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Resumo
O estudo parte do pressuposto de que a formação para a
docência não se constitui em um fato isolado das configurações
sociais mais amplas, mas um tema que dada a sua dimensão
envolve aspectos relacionados à educação, à cultura e ao mundo
do trabalho. Nesse sentido, a temática central é examinada a
partir de um quadro teórico que tenta resgatar alguns elementos
de análise referentes à tensão posta pela "crise" da sociedade
moderna e pelo paradigma da pós-modernidade, destacando as
suas articulações com o mundo do trabalho, da cultura e da
educação. Também foram colhidos depoimentos de dez
professores do ensino técnico, tendo como eixo questões
relacionadas à continuidade dos estudos destinados à formação
docente, no atual contexto da sociedade contemporânea. O
estudo demonstrou que, embora o discurso oficial proclame a
necessidade da educação continuada, as oportunidades de
formação docente ainda são restritas para o conjunto dos
docentes do país.
Palavras-chave: formação docente; educação continuada;
educação e trabalho; modernidade; pós-modernidade

Texto que integra a pesquisa "Formação docente e novas demandas do mundo do

trabalho", realizada com apoio e financiamento da Fundação Uniban.

* Doutora e mestre em Educação pela PUC-SP, professora de pós-graduação e

graduação e pesquisadora da Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban).

E-mail: ritaaprile@hotmail.com.

** Doutora e mestre em Educação pela PUC- SP, professora da graduação da

Universidade Bandeirante de São Paulo (Uniban). E-mail - rebarone@uol.com.br.

EDUCAÇÃO & LINGUAGEM • ANO 9 • N° 14 • 191-209, JUL-DEZ. 2006 191



Teachers' qualification question of the
contemporaneous world

Abstract
The smdy starts from the presuppose that the qualification of
teachers is not constituted by an isolated fact of the more
ample social configurations, but from a theme that because of
its dimension involves aspects related to education, culture and
the working world. In this way, the central thematic is
examined from a theoretician picture that tries to rescue some
elements of analyze referents to the tension set by the "crises"
of the modem society and by the paradigm of the post-
modernity, highlighting its articulations with the working world,
culture and education. Statements were collected from ten
teachers from the technical education, having as axis questions
related to the continuity of the studies for the teachers'
qualification in the current context of the contemporaneous
world. The study demonstrated that although the official
discuss hás proclaimed the need of continued education the
opportunities of teachers' qualification are, still, limited for the
team of the teachers in the country.
Keywords: teachers' qualification continued education;
education and work; modernity, post-modernity.

Formación Docente y cuestiones
dei mundo contemporâneo

Resumen
Ese estúdio parte dei presupuesto de que Ia formación para Ia
docência no se constituye en un facto aislado de Ias
configuraciones sociales más amplias, sujetos de un tema que
dada su dimension envuelve aspectos relacionados a Ia
educación, a Ia cultura y ai mundo dei trabajo. En ese sentido,
Ia temática central es examinada a partir de un cuadro teórico
que intenta rescatar algunos elementos de anáhsis referentes a
Ia tension puesta por Ia "cnsis" de Ia sociedad moderna y por
ei paradigma de Ia post modernidad, destacando sus
articulaciones con ei mundo dei trabajo, de Ia cultura y de Ia
educación. También fueron tomados como testigos diez
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profesores de Ia enseiianza técnica, teniendo como eje
cuestiones relacionadas a Ia continuidad de los estúdios
destinados a -Ia formación docente, en ei contexto actual de Ia
sociedad contemporânea. Ese estúdio demostro que, aunque ei
discurso oficial proclame Ia necesidad de Ia educación
continuada, Ias oportunidades de formación docente todavia
están restrictas para ei conjunto de los docentes dei País.
Palabras-claves: formación docente; educación continuada;
educación y trabajo; modernidad; post-modernidad .

Introdução
Qualquer estudo que se empreenda, hoje, sobre a formação

docente exige a inserção da temática em uma configuração mais
ampla que envolva as dimensões educação, trabalho e cultura.
Esse pressuposto se justifica na medida em que a formação para
a docência não se constitui em um fato isolado das complexas
configurações presentes na sociedade e, em especial, no mundo
do trabalho, em que um de seus atores sociais é o docente, ainda
que, muitas vezes, a profissão docente seja idealizada e, conse-
qüentemente, vista aquém dessa realidade.

Isto posto, admite-se que todo o processo de formação
para a docência, bem como todas as iniciativas - sejam elas
pessoais e/ou coletivas - e experiências referentes à profissão
docente indicam tratar-se ela de uma construção histórico-social.
E, como tal, só pode ser entendida relacionalmente, isto é, a
partir das múltiplas conexões que o ser e o fazer docente
estabelecem com as esferas econômica e política e mediando a
relação entre elas, a esfera da cultura.

