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“Eu sei de muito pouco. Mas tenho a meu favor tudo o que sei e – por ser campo 

virgem – está livre de preconceitos. Tudo o que não seu é a minha parte e melhor: é 

minha larguesa. É com ela que eu compreenderia tudo. Tudo o que não sei é que 

constitui a minha verdade.” 

Clarice Lispector 

Em recente publicação Costa (2003), através de entrevistas com professores e 

professoras que têm se envolvido intensamente com o debate sobre a escola, indaga, num 

mundo que se transmuta, rapidamente, para novas formas de ser e de viver, se a escola 

tem futuro. Eis as respostas, todas afirmativas, que tomando como referência o Ensino 

Básico podem ser expandidas para a Universidade. 

Libâneo, ligando suas pesquisas atuais sobre a teoria histórico-cultural da 

atividade, de Vygosky, Leontiev, Davidov, às teorias da cultura dos espanhóis Gimeno-

Sacristán e Péres-Gomez, pensa a escola, no presente, como um lugar de aprender e 

reconstruir a cultura, de aprender a pensar, de aprender a compartilhar, de aprender a lidar 

pedagogicamente com o objeto do conhecimento lidando epistemologicamente com este 

objeto. Nesse sentido a escola continua sendo insubstituível, mas o conhecimento e a 

sensibilidade estética do nosso professorado são extremamente baixos, diz ele: 

“... aprender a pensar com o modo de pensar de cada campo de 

conhecimento com que se está lidando. É preciso ajudar o menino a ter 

raciocínio biológico, de maneira que quando ele vê um canteiro de flores ele 

se sente famíliar com aquilo... Ou o aluno que aprende o modo de pensar, 

investigar próprio da Geografia, quando ele estiver num cruzamento de ruas 

em Goiânia ou em Porto Alegre, ele para numa esquina e pensa: ‘Bem, o 

fluxo de veículos desta rua está mais adensado do que a outra; então este 

sinal, aqui, ao invés de demorar mais tempo para cá, tem que demorar mais 

tempo para lá.’ Esse aluno desenvolveu o essencial do modo de pensar 

geográfico, que é a espacialidade e sua construção social desse espaço”. 

(2003, p. 50) 
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Nilda Alves, que estuda o cotidiano encarnado nos praticantes, os professores/as, 

acredita, também, que a escola tem futuro neste País, apesar de não haver preocupação 

com a ‘realidade da professora’ nas propostas oficiais: 

“A professora aparece nessas propostas, simplesmente, como devendo fazer 

isso ou aquilo, jamais com sua própria realidade existindo, também, 

concretamente dentro da escola. É como se fosse um sujeito inexistente 

nessas propostas. A praticante que tem em sua mão a responsabilidade de 

levar em frente os processos pedagógicos e curriculares não existe, como 

necessidade e possibilidade, nas propostas oficiais. Ela não aparece como 

sujeito, ou quando aparece é no sentido de ter que prestar atenção ao outro 

praticante, que é o aluno, devendo fazer alguma coisa na direção desse 

aluno, sem jamais considerar suas circunstâncias de vivência, sejam 

pessoais, de formação, financeiras, quanto a crenças, ou mesmo sem 

considerar que precisa de materiais para trabalhar dentro da escola, tais 

como livros e outros artefatos culturais. Muitas vezes se ouve isso até de 

pessoas de esquerda: que a boa professora ensina até debaixo de um 

coqueiro, esquecendo, como gosto de lembrar, que um coco pode cair na sua 

cabeça! Há uma idéia de que a professora é uma pessoa de pátria 

inexistente”. (2003, p. 95) 

Veiga-Neto, examinando como a escola se tornou o que é, como ela está envolvida 

com a sociedade em que se insere, como podemos entender melhor, através dela as 

transformações que o mundo está sofrendo, pensa que a escola tem futuro, insistindo no 

fato de que se a escola moderna esteve sempre implicada na constituição de Modernidade e 

estando agora a Modernidade em crise, a escola está cada vez mais desencaixada da 

sociedade: 

