualdades.” (p. 149). 

Por meio de dados históricos e estatísticos, Shcwarcz (2019) mostra como a 

educação no Brasil foi se consolidando ao longo do tempo de forma dual, procurando 

“(...) separar aqueles que poderiam estudar de forma plena dos que deveriam estudar 

menos e chegar ao mercado de trabalho mais rapidamente” (p. 138). Dessa forma, a 

 
20 IACONELLI, Vera. “Quem é você na fila do pão?”. Folha de São Paulo online. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vera-iaconelli/2021/01/quem-e-voce-na-fila-do-
pao.shtml?origin=folha>. Acesso em: 25 mar. 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vera-iaconelli/2021/01/quem-e-voce-na-fila-do-pao.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vera-iaconelli/2021/01/quem-e-voce-na-fila-do-pao.shtml?origin=folha
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educação brasileira funciona como um mecanismo eficiente para a manutenção da 

desigualdade social existente no país. 

Uma escola pública de qualidade, universal e gratuita – a única que tem o 
poder de minorar desigualdades e promover uma efetiva inclusão social -, 
bem como a aplicação de recursos públicos na educação, ainda não 
corresponde a uma realidade consolidada no Brasil. (SCHWARCZ, 2019, p. 
143) 

Não há dúvida de que a educação é um importante agente de transformação, 

seja ela social, econômica ou estrutural. Para muitos brasileiros, o acesso à escola 

representa a esperança de uma vida mais justa. Schwarcz (2019) explica que, 

Segundo especialistas, cada ano de escolaridade implica um aumento de 
renda da ordem de 10% a 20%. Também a qualidade da educação, medida, 
por exemplo, com base no nível dos docentes, tem a capacidade de contribuir 
com cerca de 50% na renda das pessoas que possuem o mesmo nível de 
formação escolar. (SCHWARCZ, 2019, p. 149) 

Destarte, não investir em educação, não efetivar políticas públicas, ignorar a 

má formação de professores são elementos que colaboram com o projeto para que o 

Brasil se perpetue sendo o país da Tia Nastácia21 e do Odorico Paraguaçu22, dois 

personagens da ficção que representam uma parcela significativa de brasileiros.  

Tia Nastácia é uma negra idosa que trabalha no Sítio do Picapau Amarelo. 

Enquanto Dona Benta, sua patroa, também idosa, repousa na cadeira de balanço 

conversando com seus netos e convidados, Tia Nastácia cozinha. Pode-se dizer que 

as duas senhoras representam o Brasil oficial e o Brasil real. Dona Benta tem uma 

formação cultural europeia, supervalorizada pela elite brasileira, enquanto Tia 

Nastácia representa a sabedoria popular, desvalorizada, subestimada e pouco 

divulgada. 

Em Viagem ao Céu (2019), Tia Nastácia vai parar na lua e, em conversa com 

São Jorge, diz: 

- São Jorge me perdoe - disse ela com a voz atrapalhada. – Sou uma pobre 
negra que nunca fez outra coisa na vida senão trabalhar na cozinha para 
Dona Benta e estes seus netos, que são as crianças mais reinadeiras do 
mundo. Eles me enganaram com uma história de rapé do Coronel Teodorico, 

 
21 Tia Nastácia, criada pelo escritor Monteiro Lobato, é uma personagem da série de livros cuja história 
se passa no Sítio do Picapau Amarelo. O sítio e seus personagens tornaram-se popular tanto através 
dos livros quanto por meio de adaptações feitas para o teatro e a televisão.      
22 Criado pelo dramaturgo Dias Gomes e popularizado pelo ator Paulo Gracindo, quando interpretou o 
personagem para a televisão nos anos de 1970.  
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o compadre lá da sinhá Benta, e me fizeram cheirar um pó que mais parece 
arte do canhoto. Agora a pobre de mim está aqui nesta Lua tão perigosa, sem 
saber o que fazer nem o que pensar. Minha cabeça está que nem roda de 
moinho, virando, virando. Por isso rogo a São Jorge que me perdoe se minhas 
humildes respostas não forem da competência e da fisolustria de um santo 
da corte celeste de tanta prepotência... (LOBATO, 2019, p. 49) 

Se contemplado o argumento de Schwarcz (2019) ao discorrer sobre a 

educação brasileira, o qual salienta que a educação “(...) nunca foi direito de todos 

neste país de proporções continentais, passado escravocrata e estruturada 

concentração de renda” (p. 133), pode-se perceber em Tia Nastácia uma 

representante desse contexto. 