Nesse sentido, as propostas curriculares para a formação
docente - independentemente de ocorrerem no âmbito dos
cursos de graduação e/ou pós-graduação ou, ainda, por meio de
ações da chamadas educação continuada - expressam a produção
e a distribuição da cultura consagrada pelo conhecimento oficial
em cada etapa do desenvolvimento produtivo e em formas
específicas e contingentes de um determinado momento his-
tórico-social.

Em face do exposto, acredita-se que as configurações de toda
ordem - econômicas, políticas, sociais e culturais - presentes na
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sociedade como um todo acarretam profundos questionamentos
e desafios para a formação profissional dos docentes. Sem a
pretensão de esgotar a análise da temática, mas de realizar um
esforço para o avanço de sua discussão, tomar-se-á como eixo
condutor, nesse texto, alguns aspectos que caracterizam as
dimensões educação, trabalho e cultura na sociedade con-
temporânea, posto que é nesse contexto que se processa a
formação para a docência e para o qual se projeta a sua atuação.

Cenário de crise da modernidade
De início, é importante resgatar alguns aspectos referentes

à tensão posta pela "crise da sociedade moderna" (Habermas,
1990; Kurz, 1996) e pela emergência de um novo ideário
filosófico e cultural denominado "pós-modernidade", que,
segundo Harvey (1992):, estaria se manifestando em todos os
aspectos da vida social, cultural, política e econômica ou, ainda,
por uma revisão radical do paradigma epistemológico da ciência
moderna (Santos, 1996). No mundo da produção, a tensão
"moderno/pós-moderno" pode ser percebida na convivência do
modelo taylorista-fordista, concebido no bojo do projeto da
modernidade, com o modelo da especialização flexível, baseado
na utilização de padrões menos rígidos de gestão e de or-
ganização do trabalho.

Embora as discussões sobre a sociedade moderna não
constituam em si um fato novo2, vale lembrar que o projeto da
modernidade tem suas raízes nas idéias dos pensadores ilu-
ministas que elegem a razão científica - fundada no pensamento
racional, monológico e unilateral - como o único caminho
viável e possível de leitura do mundo e de construção de uma

1 Os autores divergem sobre o sentido do termo pós-moderno, concordando, apenas,

quando afirmam que o "pós-modernismo" representa uma espécie de reação ao

modernismo ou afastamento dele (Harvey, 1992).
2 Gramsci, em sua obra Concepção dialética da história (1966), critica, em várias

passagens, alguns dos fundamentos da sociedade moderna, entre os quais: a "razão",

o "progresso" e o "trabalho científico". Também, quando se refere ao americanismo

e ao fordismo (1968), o autor apresenta um conjunto de críticas ao que considera

"condições contraditórias da sociedade moderna".
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nova sociedade. Nessa perspectiva, seria considerado legítimo e
verdadeiro apenas o conhecimento comprovado por regras
ditadas pelas ciências naturais e exatas, a quem caberia libertar a
humanidade das formas irracionais do pensamento decorrentes
de tradições, crenças, mitos e práticas religiosas. Indo mais além,
acreditava-se que, mediante o domínio científico da natureza, o
homem conseguiria libertar-se da escassez, das necessidades, das
arbitrariedades e das calamidades naturais a que estava sujeito.
Além da fé na inteligência humana e na razão universal que
levaria à compreensão do eu e do mundo, numerosas doutrinas
modernistas propõem a igualdade, a justiça e a liberdade humana
(Harvey, 1992) como caminho para a justiça das instituições
sociais e da conquista do progresso da humanidade.

No mundo do trabalho, a "crise" da modernidade se revela
pelo esgotamento do "modelo fordista de produção" (Harvey,
1992), fundado na racionalidade taylorista, que se fundamenta em
estilos gerenciais excessivamente vertícalizados e controladores
e na divisão delimitada, rígida e polarizada das funções inte-
lectuais e instrumentais. À exceção de pequeno grupo de traba-
lhadores, as exigências de qualificação eram colocadas em
segundo plano (Machado, 1994). Todos os trabalhadores,
especialmente os considerados de "chão-de-fábrica", deveriam
introjetar a lógica própria do modelo taylorista-fordista, execu-
tando com absoluta disciplina e rigidez atividades previamente
estabelecidas e normalizadas, sem que lhes fosse exigido o uso
da inteligência e da criatividade, concorrendo, pois o fordismo
para a cristalização não só das funções materiais, mas também
das funções cerebrais. Mais que um método de trabalho, a
racionalidade fordista propunha um novo tipo de trabalhador,
um novo tipo de homem e, em conseqüência, um modelo de
sociedade: democrática, racionalizada, modernista e populista
(Harvey, 1992).