“... a educação escolarizada funcionou como uma imensa maquinaria 

encarregada de fabricar o sujeito moderno. Foi principalmente pela via 

escolar que a espacialidade e a temporalidade modernas se estabeleceram e 

se tornaram hegemônicas, de modo que elas funcionaram como uma das 

condições de possibilidade – e talvez a mais importante delas – da ascensão 

da burguesia e do sucesso da lógica capitalista – primeiro no Ocidente e, 

depois, na maior parte do mundo. Mas o mundo mudou e continua mudando, 

rapidamente, sem que a escola esteja acompanhando tais mudanças. Com 

isso, não estou sugerindo que ela deveria ter mudado junto; estou apenas 

reconhecendo um descompasso que acabamos sentindo como uma crise”. 

(2003, p. 110) 
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Arroyo pensa que a escola tem futuro à medida que acompanha a construção de 

seu campo: a infância, a adolescência, a juventude, tempos de vida que se afirmam cada 

vez como tempos de direitos humanos. A questão é: 

“Certamente a escola não é importantíssima por ser um passaporte, uma 

chave para tudo, ela é importantíssima porque somos sujeitos de direitos e 

temos direito ao conhecimento, ao saber, à formação, ao trabalho, e isso é 

outra lógica. Esta é a lógica em que se construiu, ao longo dos últimos 

séculos, a trajetória do direito à educação básica , e que não construímos e 

agora estamos tentando. Aliás, estamos em um momento muito delicado e 

que está na dependência de como seremos capazes de perceber e de 

proceder nos processos de desconstrução desse imaginário e de articulação 

de um outro. Disso dependerá podermos dar um passo importantíssimo na 

garantia de que a escola tenha futuro”. (2003, p. 132) 

Lidar pedagogicamente com o objeto do conhecimento lidando 

epistemologicamente com este objeto, estudar o cotidiano encarnado nos professores, 

determinar as condições que possibilitam o entendimento do descompasso entre a escola e 

outras instâncias sociais num tempo em que os sujeitos coletivos chegam à escola 

pressionando à garantia de suas carências mais elementares – direito à terra, à dignidade, à 

vida, à moradia, ao trabalho, à sobrevivência – são instâncias que não permitem ignorar o 

esgotamento do humanismo e do racionalismo, pelo menos segundo os moldes em que 

esses foram articulados na Modernidade. Vem daí a situação de que se vive hoje uma 

profunda e ampla sensação de crise da Humanidade, e acoplada a essa chega a crise da 

educação escolarizada. Explicitando: na essência, a modernidade tem assento em crenças 

iluministas: a natureza pode ser transformada; o progresso social pode ser realizado através 

do desenvolvimento científico e tecnológico. Para Harvey, 

 “(...) o projeto social e histórico da modernidade foi perseguido em nome da 

emancipação social, enquanto forma de arrancar a Humanidade ao 

particularismo, ao paternalismo e à superstição dos tempos pré-modernos. O 

projeto da modernidade representa um esforço intelectual extraordinário por 

parte dos pensadores iluministas, para desenvolver a ciência objetiva, a 

moralidade e a lei universais e a arte autônoma, segundo sua lógica 

intrínseca. A idéia era usar a acumulação do conhecimento gerado por muitos 

indivíduos, trabalhando livre e criativamente no sentido da perseguição da 

emancipação humana e do enriquecimento da emancipação da vida 

cotidiana. O domínio científico da Natureza prometia a libertação em relação 

à penúria, à necessidade e à arbitrariedade das calamidades naturais. O 

desenvolvimento das formas racionais de organização social e dos modos 
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racionais de pensamento prometiam a libertação em relação às 

irracionalidades do mito, da religião e da superstição, à utilização arbitrária do 

poder e o lado negativo da natureza humana. Só através de tal projeto é que 

as qualidades universais, eternas e imutáveis de toda a Humanidade 

poderiam ser reveladas. (Harvey, 1992, p. 9). 

No discurso da pós-modernidade, a cena histórica é mutante, fragmentada, híbrida 

de identidades e sujeita a múltiplas globalizações, lugar onde a imagem mediática alcança 

uma potência inusitada. Esse novo discurso constitui um contradiscurso à modernidade. 