Tia Nastácia se vê como uma “pobre negra” que só faz trabalhar, indicando que 

ser negro no Brasil é tido como uma situação infeliz. O racismo estrutural no país faz 

com que grande parte da população negra seja vista como inferior, o que a coloca em 

situações de violência física, psicológica, social e, principalmente, camuflada como 

brincadeira.  

Além da questão racial, Tia Nastácia representa a ignorância ingênua que, por 

ser romantizada, traço característico da cordialidade brasileira, a impede de perceber 

que está sendo explorada e ridicularizada. Após sua fala com São Jorge, 

Todos riram-se. A pobre preta achava que diante dos poderosos era de bom-
tom “falar difícil”, e sempre que queria falar difícil vinha com aquelas três 
palavras, “competência”, “prepotência” e “fisolustria”. Ela ignorava o 
significado dessas coisas, mas considerava-as uns enfeites obrigatórios na 
“linguagem difícil”, como a cartola e as luvas de pelica que os homens 
importantes usam em certas solenidades.” (LOBATO, 2019, p. 49, grifo do 
autor) 

Ao usar suas três palavras especiais, Tia Nastácia mostra que nem tudo o que 

é dito pelos representantes do Brasil oficial é compreendido por ela. Aqui vale destacar 

que alguns profissionais, como políticos, advogados, médicos e, o mais grave, 

professores, ao tratarem diretamente com pessoas das camadas mais populares, não 

procuram se fazer entender e, em alguns casos, fazem questão de utilizar palavras 

pouco usuais para inferiorizar o seu interlocutor. 

São Jorge não ridicularizou Tia Nastácia, mas também não a viu como alguém 

que merecesse respeito; “(...) teve dó dela. Viu que se tratava de uma criatura 

excelente, mas muito ignorante, e deu-lhe umas palmadinhas no ombro.” (LOBATO, 

2019, p. 49). 
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Odorico Paraguaçu, por sua vez, representa a parte sórdida de alguns políticos 

brasileiros. A fictícia Sucupira, cidade do interior baiano, elegeu seu prefeito a partir 

do slogan: “Vote em um homem sério e ganhe um cemitério”. Após a vitória, à base 

de muita corrupção, Odorico cumpriu sua promessa. Contudo, o cemitério não poderia 

ser inaugurado enquanto não houvesse nenhum morto na cidade. Isso provocou a 

queda na popularidade de Odorico Paraguaçu e o fez arquitetar as mais absurdas 

tramoias para que alguém morresse na cidade e o cemitério fosse inaugurado 

(GOMES, 1973). 

Para permanecer no poder e garantir seus privilégios pessoais, Odorico 

Paraguaçu precisava de pessoas ignorantes e submissas, como Tia Nastácia. Era 

para essas pessoas que ele direcionava seus discursos grandiloquentes e repletos de 

expressões inventadas, que serviam mais para entreter do que para qualquer outra 

coisa. Em um de seus discursos, Odorico diz: 

Povo de Sucupira! Donzelas praticantes e juramentadas. Matronas com larga 
fé de ofício. Cidadãos e cidadãs que repousam em berço esplêndido, dentro 
do meu coração. É com a alma lavada e enxaguada na humildade que aqui 
estou para dizer que nunca fui candidato a coisa alguma. Não obstantemente 
os calunistas da esquerda maquiavelenta, esses que costumam dar um 
torcicolo no pescoço da verdade, digam o contrário. Entrementemente, se o 
povo exige, se é para a felicidade geral de Sucupira, sê-lo-ei. E, botando de 
lado esses entretanto e partindo para os finalmentes, como candidato do 
povo, se eleito, implantarei a democradura, regime que faz a conjuminância 
das merecendências da democracia com os totalmentes da ditadura. Pois se 
na democracia o povo escolhe a gente, na democradura a gente escolhe o 
povo que vai escolher a gente. Pra frente Sucupira! (GOMES, 1973, DVD) 

Há uma disputa relacionada à educação brasileira. De um lado, há aqueles que 

procuram valorizar uma educação que leve à autonomia. Segundo Schwarcz (2019, 

p. 139), “Educar para libertar, para formar cidadãos mais autônomos, é projeto que 

concede à escola o local que, de fato, ela merece”. Uma escola assim contribuiria com 

uma transformação social positiva para muitos brasileiros. Por outro lado, há também 

aqueles que desejam que o país se torne uma “democradura” na qual a educação não 

pode ser valorizada e muito menos popularizada. Dessa forma, a política de privilégios 

se perpetuaria, fazendo com que interesses privados sejam colocados acima de 

interesses públicos, “(...) privando os setores mais vulneráveis de nossa sociedade de 

benefícios que o setor público deveria proporcionar com maior equanimidade” 

(SCHWARCZ, 2019, p. 127). 
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A elaboração de políticas públicas democráticas é muito importante para o 

fortalecimento da educação e, consequentemente, para o desenvolvimento do Brasil. 