No período pós-guerra, o modelo fordista apresenta
indícios de estar atingindo os limites de sua eficácia em face de
novas normas de concorrência internacional ditadas por novos
blocos econômicos, bem como por crescentes pressões da classe
trabalhadora que, em fins da década de 1960 e no início da
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seguinte, reivindica melhores condições de trabalho e a retomada
de conquistas trabalhistas históricas, como, entre outras: pleno
emprego, férias remuneradas, jornada de trabalho limitada,
salários fixos, aposentadoria por tempo de serviço, as quais
vinham sendo desconsideradas por empresários, que se viam
ameaçados pela grave crise econômica de repercussão mundial,
no início dos anos 1970 (Harvey, 1992). O Estado, que, sob a
égide de políticas neoliberais, vinha intermediando com relativo
êxito as relações capital e trabalho, nesse momento assume um
"relativo distanciamento" nessa mediação e reduz drasticamente
os investimentos em políticas públicas, optando, a partir de
então, pela privatização de grande parte das instituições públicas
(Harvey, 1992).

No contexto da modernidade, é importante destacar o
papel desempenhado pela educação escolarizada, especialmente
pela escola pública, que deveria traduzir e disseminar os seus
princípios, a fim de que pudessem ser incorporados ao senso-
comum e à sensibilidade popular. Caberia, pois, à escola a
propagação e a generalização de valores como justiça, igualdade
e distributividade, sendo considerada, por essa razão, a "ins-
tituição moderna por excelência" (Silva, 1996). Mesmo divul-
gando o projeto moderno de sociedade, a escola não consegue
atingir, de início, todos os segmentos da sociedade. Somente
com o passar do tempo é que se dá a ampliação do atendimento
dá escola, o que não ocorre por acaso, mas em conseqüência de
uma série de reivindicações e movimentos da população em prol
da democratização do acesso a ela, bem como em decorrência
das exigências do capitalismo de contar com mão-de-obra com
mais escolaridade. É importante ressaltar que as reivindicações
da população indicam o quanto a escola não deu conta de
realizar a parcela do projeto da modernidade que lhe coube,
revelando estar ela situada "no coração de um dos maiores
fracassos da modernidade", qual seja o da não-concretização das
igualdades de oportunidades (Cavaliéri, 1996).

No ensino superior, os ecos do projeto da modernidade são
percebidos, até os dias atuais, em cursos organizados segundo uma
concepção positivista de ciência, que fragmenta os campos do

conhecimento em áreas rigidamente delimitadas. Cursos são
classificados em categorias (humanas, exatas e biológicas); a ciência
é separada da tecnologia, os conteúdos são separados dos métodos
e a teoria, da prática. A pesquisa não se incorpora à prática
docente e, em decorrência, o ethos do professor não é o do
investigador. Propostas curriculares são concebidas de forma a
demarcar rigorosamente as profissões, que, por sua vez, são
recortadas em ramificações cada vez mais delimitadas para atender
às demandas de mão-de-obra especializada exigidas pelo modelo
de produção taylorista-fordista. As disciplinas correspondem a um
conjunto de conhecimentos supostamente apolíticos e estruturados
a partir de uma lógica racional, científica e objetiva, que deveriam
ser transmitidos pela escola por meio de verdades consideradas
perenes e, portanto, imutáveis.

Caminhos da pós-modernidade
Por volta de 1970, mudanças de toda ordem são eviden-

ciadas no e a partir do projeto da modernidade, sugerindo uma
revisão dos paradigmas que estabelecem um único caminho para
o alcance do conhecimento. A razão científica, tal qual concebida
pelos ilumimstas, não dá mais conta de explicar os movimentos
da realidade. A crítica pós-moderna caracteriza-se pela rejeição
ou denúncia à visão de mundo positivista, tecnocêntrica e
racionalista, opondo-se à crença no progresso linear, nas ver-
dades absolutas, no planejamento racional de ordens sociais
ideais e na padronização do conhecimento e da produção. Na
revisão dos fundamentos epistemológicos da modernidade, novas
formas de olhar o mundo despontam, oscilando entre o micro
(regional, local, particular) e o macro (global, totalizante) como
tentativas de explicar e caracterizar a sociedade em geral.

É importante destacar que em relação à chamada crise da
modernidade, temos duas posições antagônicas. De um lado, a
de Habermas (1990) e seus seguidores que, mesmo admitindo
que o conceito tradicional de racionalidade posto pelo ilumi-
nísmo se encontra em crise, consideram a modernidade um
projeto inacabado. Na perspectiva desses autores, a história da
racionalidade ocidental é marcada por períodos de mudanças
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mais ou menos profundas, sem configurar, no entanto, uma
ruptura radical de seus princípios originais.

