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IMPACTOS DO PENSAMENTO
PÓS-FORMAL: BALANÇO DE UMA DÉCADA

Antonio Joaquim Severino Professor de Filosofia da 
Educação – USP. São Paulo 
– SP [Brasil] severino@usp.br

1 Introdução

Este trabalho busca fazer um balanço dos impactos do pensamento 
pós-formal nestes últimos  anos, retomando o debate do primeiro número 
da revista EccoS, publicação do Programa de Pós-Graduação em Educação, da 
Uninove, lançado em .  A revista nasceu bem no ponto de articulação do 
primeiro com o segundo milênio e dos séculos  com o , referências mais 
que emblemáticas para a discussão do tema. O periódico inaugurava-se, en-
tão, com um debate muito oportuno, ao trazer à luz os novos direcionamentos 
que o pensamento pós-formal dava à cultura do mundo daquele momento, 
envolvido num frenético processo de globalização. A análise e a reflexão dos 
autores se fizeram a partir de perspectivas assumidas por alguns aspectos mais 
relevantes da cultura da época, quais sejam, aqueles do conhecimento, da co-
municação, da arte e da administração.

A problematização foi feita levando em conta as contradições inerentes 
aos sistemas sociais, a dificuldade de aceitar a alteridade, a diferença. Não se 
pode mais eliminar da cena o observador. Agora nos encontrávamos enreda-
dos num multiverso, e não mais num universo. Propõe-se então a superação 
da pretensa universalidade do conhecimento positivista em prol de um para-
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digma que admite a intervenção emocional de cada sujeito que conhece. Mas 
isso acaba gerando um novo individualismo, incapaz de reconhecer a presen-
ça importante do outro, a aceitação da alteridade, o que leva, por sua vez, à 
impossibilidade de uma convivência digna, o bem-viver. O novo mundo não 
está assegurando a felicidade aspirada e esperada.

As transformações pelas quais vai passando o mundo rumo a outro 
possível modelo se fazem acompanhar de um acalorado debate, em todos os 
âmbitos da cultura, questionando e abalando o edifício da ciência moder-
na, vazada no paradigma cartesiano. Aventa-se a hipótese de que estaríamos 
gestando uma nova episteme, uma nova forma de pensar. A visão de mundo, 
elaborada pela episteme da modernidade, traz profundas rachaduras, forçando 
uma reflexão sobre a vida para além de nossa herança empírico-positivista.

Passados  anos do lançamento desse debate no número inicial da 
revista EccoS, ele é retomado para uma nova reflexão sobre o que aconteceu 
ao longo desta década, reavaliando-se os rumos tomados pela humanidade, 
no cerne desse processo de profundas mudanças em todos os aspectos da sua 
realidade histórica. É o que pretende este breve ensaio.

Amostra do impacto muito significativo dos novos posicionamentos da 
filosofia pós-formal, pós-estruturalista, se dá no âmbito do próprio conheci-
mento, sob todas as suas modalidades, inclusive a científica. É o que destacou 
o primeiro ensaio da revista, de autoria de Ricardo Franklin Ferreira. Para o 
autor, impõe-se superar a tradição iluminista do conhecimento, pois ela não 
consegue  aceitar e  acolher a alteridade, na qual só vê uma ameaça. Trata-se 
de desenvolver outra subjetividade, aberta e favorável à aceitação do outro. 
Para tanto, é preciso assumir e praticar o conhecimento como uma construção 
humana, desenvolvido como uma forma peculiar de cada homem localizar-se 
no mundo com relativa segurança, cada pessoa tendo uma forma particular 
de conhecimento, em razão das singularidades de suas histórias de vida. 

Eis configurada uma profunda crise do paradigma dominante do pen-
samento do homem, que se fiava por demais na logicidade de sua razão pura. 
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Anuncia-se, então, uma desestruturação ético-epistemológica que questiona 
radicalmente os fundamentos da racionalidade moderna. “Uma crise profun-
da e aparentemente irreversível, determinando que a ciência perca seu lugar 
privilegiado na cultura ocidental como instância hegemônica e legitimadora 
das ordens instauradas” (p. ).

Ricardo Ferreira “especula” acerca do paradigma que vem emergindo. 
Para ele, há duas graves rupturas praticadas pelo paradigma da ciência mo-
derna que, agora, começam a comprometer toda sua estrutura: a cisão entre 
o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum, de um lado, 
e a ruptura entre sujeito e objeto do conhecimento, de outro. Esses processos 
fazem com que a realidade externa seja concebida como se fosse dada ine-
quivocamente à nossa experiência, regida por leis independentes do sujeito 
observador, vista como uma extensão passiva, eterna e irreversível, encerrada 
numa ordem única, só perceptível ao olhar da ciência, mas um olhar mate-
mático, que só vê quantificando, desconhecendo qualquer outra dimensão do 
real. Comprometida com as regularidades, negligencia toda singularidade e 
toda excepcionalidade. Fiel a seu método preciso e rigoroso, o cientista fica 
ausente de seu próprio discurso, a ser pronunciado de forma o mais possível 
impessoal. O sujeito é “[…] mero ruído a ser eliminado […]” (p. ). Uma 
subjetividade reduzida ao uso da razão.   