Contudo, um dos grandes desafios da educação está na implementação dessas 

políticas públicas, e essa é uma questão que merece reflexão e análise. 

O sociólogo francês Michel Maffesoli, em entrevista23 a Juremir Machado da 

Silva, professor da PUCRS, no ano de 2013, foi questionado sobre sua visão a 

respeito do Brasil ser um “laboratório da pós-modernidade”. Vale destacar que aquilo 

que Maffesoli chama de “pós-modernidade” Bauman denomina “modernidade líquida”. 

O conceito de “modernidade líquida” foi escolhido como uma das bases para a 

realização deste estudo porque Bauman fez uma análise mais ampla das 

transformações contemporâneas, o que não significa que o ponto de vista de outros 

pensadores deva ser descartado.  

O professor Machado da Silva, durante a referida entrevista, cita a combinação 

“candomblé mais tecnologia de ponta” ao fazer referência à ideia de sinergia do 

arcaico e do desenvolvimento tecnológico defendida por Maffesoli. Esse tipo de 

mistura é algo com o qual os brasileiros estão bastante acostumados. Maffesoli (2013) 

responde à pergunta da seguinte forma: 

Fórmulas! Continuo a pensar o mesmo com outros temas e acredito na 
sinergia do arcaico e do desenvolvimento tecnológico. O Brasil vivo, não o 
dos intelectuais, é fascinante na medida em que não está bloqueado pelos 
escrúpulos do Primeiro Mundo e exprime uma forma de vitalismo. A pós-
modernidade, na contramão do pessimismo, é a expressão desse vitalismo. 
O Brasil é uma terra de futuro por viver a intensidade do presente. Cada vez 
que vou ao Brasil fico espantado com a imensa distância existente entre o 
discurso miserabilista de certos intelectuais brasileiros e a realidade que é 
vitalista. Os tecnocratas de esquerda, na França, que nunca pegaram o 
metrô, não compreendem as estratégias de sobrevivência dos 
desempregados. Pergunto-me se o mesmo não ocorre no Brasil. 
(MAFFESOLI, 2013, online) 

Maffesoli (2013) vê o arcaico como algo ligado aos afetos, tido para ele como 

não-racional. Na primeira metade do século XX, Sérgio Buarque de Holanda explicava 

que a cordialidade dos brasileiros “(...) representava um dos claros empecilhos para a 

 
23 Juremir Machado da Silva entrevista Maffesoli - Entrevistas: Maffesoli e a pós-modernidade. Correio 
do Povo. 21 mai. 2013. Disponível em:  
<https://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/entrevistas-maffesoli-e-a-pós-
modernidade-1.305147>. Acesso em: 12 set. 2021.  
 

https://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/entrevistas-maffesoli-e-a-pós-modernidade-1.305147
https://www.correiodopovo.com.br/blogs/juremirmachado/entrevistas-maffesoli-e-a-pós-modernidade-1.305147
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entrada do país na modernidade” (SCHWARCZ, 2019, p. 66). No Brasil que vive o 

presente e de forma intensa, Maffesoli (2013) vê uma expressão da pós-modernidade. 

Na conclusão do capítulo 5 do seu livro “Raízes do Brasil”, Sérgio Buarque de 

Holanda (2014, p. 182), discorrendo sobre o comportamento do brasileiro, aponta: “Ele 

é livre, pois, para se abandonar a todo o repertório de ideias, gestos e formas que 

encontre em seu caminho, assimilando-os frequentemente sem maiores dificuldades.” 

No período em que ele analisou essa característica, ela foi vista como atraso. Hoje, 

na perspectiva da “modernidade líquida”, talvez ela possa ser vista como 

vanguardista.  

Maffesoli (2013) observou o distanciamento entre o “Brasil vivo” e a fala de 

alguns intelectuais - distanciamento que, segundo ele, não é exclusividade dos 

intelectuais brasileiros. Pode-se dizer que sua observação está relacionada ao Brasil 

oficial, que vê o popular de forma “miserabilista”, que em parte não percebe o 

“vitalismo” do Brasil real. 