Em sua obra Discurso filosófico da modernidade,
Habermas (1990) concorda - em parte - com as críticas que
apontam para uma direção contrária ao conceito da razão
absoluta, que suprime as relações dialógicas entre os homens e
tenta transformá-los em instrumentos a seu favor, mas o autor
discorda dessas críticas quando tentam sair do contexto da
racionalidade. Nesse sentido, propõe um caminho contrário: a
substituição do paradigma da "razão centrada no sujeito" pelo da
"razão comunicacional", isto é, pelo paradigma da compreensão
mútua (ação comunicativa), entre sujeitos capazes de falar e de
agir sem, no entanto, sair do contexto da racionalidade. Na
perspectiva do autor, o paradigma da ação comunicativa desloca
a posição dos sujeitos, que, de meros observadores, se trans-
formam-se em participantes construtivos e dialógicos de seus
planos de ação. As "qualidades dialógicas da comunicação
humana" permitem que falante e ouvinte se voltem neces-
sariamente para uma compreensão recíproca.

De outro lado, Lyotard (1996) e seus seguidores acreditam
que um novo modelo epistemológico e social se instala na
sociedade, configurando uma nova época, denominada pós-
moderna, que, por sua vez, privilegia o pluralismo do discurso,
a heterogeneidade de estilos de vida e a diferença como forças
libertadoras para a redefinição do discurso cultural. Sob essa
perspectiva, os autores assumem intensa desconfiança em relação
aos discursos qualificados de universais ? metalinguagens,
metanarrativas e metateorias -, criticando o fato de que tais
teorias apregoam a evolução da humanidade de uma situação
para outra e, ainda, que, mediante essas teorias, todas as coisas
e todos os fatos possam ser explicados ou representados.

Nesse sentido, são contundentes as críticas que Lyotard
(1996) e outros representantes de algumas alas pós-modernistas
conferem ao cristianismo, considerado a mais antiga das grandes
narrativas ocidentais, bem como às abordagens oriundas da
economia política de inspiração marxista. Sustentam Lyotard e
seus adeptos que o momento atual configura um "caleidoscópio"
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formado por múltiplos "jogos de linguagem" regidos por regras
próprias e, portanto, acima dos interesses grupais. As análises
pós-modernas efetuadas, nessa direção, vêem o conhecimento
como contingente e circunstancial, contrapondo-se, portanto, a
uma visão histórica dp construção da humanidade. Ao rejeitar a
idéia de continuidade, o projeto pós-moderno de sociedade pode
ser decodificado como uma espécie de reação e, até mesmo, de
rejeição às lutas e conquistas que, no decorrer da história dos
movimentos sociais, possibilitaram à humanidade a conquista de
direitos essenciais ao exercício da cidadania.

E importante destacar que, embora antagônicas, tanto as
posições lideradas por Lyotard, quanto as defendidas por
Habermas têm contribuído para o avanço dos debates em-
preendidos acerca da tensão entre moderno e pós-moderno,
especialmente no que diz respeito ao plano filosófico e cultural.

Tensão entre moderno e pós-moderno no
mundo do trabalho

Preocupado em buscar uma interpretação rigorosa do pós-
modernismo como condição histórico-social, Harvey (1992),
inspirando-se nas interpretações de Marx sobre a modernização
capitalista, considera que o pós-modernismo talvez acene para
um novo modelo epistemológico e social ou, quem sabe, para a
retomada do projeto da modernidade a partir de novos parâ-
metros. Conforme lembra o autor, indícios da pós-modernidade
podem ser percebidos na sociedade como um todo e, no mundo
do trabalho, pelo emergência do modelo pós-moderno da
especialização ou acumulação flexível em substituição ao e/ou
utilização concomitante do modelo fordista, gerado no bojo do
projeto da modernidade.

Ainda, segundo Harvey (1990), a racionalidade do novo
modelo produtivo indica que formas rígidas de gestão e de
organização do trabalho começam a ser flexibilizadas. Nesse
sentido, novos padrões gerenciais são adotados, pressupondo
maior comunicação entre chefias e subordinados, bem como
maior participação e autonomia dos trabalhadores no plane-
jamento, no controle, na manutenção e no acompanhamento dos
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processos de produção. Com base no princípio do trabalho
cooperativo, o trabalho em equipe é incentivado, assumindo
várias possibilidades, como, entre outras, ilhas de produção,
círculos de controle de qualidade e kanban.