Argumenta Rigal que este novo discurso expressa que os resultados estão nas antípodas do 

profetizado pelo discurso da modernidade: 

• Sujeitos sem consciência autônoma (consumidores passivos, em vez 

de cidadãos ativos). 

• Sociedade crescente injusta. 

• Progresso técnico-industrial que acentua as diferenças materiais e as 

diferenças no acesso aos bens produzidos por esse progresso. 

• Fragmentação extrema da consciência e da experiência do homem 

pelas lógicas técnica-urbana-maciço-consumistas. 

• Cinismo e ética da instrumentalidade e da aparência; algo como 

ciência e estética sem ética. (2002, p.177) 

Paradoxos Pós-modernos 

O contexto da mudança engloba sete dimensões-chave da pós-modernidade. 

Heargreaves, ao estudá-las, afirma que não são os únicos aspectos existentes, nem que a 

sua discussão esgote tudo o que sabemos sobre este assunto. Mas englobam 

“... elementos importantes da condição social pós-moderna e figuram entre as 

mais influentes, em termos da educação e do ensino. As sete dimensões são: 

Economias Flexíveis, o Paradoxo da Globalização, Certezas Mortas, o 

Mosaico Fluido, o Eu sem Limites, a Simulação Segura, a Compressão do 

Tempo e do Espaço.” (2000, p. 53) 

De Harvey (1992) vem a constatação de uma característica determinante da ordem 

pós-moderna: a acumulação flexível, um novo e distinto padrão de produção, de consumo e 

de vida econômica que se assenta na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho e dos produtos; que se caracteriza pela emergência de novos setores de 

produção, de novas formas de provisão de setores financeiros, de novos mercados, de 
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taxas de inovação comercial, tecnológica e organizacional fortemente intensificadas. Assim, 

um novo inventário de competência é colocado para as escolas: cooperação, iniciativa, 

flexibilidade, comunicação, criatividade, condições de empregabilidade e competitividade. 

Heargreaves chama de Paradoxo da Globalização os novos padrões de regulação 

e de controle que comprimem e conquistam as fronteiras do espaço geográfico. “As 

economias pós-industriais caracterizam-se, não por economias de escala, mas antes por 

economias de extensão” (2000, p. 60), originando a crise fiscal do estado moderno; a 

dispersão dos interesses das empresas para além das fronteiras nacionais; a utilização de 

redes de operações que demandam tecnologias modernas de comunicação; a 

informatização que, a par com a comunicação via satélite e as telecomunicações por cabo 

de fibras ótica, torna o comércio internacional, em nível dos mercados monetários, um 

processo incessante. O Paradoxo da Globalização instala, como conseqüência, a dúvida e a 

insegurança nacionais. 

Ao lado das incertezas nacionais e culturais, criadas pela globalização, surgem as 

incertezas científicas e o colapso de algumas das formas de conhecimento e de crença, 

bem como na crença no conhecimento especializado que nele assenta. 

“A luz do Sol ora é boa para o organismo humano, ora não é. Assume-se que 

o álcool é prejudicial à saúde, até que alguém anuncia que consumos 

modestos de vinho tinto reduzem efetivamente os níveis de colesterol;... A 

ciência já não parece ser capaz de nos mostrar como viver, pelo menos com 

alguma certeza ou estabilidade. Nas sociedades pós-modernas, a dúvida é 

permanente, a tradição está em retirada e as certezas morais e científicas 

perderam a sua credibilidade”. (Heargreaves, 2000, p.64) 

Ao lado das Certezas Mortas está o Mosaico Fluido, metáfora retirada de Toffler 

para compreensão da proposta “organização que aprende”, em que pessoas expandem 

suas capacidades de compreensão da complexidade e clarificam as suas visões; em que as 

pessoas devem se envolver em tarefas diferentes: experimentar diversas formas de 

liderança, confrontar-se com verdades organizacionais desconfortáveis e procurar soluções 

compartilhadas. 