Como apresentado anteriormente, o Brasil tem mazelas históricas que 

provocam sérios problemas estruturais na atualidade. Todavia, isso não faz com que 

a maioria dos brasileiros se revolte e se veja como vítima, podendo ser explicado pelo 

fato de, ao que tudo indica, a modernidade no Brasil ter sido sempre líquida.  

Bauman chama a atenção para o excesso de liberdade individual trazida pela 

“modernidade líquida”. Argumenta que ela representa muito mais um “salve-se quem 

puder” do que a emancipação imaginada pelos iluministas. No Brasil, a liberdade 

desassistida já existe há muito tempo. 

O brasileiro é visto como alguém que “não desiste nunca”. Dizer que ele nunca 

desiste significa que, apesar dos problemas, continua lutando por uma vida melhor, 

com mais respeito, dignidade e cidadania. Nesse contexto, a escola é vista como uma 

porta de entrada para que essa vida possa ser alcançada. Por isso, a escola brasileira 

precisa de atenção e cuidado.  

Um exemplo da resiliência dos brasileiros está relacionado à solidariedade. 

Nunca existiu no país um Estado de Bem-estar Social de fato. O capitalismo pesado 

esperava que no Brasil, assim como em outros países do chamado terceiro mundo, 

os pobres morressem de fome. Entretanto, a solidariedade existente entre os 

brasileiros, que sempre funcionou como uma espécie de programa social não 
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governamental, garantiu a sobrevivência de muitas famílias que, apesar das 

condições precárias, continuaram vivas e cheias de esperança por uma vida melhor.  

Historicamente, a lógica do salve-se quem puder já existe há muito tempo no 

Brasil - o que faz do brasileiro, “antes de tudo, um forte”24. Porém, a resiliência dos 

brasileiros não pode ser utilizada para que o Estado possa se desresponsabilizar de 

suas obrigações sociais.  

No Brasil, autoritarismo, corrupção, machismo e racismo são exemplos de 

violências que estão presentes tanto na vida das elites econômica e intelectual quanto 

na vida da classe média, seja ela intelectualizada ou não, assim como na vida da 

população pobre.  

A mesma sociedade solidária, a ponto de dividir uma cesta básica para que o 

outro tenha o que comer, persegue aquele que parece ser diferente ou que não vive 

de acordo com alguns padrões sociais. Por isso, é importante tomar cuidado para não 

reduzir a complexidade do país a um mero maniqueísmo. 

A escola, por meio do seu currículo, não pode ficar alheia ao contexto do qual 

ela faz parte. Promover o diálogo entre as particularidades e o todo e vice-versa, não 

é tarefa fácil. Por essa razão, precisamos sempre falar honestamente sobre o Brasil. 

  

 
24 Após observar a luta dos sertanejos pela sobrevivência no sertão do Brasil, Euclides da Cunha, em 

seu livro “Os Sertões” (1902), utiliza a expressão: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicio as considerações desta pesquisa evocando Edgar Morin (2018), que há 

muito tempo vem chamando a atenção para o fato de que o conhecimento 

fragmentado dos saberes forma especialistas sem habilidades para compreender a 

complexidade da vida, e que as certezas modernas fizeram com que o inesperado 

passasse a surpreender e desorientar.   

Com a pandemia, o mundo inteiro teve que lidar, entre outros fatores, com o 

inesperado. Esta pesquisa, predominantemente bibliográfica, teve que ser repensada 

e adaptada. A principal fonte para sua realização era, inicialmente, a Biblioteca da 

PUCSP. Entretanto, devido à pandemia, suas portas se fecharam, sem previsão de 

abertura. 

Ao enfrentar o desafio de não ter acesso a bibliotecas e lojas, e por não 

encontrar algumas referências digitalizadas ou disponíveis para venda online, foi 

necessário lidar com o inesperado e, a partir disso, Morin (2018) tornou-se uma grande 

inspiração para a realização deste trabalho. 

Bauman (2009), uma das referências centrais deste estudo, ao analisar as 

transformações contemporâneas, mesmo sem ter vivenciado a pandemia, enfatizou a 

necessidade do desenvolvimento da capacidade de adaptação com a qual os seres 

humanos têm que aprender a lidar para que se adequem à rapidez das mudanças.  