Contrapondo-se à produção em larga escala do modelo
fordista, os pequenos lotes e o sistema de pronta entrega e de
atendimento personalizado (just-in-time) constituem-se em uma
das características do novo modelo. Aos novos padrões organi-
zacionais e gerenciais introduzidos por indústrias, empresas da
área comercial e prestadoras de serviço são acrescidas tecnologias
altamente sofisticadas baseadas na microeletronica, na in-
formática e na robótica, levando alguns autores a qualificar o
novo momento produtivo de "era da informação", "revolução
microeletronica" ou, mesmo, "terceira revolução industrial". As
novas tecnologias transferem para as máquinas e os equi-
pamentos parte significativa das atividades até então desem-
penhadas por profissionais, tornando mais simplificadas as
atividades do fazer, que, por sua vez, passam a exigir menor
dispêndio de força física, menor número de solicitações sensório-
motoras e menor contato físico com o objeto a ser trans-
formado, concorrendo, dessa maneira, para a diminuição do peso
das atividades físicas diretas na produção e para tornar o trabalho
mais "desmaterializado" (Machado, 1994).

Em contrapartida, as atividades de gerenciamento e coorde-
nação, bem como de manutenção tornam-se mais complexi-
ficadas. O domínio de novas linguagens, como é o caso da
microeletronica, exige o acesso a patamares mais elevados da
informação e a mobilização de novos referenciais culturais, além
da aquisição de novos códigos de leitura e de interação com a
realidade. Exige também a capacidade de o profissional mobilizar
operações mentais que permitam a transformação de símbolos
em ações de "máquinas inteligentes", bem como a capacidade de
interagir com o "cérebro" dessas máquinas, decodificando suas
mensagens, acompanhando e avaliando a execução das operações
(Machado, 1994).

Dessa forma, as exigências de qualificação já não são mais
as mesmas do modelo taylorista-fordista, em que os tra-
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balhadores se limitavam a operar, abastecer e reparar máquinas
e equipamentos, cujos comandos já vinham nelas embutidos, o
que certamente concorria para o esvaziamento de sua capacidade
de reflexão e de criatividade. A nova racionalidade de produção
passa a exigir novas qualificações do trabalhador, entre as quais
a polivalência, que envolve a rotação de tarefas sem demarcação
rígida dos postos de trabalho, a multifuncionalidade e a visão de
conjunto do processo produtivo, que pode tornar possível o
desenvolvimento de um trabalho mais rico, variado e diversificado
e permitir aos profissionais responder com agilidade e eficácia às
solicitações de produtos altamente diferenciados e sob enco-
mendas, bem como resolver os problemas que surgem no co-
tidiano de trabalho. Além das habilidades técnicas (domínio dos
conhecimentos referentes ao campo de trabalho, dos equi-
pamentos e das ferramentas), passam a ser cada vez mais soli-
citadas as habilidades relacionais (comunicação) e os atributos de
personalidade (comportamentos: inovador, dinâmico e criativo).

É importante ressaltar que a flexibilização dos processos
produtivos e das formas organizacionais, assim como as atuais
exigências de desempenho de um trabalho com mais iniciativa,
criatividade e participação não constituem regra geral para todos
os trabalhadores. Alguns autores (Leite, 1994; Mattoso, 1995)
nos chamam a atenção para a existência de duas tendências. De
um lado, tem-se as empresas que utilizam tecnologias de última
geração e em que a flexibilidade e a participação são consideradas
recursos indispensáveis para elevação dos níveis de produtividade
e de competitividade, bem como uma de suas condições básicas
de sobrevivência no mercado competidor. Por outro lado, tem-
se as empresas que operam com métodos produtivos tra-
dicionais, em que ainda predominam os padrões rígidos
tayloristas e fordistas de organização e gerência do trabalho.
Ressalta-se também que inúmeras empresas utilizam ambos os
modelos, isto é, dispõem de setores que trabalham com
tecnologias de ponta e, ao mesmo tempo, de setores que se
empregam maquinários e equipamentos tradicionais e, em
conseqüência, essas empresas desenvolvem um tratamento
diferenciado em relação aos seus trabalhadores.

EDUCAÇÃO & LINGUAGEM • ANO 9 • N° 14 • 191-209, JUL-DEZ. 2006 201



Nesse contexto, é importante lembrar que a utilização das
novas e sofisticadas tecnologias provoca efeitos contraditórios,
no mundo do trabalho. Se, de um lado, permite o aprimo-
ramento e a agilização de inúmeros processos produtivos, de
outro, vem concorrendo para a diminuição de inúmeros postos
de trabalho, que, substituídos por novos e sofisticados ma-
quinários e equipamentos, colaboram para o aumento das taxas
de desemprego. Essa situação, constatada em várias áreas do
mundo do trabalho, permite-nos afirmar que a introdução das
novas tecnologias contribui para a desumanização do trabalho.