Assim, a ansiedade pessoal e a busca da autenticidade transformam-se em uma 

procura psicológica contínua, pois o mundo está desprovido de pontos de apoio seguros. O 

frágil sentido de individualidade transforma-se num projeto reflexivo sem fim, tendo de ser 

constante e conscientemente refeito e reafirmado. É o Eu Sem Limites, como diz 

Heargreaves, que “pode constituir uma fonte de criatividade, de autocapacitação e de 

mudança (em princípios, podemos ser aquilo que quisermos), mas também da incerteza, da 

vulnerabilidade e de demissão social”. (2000, p. 80). 
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A complexidade e a sofisticação tecnológica criam um mundo de imagens 

instantâneas e de aparências artificiais. Existem Simulações Seguras da realidade que 

conseguem ser mais perfeitas e plausíveis do que a própria realidade, que é mais 

desordenada e incontrolável. As imagens contemporâneas dissimulam e desviam a atenção 

em relação a realidades mais inconvenientes. Com as imagens geradas tecnologicamente, a 

relação entre a imagem e a realidade torna-se mais complexa. Heargreaves caminha com 

Baudrillard para “captar as fases sucessivas da imagem”, nas quais estão: 

1. a reflexão de uma realidade básica; 

2. o mascaramento e a perversão de uma realidade básica; 

3. mascaramento da ausência de uma realidade básica; 

4. a não relação com qualquer realidade; 

5. o seu próprio simulacro puro. 

Nesta última fase, defende Baudrillard, “a imagem já não é da ordem da aparência, 

mas sim da simulação”. Segundo, Baudrillard, 

“dissimular é fingir não se ter aquilo que se tem. Simular é fingir aquilo que 

não se tem. Mais do que isso, a simulação ameaça a diferença entre o 

verdadeiro e o falso, entre o real e o imaginário. As simulações podem ter 

efeitos poderosos entre os nossos sentidos e as construções da 

realidade”.(2000, p. 87) 

Diversidade é a marca deste século. Vivemos um tempo de reconhecimento do 

esquecido, de negação do absoluto, de proliferação do novo, de retorno do ultrapassado. 

Todo esse movimento implica na reorganização do homem, de seu estar e de seu dizer-se 

no mundo, abrindo processos contínuos de avaliação e de valoração de suas práticas, 

possibilidades e limites. Condições de vida ou de “co-vivência” antes tomadas por 

incompatíveis, se dão por coexistentes. Processos existenciais inéditos são deflagrados, 

confrontando-nos com contornos culturais emergentes em espaços relacionais nunca 

assumidos. 

No campo de saber, coisas diversas são nomeadas por palavras diversas. Há 

superposição, reconstrução, anulação ou criação contínuas de conhecimentos, relações e 

atividades humanas visto as ciências não serem apenas saberes, mas também práticas e 

instituições (FOUCAULT, 2000). No plano da cientificidade tem-se discutido a artificialidade 

e os limites deste olhar diante da complexidade da realidade, denunciando-se 

manifestações do tipo: críticas acríticas, ímpetos desconstrutivos, obsessões inovadoras, 

 15111



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

fórmulas de precisão para aferir imprecisões, e outros manejos estratégicos de tratamento 

do conhecimento diante da crise pós-moderna. 

Neste contexto, “o vazio humano” tem sido tema e vivência de muitos 

(LIPOVETSKY, 1994). Se a modernidade trouxe para cada pessoa a tarefa intransferível de 

autoconstituição – em contraste com as sociedades tradicionais em que as identidades eram 

atribuídas – a pós-modernidade tornou essa empreitada assoberbada, pois como indica 

Richard Sennett (1999), as instituições vivem se desfazendo e sendo continuamente 

reprojetadas. 

As interpretações dessa experiência partem da constatação da fragmentação mas 

salientam mecanismos sociais diferenciados para a ocorrência do fenômeno. No campo do 

marxismo, Frederic Jameson realça a vivência esquizofrênica do “eterno presente” pela 

preponderância da mídia na cultura pós-moderna (1996) e Richard Sennet caracteriza o “eu 

jamais acabado” pela experiência do tempo na moderna economia política (1999). Alain 

Touraine explora a tensão entre os processos de racionalização e de subjetivação enquanto 

fios condutores da modernidade, delineando as possibilidades de os indivíduos se tornarem 

sujeitos ou meros consumidores (1994). Já Anthony Giddens investiga a insegurança 

ontológica perante os riscos globais e busca verificar as conseqüências da expansão do 

conhecimento no “projeto reflexivo do eu” e na “democratização das emoções” (1997). 