O que esses dois pensadores nos mostram é que um dos grandes desafios da 

educação contemporânea é o de ensinar a reconhecer, compreender e enfrentar a 

complexidade da vida. Todavia, para ensinar é preciso antes, aprender, o que nos 

remete à percepção da importância da formação de professores e de profissionais da 

educação.   

O objetivo central deste estudo foi o de levar a refletir criticamente sobre as 

maneiras com as quais o currículo escolar pode contribuir no processo de 

emancipação individual na atualidade. O caminho percorrido pela pesquisa 

possibilitou compreender o que caracteriza a contemporaneidade para, a partir dessa 

compreensão, analisar o que se entende por liberdade nos dias de hoje e destacar a 

importância do Estado e o papel da educação no processo de emancipação individual.  

A partir da ideia de “modernidade líquida”, Bauman (2001) analisa o modo como 

mudanças econômicas e políticas afetaram a individualidade e as relações humanas 

nas sociedades ocidentais. Para entender o conceito de “modernidade líquida”, foi 
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necessário percorrer o caminho histórico do que se entende por modernidade, cujas 

reflexões permitiram diferenciar conceitos abordados no primeiro capítulo. 

O mais importante desse percurso histórico é perceber qual lugar o Brasil ocupa 

nesse contexto. Ao longo da modernidade, o Brasil caracterizou-se como uma colônia 

europeia. A partir do século XX, foi considerado um país subdesenvolvido e, no início 

do século XXI, elevado ao posto de país emergente. Vale destacar que essa 

classificação é feita pelas potências econômicas.     

Saber como o Brasil é visto no contexto mundial, entender que o Brasil não é 

um país pobre e sim um país de pobres, ajuda-nos a perceber quem somos e qual o 

nosso lugar no mundo, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Além das 

questões econômicas, questões socioculturais precisam ser analisadas. Por isso, é 

necessário falar sobre o Brasil, porque como destaca Bauman (2015), “(...) o mundo 

não tem que ser desta maneira, (...) há uma alternativa àquilo que correntemente 

parece tão natural, tão óbvio, tão inevitável” (p. 17). 

Conhecer as nossas origens e o nosso lugar em um contexto mais amplo 

contribui para que nos tornemos indivíduos de facto (BAUMAN, 2001), capazes de 

fazer escolhas em relação à própria vida, como explicado pela filosofia existencialista 

(SARTRE, 1970) – lembrando que, como destacou Bauman (2001), a presença do 

Estado, promovendo e protegendo a cidadania e os direitos humanos, é fundamental 

para a conquista da liberdade. A escola tem um importante papel nesse processo.       

A pesquisa propiciou a percepção de que o currículo escolar é a alma da 

educação formal. Deve-se destacar que as características físicas e abstratas da 

escola, o que se ensina, a prática pedagógica e tudo o que ocorre com os sujeitos do 

ambienta escolar, é delineado pelo currículo.  

O professor, apesar de ser uma peça fundamental no contexto escolar, 

depende de um ambiente adequado para desenvolver seu trabalho; caso contrário, 

seus esforços não possibilitarão alcançar a intensidade e amplitude do seu significado. 

A existência ou não de um ambiente de trabalho apropriado, tem como referência a 

organização do currículo escolar. 

A realização desta pesquisa, também possibilitou a compreensão de que o 

currículo escolar é construído por pessoas e suas circunstâncias. Sendo assim, para 

que haja uma educação voltada para a liberdade, é necessário que os educadores 
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conquistem sua emancipação. Para isso, faz-se necessário que a formação docente 

seja repensada, reorganizada e ressignificada.  

Esta pesquisa, que procurou destacar a importância do currículo escolar no 

processo de emancipação individual, se justifica pelas possibilidades que se abrem, 

sobretudo aquelas que inserem o currículo escolar em um novo contexto, tanto 

provocado por transformações políticas, econômicas e sociais, ocorridas desde o final 

do século XX - que Bauman (2001) chamou de “modernidade líquida” -, quanto como 

consequência da pandemia, que tem assolado o mundo desde o final do ano de 2019. 

Espero que este estudo tenha contribuído para um maior entendimento sobre 

o conceito de “modernidade líquida”, a liberdade contemporânea e, principalmente, a 

importância do currículo escolar no processo de emancipação individual. Que outras 

pesquisas nessa área possam aplicar os resultados aqui apresentados, utilizando este 

trabalho como ponto de partida para investigações futuras. 
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