Indo mais além, os autores lembram que, entre os países
altamente industrializados e os chamados periféricos, se verifica
um descompasso qualitativo e quantitativo quanto à introdução
de novos padrões organizacionais e tecnológicos e, em decor-
rência, quanto ao desenvolvimento de processos inéditos visando
à produção de novas tecnologias e novos produtos. Nesse
sentido, países que não dispõem de uma base de escolaridade
consolidada e não detêm uma tecnologia avançada limitam-se a
importar "pacotes" e copiar modelos idealizados por países cujos
níveis de industrialização e poderio econômico lhes permitem
definir novos patamares tecnológicos, criação e monopólio de
novas tecnologias, bem como as condições de acesso a elas.

Frente aos impactos provocados pela introdução de novas
formas organizacionais e tecnológicas, Harvey (1996) alerta para
o perigo da superestimação do aumento da flexibilidade, ima-
ginando-se que o fordismo tenha perdido toda a sua força e de
que o mundo esteja diante de uma ruptura radical do capitalismo.
Ó autor, contudo, nos adverte que, diante do novo cenário, "é
perigoso fingir que nada mudou", quando práticas mais flexíveis
de organização e de gestão do trabalho "olham a maioria dos
trabalhadores de frente".

Outros vestígios da modernidade e pós-
modernidade

Apesar das controvérsias existentes em relação às concepções
de modernidade e pós-modernidade, parece existir um consenso,
entre os autores, em torno de alguns elementos que configuram o
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"cenário" mundial de tensão entre o moderno e o pós-moderno:
o mundo se globalizou'não só em suas dimensões econômicas,
mas também em suas dimensões culturais e políticas. Problemas
até então restritos aos estados-nação, entre os quais a preservação
ambiental, o emprego e o desemprego, as catástrofes, o
desarmamento, as doenças, a fome, e o narcotráfico, extrapolam
as fronteiras de cada país e passam a ser discutidos numa nova
perspectiva, que pressupõe uma relação entre o local e o global.

Os vestígios da crise da modernidade e da emergência da
pós-modernidade não atingem, portanto, apenas a dimensão
filosófica, o paradigma da concepção de verdade e as dinâmicas
do mundo do trabalho, mas toda a sociedade.

No plano político, a tensão se revela por meio da ascensão das
teorias neoliberais ou do neoliberalismo, consideradas uma versão
pós-moderna do capitalismo, ou seja, uma "nova face da antiga
ideologia" (Queiroz, 1996). No bojo dessas teorias, o Estado
incentiva os mecanismos de mercado a agirem livremente e defende
a privatização de instituições sociais. Ao deslocar para a economia
privada parte de sua responsabilidade, o Estado coloca em jogo não
apenas uma questão política, mas, sobretudo, uma questão eco-
nômica e social, uma vez que reduz o seu papel em relação ao
atendimento das necessidades e reivindicações da população.

No âmbito da educação e da cultura, a tensão entre mo-
derno e pós-moderno também pode ser percebida na superva-
lorização do novo, no imediatismo, no intento de desconstrução
do legado cultural e, portanto, na tentativa de descontinuidade
histórica, que constituem algumas das características das teorias
pós-modernistas. Recorrendo a Forquim (1993), lembramos que
o autor qualifica o novo discurso pedagógico de puramente
instrumentalista, posto que o único alvo da educação escolar
consiste em formar espíritos ágeis e personalidades adaptáveis
capazes de emitir respostas flexíveis e preparadas para qualquer
eventualidade. Em sua opinião, o novo discurso emerge de uma
visão extremamente prematura de modernização do mundo e de
adesão ao mito do novo, do efêmero, do emergencial e do
ocasional, que, por sua vez, rejeita a cultura e a memória, como
se fossem um verdadeiro fardo.
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Implacável em suas críticas sobre as novas teorias3, Forquim
(1993) enfatiza que a educação e a cultura configuram "duas faces
rigorosamente recíprocas e complementares de uma mesma
realidade", uma vez que a "cultura é o conteúdo substancial da
educação" e, portanto, a educação "não é nada fora da cultura e
sem ela". Lembra o autor que a transmissão do legado cultural
cabe ao trabalho "paciente e continuamente recomeçado"
desenvolvido pela tradição docente, enfatizando que a reflexão
pedagógica contemporânea não pode desconsiderar a questão da
modernidade, assim como não pode resignar-se em fazer "a
apologia da amnésia", adotando uma pedagogia baseada na
negação do imperativo da cultura, que libera o indivíduo de todo
o conjunto de saberes, símbolos e valores anteriores e exteriores
a ele, que configuram o patrimônio cultural da humanidade.