Zygmunt Bauman reflete sobre a angústia dos indivíduos transformados em “colecionadores 

de experiências e sensações” impelidos à busca permanente de novos êxtases no consumo 

(1998). 

Em 1967, para Guy Debord as encenações espetaculares dos meios de 

comunicação de massa ampliavam a coisificação, sendo a imagem a forma final de 

reificação ou uma das derradeiras realizações do capital. O espetáculo enquanto seqüestro 

da vida e a cisão do mundo em realidade e imagem, desencadeia o “modelo de vida 

dominante em nossa sociedade”, podendo-se dizer que “o espetáculo não é um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens” (1997). 

Posteriormente, Jean Baudrillard acrescentou que a produção da realidade, a partir de 

narrativas midiáticas, criva um mundo de “simulacros” que dispensa a experiência vivida, já 

que o real é substituído por imagens numa “esquizofrenização cultural” presidindo um “hiper-

real” (1997). Do horror e da decepção com as conseqüências da razão, Jean François 

Lyotard construiu argumentos em “A condição pós-moderna” para revelar a falência das 

“grandes narrativas da modernidade”, que explicavam e ordenavam o presente e apontavam 

para bonanças no futuro, bem como mostrou a agonia das grandes produções de sentido 

que associavam progresso, revolução e auto-realização (1998). 
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Esse conjunto de questões solicita situar indivíduos, grupos e relações sociais, 

para além do desgosto informado, que se iguala à angustiante imagem de Bauman do 

“inválido crônico que acompanha a vida da janela de um hospital” (1998, p.194). Como 

analisa Fridman, em Vertigens Pós-Modernas (2000, p.13), 

“A frase ´tudo que é sólido se desmancha no ar´, presente no Manifesto 

Comunista de Karl Marx e que se tornou o título do livro de Marshall Berman, 

evoca a pertinência da discussão. Assim como o chão se abriu aos pés dos 

europeus entre 1848 e 1875, algo de repercussão semelhante atingiu os 

homens contemporâneos. Desta vez, pode-se desmanchar o que era sólido 

para a modernidade: classes, indústria, cidades, coletividades, nações-estado 

e demais configurações institucionais. Esse conjunto de fenômenos 

ultrapassa as indicações que estão nos clássicos. E, como salienta Krishan 

Kumar, um dos comentadores mais argutos desse panorama intelectual, uma 

concepção caudalosa e unificadora dos problemas contemporâneos, ´que dá 

conta de tudo´, não parece o destino imediato do debate: ´Sempre achei 

errado subestimar essas teorias em virtude de não serem inteiramente 

convincentes, ou por desdenharem este ou aquele aspecto da vida 

contemporânea. Todas as teorias são parciais; sua fecundidade reside nos 

tipos de questão que levantam´”(KUMAR, 1997:7) 

A Escola e o ensino da Geografia na tensão modernidade/pós-modernidade 

O mundo pós-moderno é rápido, comprimido, complexo e incerto. A compreensão 

do tempo e do espaço cria uma mudança acelerada, uma sobrecarga de inovações e uma 

intensificação do trabalho docente. Em muitos sentidos, as escolas, em todos os seus 

níveis, continuam a ser instituições modernas que se vêem obrigadas a operar num mundo 

pós-moderno. É esta disparidade que define grande parte da crise contemporânea da 

escolarização e do ensino. Com Rigal: 

• Crise por sua falência na constituição de sujeitos políticos. 

• Crise pela liquefação do seu monopólio cultural... O mundo da cultura atual 

eclipsou os tradicionais fatores de socialização: família e escola. Ambas se 

encontram desafiadas pela multimídia. Desafio não só de um novo ator, 

mas também de um novo veículo de transmissão cultural: a imagem... a 

Multimídia desloca e interpela a escola; além disso, a imagem põe em 

questão o sentido e o próprio valor da escrita e seu monopólio na 

transmissão de universos culturais. A palavra escrita foi historicamente o 

brasão distintivo da escola moderna. E a escola atual parece não ter 
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encontrado ainda a via institucional para articular palavra e imagem nas 

propostas pedagógicas. 