Criticando também a idéia de descontinuidade temporal que
caracteriza a nova condição da sociedade, Harvey (1990) nos
lembra que a própria memória histórica desenvolve uma capa-
cidade de pilhar a si própria, absorvendo tão-somente o que
considera o aspecto do presente. Nessa perspectiva, alerta-nos o
autor para o fato de que a perda da temporalidade corresponde
a uma perda paralela de profundidade, pois boa parte da pro-
dução cultural contemporânea que se autodenomina pós-
moderna se fixa nas aparências, nas superfícies e nos impactos
que, com o decorrer do tempo, não terão poder de sustentação.

Também, discutindo as dimensões da educação e da cultura,
no bojo do movimento da pós-modernidade, McLaren (1997)
distingue dois posicionamentos: o lúdico e o de resistência. Em
relação ao primeiro, o autor rejeita as posições, já destacadas, de
Lyotard e seus seguidores, que se voltam principalmente para a
desconstrução das metanarrativas, das metalinguagens e das
metateorias. Ao tentar desconstruí-las, o pós-modernismo lúdico
concorre para o esvaziamento da identidade dos cidadãos e das
cidadãs, que são desnudados do conjunto das características que
configuram a sua especificidade contextual.

Forquim (1993) utiliza a expressão "novas teorias" para referir-se as teorias que

emergem da pós-modernidade.

204 EDUCAÇÃO & LINGUAGEM • ANO 9 • N° 14 • 191-209, JUL-DEZ. 2006

Como forma de reação a esse possível esvaziamento,
McLaren (1997) chama a atenção para a necessidade de que os
docentes não abandonem o conceito de globalidade, pois
considera que o metadiscurso se constitui em um meio para a
compreensão da verdadeira condição histórica de cada povo e de
cada segmento de uma dada sociedade. Nessa direção, deve-se
levar em consideração tanto o nível macropolítico (global), isto
é, a organização estrutural, quanto o nível micropolítico, que
corresponde à especificidade histórica de cada povo, manifestada
nos contextos de poder, nos discursos utilizados, na cultura
própria e peculiar e, enfim, em todas as experiências e caracte-
rísticas que configuram a identidade coletiva internalizada na
identidade individual de cada grupo e de cada indivíduo

O autor endossa as críticas abertas pelo pós-modernismo
de resistência, propondo aos docentes que assumam o que
denomina pedagogia crítica4, como uma possibilidade de equa-
cionar as tensões e identificar as contradições postas pelas teorias
modernas e pós-modernas. Nessa perspectiva, McLaren (1997)
enfatiza que os educadores precisam identificar os discursos
internalizados que orientam as suas práticas docentes e aqueles
que dão sustentação às suas visões de mundo, de sociedade e de
futuro, pois somente a partir da elucidação e da crítica a esses
discursos será possível compreender tanto a problemática dos
educadores e dos alunos, quanto a realidade local e global em
que ambos estão inseridos.

v

A guisa de conclusão
Em face das tensões demandadas pela crise da modernidade

e pela emergência do momento da pós-modernidade, a formação
para a docência constitui-se em uma questão central, posto que

Peter McLaren (1997), ao lado de Henry Giroux, é considerado um dos maiores

representantes da corrente da pedagogia crítica, em que um dos princípios é o

combate a todas as formas de discriminação: gênero, raça, poder, linguagem, entre

outras. Segundo o autor, tais preconceitos estão presentes, por exemplo, nos livros

didáticos, que, em sua opinião, precisam ser reescritos e reinventados em linguagem
não-racista e não-sexista.
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essa tensão passa pela educação e pela cultura e, dessa forma,
pela própria formação e atuação dos docentes. Assim, conforme
já destacado, é preciso considerar - na discussão sobre a questão
da formação docente - as exigências sociais decorrentes das
circunstâncias históricas em que se inserem os processos
formativos dos professores. E, embora, os levantamentos
realizados nos permitam constatar alguns avanços teóricos em
relação a essa discussão, contraditoriamente, ainda não foram
respondidas algumas questões relevantes para análise dos
fundamentos, conteúdos e procedimentos didáticos relacionados
à docência, tanto em sua formação, quanto em sua atuação.

A abordagem conteudística de currículos - traduzida pela
aquisição de conhecimentos e de habilidades de valor inques-
tionável para toda a vida e cuja obtenção se dava em tempos e
espaços determinados -, voltada principalmente para a formação
de quadros especializados, exigida pelo taylorismo-fordista,
começa a não dar conta de atender às demandas postas pela atual
configuração do mundo produtivo.

E, embora, ainda, predominem as propostas curriculares
estruturadas a partir de áreas de conhecimento rigorosamente
delimitadas, o discurso oficial começa a falar em percursos
curriculares, especialmente nos âmbitos do ensino técnico
profissionalizante e do ensino superior, enfatizando que as
instituições teriam ampla liberdade para a definição das dis-
ciplinas e composição das respectivas cargas horárias, reco-
mendando, mesmo, evitarem os prolongamentos desnecessários
em relação aos conteúdos. Essa situação, contudo, é extre-
mamente contraditória; de um lado, permite às instituições o
exercício de maior liberdade; por outro, a eliminação de
conteúdos sem critérios e sem uma ampla discussão pode
resultar em propostas extremamente pobres e em uma baixa
qualidade do ensino (Kuenzer, 2001).

Contrapondo-se a essa visão imediatista, uma profunda
ressignificação da educação escolar começa a ser delineada,
tomando-se como ponto de partida uma base sólida de formação
geral que deve ser complementada por ações educativas voltadas
à apreensão de novos conhecimentos e ampliação do domínio de
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habilidades complexas, que deverão ocorrer durante toda a vida do
indivíduo. O grande desafio que se coloca, hoje, em relação às
propostas curriculares, especialmente as destinadas ao ensino
superior, refere-se à substituição de habilidades como a memo-
rização e a repetição por outras capacidades cognoscitivas e
operativas de maior amplitude e complexidade que propiciem a
apropriação de conhecimentos científicos e tecnológicos,
articulando teoria e prática, conteúdos e métodos, conhecimento
e pesquisa, ciência e tecnologias, uma vez que configuram algumas
das condições indispensáveis para que os alunos possam adquirir
a chamada autonomia intelectual, bem como para a inserção
efetiva do País no novo universo científico e tecnológico.

Além dessas, outras capacidades envolvendo as dimensões
da comunicação e da interação também devem ser priorizadas
nas propostas curriculares, posto que boa parte das práticas
individuais de trabalho vêm sendo substituídas por práticas
coletivas, em decorrência da introdução de novas formas de
organização e gestão do trabalho, que exigem dos profissionais
o exercício da critica, da iniciativa e da criatividade e, ainda, a
observância do comportamento ético e solidário na construção
das identidades pessoal e coletiva.

No novo cenário, prevê-se que a educação escolar deva ser
complementada por outros cursos (línguas estrangeiras, infor-
mática etc.) e programas de aperfeiçoamento e de pós-graduação
que poderão ser realizados no País e no Exterior. Nesse sentido,
as ações educativas poderão envolver múltiplas e variadas pos-
sibilidades de organização pedagógica e de utilização de espaços e
recursos institucionais, englobando desde as ações realizadas em
ambientes escolares considerados tradicionais, quanto aquelas que
requerem o emprego de tecnologias e recursos didáticos sofis-
ticados, como é caso das videoconferências, do e-learning, do
ensino conectado em redes, entre outras.

Embora o discurso oficial proclame a necessidade da
chamada educação continuada, especialmente para os pro-
fissionais que virão a exercer a função docente, é importante
ressaltar que o acesso aos cursos e programas de atualização e
aperfeiçoamento profissional ainda é bastante restrito para o
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conjunto da sociedade. Em nosso País, com raras exceções, os
órgãos públicos e as instituições educacionais têm empreendido
ações práticas no sentido de ampliar as oportunidades de
formação docente.

Em geral, os futuros docentes não dispõem de recursos
financeiros e/ou de outras condições que lhes são exigidas para
a sua participação em programas de aperfeiçoamento e de pós-
graduação. Entre essas condições incluem-se a apresentação de
pré-requisitos, a disponibilidade de tempo, a facilidade de
deslocamento e o tempo necessário para dedicação aos estudos.
Depoimentos de dez professores do ensino técnico, obtidos em
2004, revelam que todos eles somente puderam dar con-
tinuidade aos estudos realizados em cursos de graduação depois
de terem adquirido certa "estabilidade" no emprego e, em
conseqüência, poderem "arcar com os custos" de sua própria
formação profissional.

Essa situação excludente e diferenciada em relação às
possibilidades efetivas de acesso a uma educação continuada para
a formação docente indica que a nova realidade não tem o
mesmo efeito para o conjunto dos profissionais, pressagiando o
que Harvey (1992) denomina de surgimento de uma nova
"aristocracia do trabalho". Para contrapor-se a essa situação, é
preciso que o poder público, as universidades e as demais
instituições educativas se dêem conta de que o investimento na
formação docente pode significar melhor rentabilidade ou
melhor relação custo/benefício para a qualidade de ensino e, em
decorrência, para o acesso do País aos novos patamares da
ciência e da tecnologia.
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Text Box
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