• Crise por dificuldades de reconversão diante da dinâmica da produção 

científica e tecnológica... Os sistemas educativos surgem atrasados. Parece 

não haver possibilidade objetiva de adequar-se vertiginoso ritmo do 

desenvolvimento científico e tecnológico e ao desafio que este impõe às 

construções curriculares e à formação docente. Por fim, a velocidade da 

mudança científica e tecnológica e a enorme quantidade de informação 

gerada por ela que é preciso processar, questionam a ênfase que a escola 

da modernidade atribuída aos processos de instrução e transmissão. (2000, 

p. 177/178) 

Essas dimensões estão determinadas pela implantação de modelos de ajuste 

econômico com o encolhimento e a precarização do sistema estatal de bem-estar e a 

transferência de numerosas funções à sociedade civil. Essa situação culmina no 

desbaratamento do Estado educador e na transformação de todas as linguagens na 

linguagem do modelo dominante – o mercado. “Surge, então, uma nova dimensão da crise: 

a crise da precariedade e da deterioração da escola”, na afirmação de Rigal (2000, p. 179). 

A modernidade – sistema fechado, estabeleceu uma forma de construir 

conhecimento, baseada na idéia de que o universo é estável e harmônico; o mundo é 

mecânico, quantificável e objetivo; a realidade é simples, ordenada, uniforme e linear; a 

ciência é neutra; o método é o experimental; a observação dos textos deve ser objetiva, 

separando o objeto do sujeito. Em direção à novas respostas, a pós-modernidade tem como 

postura um questionamento dos princípios e pressupostos do pensamento ocidental 

estabelecidos e desenvolvidos a partir do Iluminismo; desconfiança das explicações 

abrangentes e totalizantes; desconfiança do poder da razão; o surgimento de múltiplos 

enfoques sobre o fenômeno; o conhecimento visto como uma construção social, 

historicamente determinado. 

Tendo essas considerações teóricas em perspectiva, as novas dimensões do 

conhecimento formuladas, com especificidade, na Universidade, passam pelo 

questionamento quanto a estruturação imposta por um novo método científico: o acidente, a 

interpretação, a criatividade, as idéias no embate com os determinismos, a necessidade, os 

fatos. 

Vinculando o todo apresentado até agora, apresento um exercício geográfico baseado 

no conto “Más sobre Escaleras”, de Júlio Cortázar, que exige uma dramatização: a de subir 

escadas de costas. Para tanto, uma Bula deve ser lida, conforme explicitado a seguir: 
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BULA PARA SUBIR ESCADAS DE COSTAS 

• Indicação: Em todos os estados em que há deficiência ou aumento das 

necessidades de pensar dialeticamente o espaço produzido pela sociedade. 

• Orientação: A escada deve ser usada por pessoas de todas as idades, sem 

restrições. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação. 

• Reações Adversas (adversas?): O uso prolongado da escada durante o 

tratamento faz entender que a realidade é uma totalidade que envolve 

sociedade e natureza. Deve ser mencionado que se observou desigualdades e 

contradições sociais durante o processo de tratamento. 

• Posologia: Administrar ao menos um degrau por dia, preferencialmente pela 

manhã. Não interromper o tratamento. Ao final, todos os degraus devem ter 

sido ingeridos para chegar-se ao concreto pensado. 

• Forma de apresentação: o texto “Más sobre Escaleras”, de Julio Cortázar é 

para ser lido enquanto se sobe uma escada de costas, com as adaptações 

necessárias à realidade a ser observada, analisada, interpretada e pensada 

criticamente. 

• Conduta na superdosagem: Não foi descrita superdosagem com este 

medicamento. Devido a elevada margem de segurança terapêutica nenhuma 

precaução é necessária. 

ATENÇÃO: Este medicamento deve ser mantido ao alcance de crianças. 

“En un lugar de la bibliografia del que no quiero acordarme se explicó alguna 

vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar; lo que no se dijo 

entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. 

Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excessivo esfuerzo 

que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas, pero lo que 

en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito processo. Hagase 

la prueba con cualquier escalera exterior; vencido el primer sentimiento de 

incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño um nuevo 

ámbito que se bién forma parte del ámbito, del pendaño, precedente, al 

mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco 

antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, 

el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica 

sucesión de peldaños; en cambio bastará subirla de espaldas para que un 
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horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el 

campito de los Peñaloza, abarque luego el molino de la turca, estalle en los 

álamos del cementerio, y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de 

verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tecer grado. ¿Y el 

cielo, y las nubes? Cuéntelas cuando esté en lo más alto, bébase el cielo que 

le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando 

gire en redondo y entre el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diária, 

compreenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, 

que también una boca, un amor, una novela, había que subir atrás. Pero 

tenga cuidado, és fácil tropezar y caerse; hay cosas que sólo se dejan ver 

mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese 

ascenso que las obliga desnudarse tanto; obstinadas en su nivel y en su 

máscara se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el 

campito de los Peñaloza o los álamos del cementerio. 

Cuidado con esa silla; cuidado com esa mujer”. 

Julio Cortázar (“Más Sobre Escaleras”, em Ùltimo Round, pp. 173-175) 

Ùltimo Round 

A tensão modernidade/pós-modernidade está avolumada em crises, aflorando 

delas a crise da escola, em todos os seus modos de existir. Entretanto, a noção de crise é 

sempre relacional: ela deriva de um diferencial entre duas situações ou realidades 

observadas, ou uma situação observada, e uma outra, idealizada. Veiga-Neto explicita a 

questão assim: 

“se notamos que a escola atravessa uma crise é porque há um descompasso 

entre como ela está se apresentando (para nós) ou funcionando como 

pensamos que ela deve ser ou como ela foi até pouco tempo atrás. Ou pode 

estar havendo um descompasso entre ela e outras instâncias. Em qualquer 

caso, esse diferencial manifesta-se para nós como uma crise”. (2003, p.110) 

Como a Universidade trata com especificidade de questões epistemológicas, a 

polêmica modernidade/pós-modernidade, especialmente pelos questionamentos e pela 

crítica que a pós-modernidade faz a alguns parâmetros da epistemologia da modernidade, 

pode ter significantes e relevantes implicações teóricas e práticas para a educação e para a 

ética. Como formar para transformar, então? 

Santos (1985) refere-se à pós-modernidade como uma postura intelectual que 

desafia as hierarquias existentes em todas as esferas da vida contemporânea estruturadas 

dentro do parâmetro da modernidade, mas que não coloca em ruínas todos os paradigmas 
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da ciência moderna, nem pode ser vista como redentora para um novo tempo, visto seus 

questionamentos não serem novos, mas sim mais aprofundados. 

Perfurando a tensão modernidade/pós-modernidade, a Universidade, que tem 

como missão formar para transformar, não pode descartar um compromisso com a 

racionalidade, não mais tomada como um a priori, mas sim, tomada em subordinação à 

história. Paralela e concomitantemente, não há como ignorar que estamos vivendo num 

tempo em que os ideais e as promessas iluministas esfumam-se no ar. Mas, ao contrário de 

isso soar de modo sombrio – e, eventualmente, nos imobilizar -, 

“é mais do que nunca urgente não só redirecionarmos nossas análises, como 

procurarmos vislumbrar e compreender o que outras perspectivas têm a nos 

ensinar. Isso poderá ser produtivo; se não propriamente para superar as 

contradições geradas dentro do próprio paradigma que nos aprisiona, pelo 

menos para que não nos submetamos tão ingenuamente a ele ou, até 

mesmo, para que tentemos edificar novas alternativas de vida que não 

sufoquem nosso desejo de solidariedade” (1995, p. 8) 

Num momento de “empobrecimento do mundo”, conforme Octávio Paz, subverter a 

prática no ensino de Geografia se faz necessário. Se isso for possível é o que se quer, por 

que a descoberta da verdade acontece apenas no lugar vivido, sendo a educação chamada 

para compreender cada região como lugar da vida e o país como Nação, cujo território deve 

ser usado por cidadãos e não apenas por consumidores e empresas, questão, no momento, 

um dilema no ensino de Geografia. 
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