Essa visão positivista do saber científico, sustentando a capacidade de 
a razão lógica desenvolver um conhecimento universal e categórico sobre a 
realidade, se põe a produzir verdades universais, reveladoras do real, que ten-
dem a impor-se às pessoas como se fossem verdades religiosas, prenhes de 
dogmatismo. E cria um 

[…] terreno fértil para alimentarem-se preconceitos, para a ruptura 
nas relações e que impede a aceitação da alteridade. O outro passa 
a ser visto como uma ameaça, o pensamento divergente como um 
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perigo, tornando conflitiva a convivência e dificultando os projetos 
coletivos. (p. ).

É essa forma de inteligibilidade do real que entra em crise, surgida in-
clusive em decorrência do próprio progresso do conhecimento científico que 
parece atingir seus limites, sendo forçado a reconhecer a impossibilidade de 
redução da natureza e do homem a uma linguagem  única, matematizada, 
decifrável pela experimentação. O pensamento filosófico pós-moderno não 
mais aceita esse conhecimento desligado do sujeito conhecedor, tal a neces-
sária indissociabilidade entre sujeito e objeto, uma ligação indissolúvel existe 
entre esses dois pólos. E, em decorrência dessa premissa, o papel do obser-
vador e sua participação construtiva no processo de observar, de perceber e, 
conseqüentemente, de conhecer, tornam-se preponderantes. “O ser humano 
passa, então, a ser considerado uma variável crucial na construção de modelos 
de conhecimento” (p. ). Daí uma relativização generalizada das verdades e 
dos discursos científicos.

Considerando a aceitação da alteridade não uma escolha, mas uma 
condição ontológica para a existência autêntica do homem, o autor apresenta 
o amor como a condição emocional para que ocorra essa aceitação. E o novo 
paradigma epistemológico se construirá pelo desenvolvimento de uma sub-
jetividade aberta para as diferenças, para as especificidades do outro, o que 
pressupõe uma emocionalidade que gera prazer em se deparar com o outro, 
com o diferente. O novo paradigma do conhecimento, tal qual o propõe o 
pensamento pós-formal, refere-se a uma subjetividade “articulada em torno 
não mais ‘da’ verdade, mas, sim, voltada para a solidariedade” (p. ).

Por sua vez, Cleide Rita Silvério de Almeida, em artigo que trabalha 
sobre os filmes,  Blade Runner e Muito além do jardim, reflete a respeito da 
condição humana que se vem configurando na pós-modernidade. A reflexão 
desenvolvida a partir da leitura do discurso artístico dos filmes já acena para 
aspectos bem representativos do novo mundo humano que está sendo ins-
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taurado no âmbito da sociedade pós-moderna. Nesse sentido, traz em si um 
alarme e uma crítica aos resultados dessa nova situação. Entregue ao culto e ao 
consumo das imagens e do espetáculo, a sociedade tende a perder sua memó-
ria, está decaída, esvaziada de história e de projetos utópicos, entregando-se 
à busca do imediato e da valorização da imagem. Está em pauta uma grave 
questão social, gerada em torno da relação de poder entre criador e criatura. 
O sistema desmemoriza os indivíduos, puros andróides (sejam eles Chance ou 
os Replicantes), gerando um invertido, mundo do simulacro. Viramos todos 
vidiotas, sem história nem cultura. Prevalece a força e o poder das imagens. O 
humano se transforma numa imagem. “A realidade é uma irrealidade espeta-
cular de sujeitos, desconstruídos e sem subjetividade. Na falta de consistência, 
um implante.” (p. ).

A necessidade da emoção como mediadora dos processos cognitivos é 
retomada no artigo de Nadia Lauriti (p. -). Quer delinear uma pedagogia 
da comunicação, guiada pela emoção, capaz de recuperar a lógica do sensí-
vel, construindo pontes onde há paredes. Um novo modelo de comunicação, 
igualmente não mais caudatário da lógica fria do paradigma ético-epistemo-
lógico da modernidade. Modelo de comunicação que opere não com uma 
racionalidade lógica, mas com uma racionalidade ecológica. 

Os conceitos e definições paralisantes, elaborados pela tradição racio-
nalista, postam-se como construções vazias de significados, verdadeiras pa-
redes, blocos de paradigmas, argamassa conceitual, exigindo violência para 
serem atravessadas. O projeto do pensamento pós-formal volta-se então para 
a reconstrução de um novo inter-relacionamento entre educação e comuni-
cação, a ser instaurado “[…] em processos circulares de interpenetração que 
desloca as duas ciências dos seus metadiscursos e as faz dialogar” (p. .). 
Trata-se de recuperar a sensibilidade e a afetividade e de construir uma es-
tética interpessoal das relações comunicativas, tecida nas redes cotidianas da 
convivência humana. Como se vê, novamente, ressalta-se a necessidade e a 
promessa de uma assumida abertura à alteridade, eis que “[…] as ‘paredes’ 
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entre as disciplinas decorrem das barreiras entre as pessoas. Superá-las impli-
ca abandonar hábitos cristalizados, olhar para além dos paradigmas, abrir-se 
para o contraste e para o conflito e construir no dia-a-dia uma estética da co-
municação interpessoal” (p. ). Mais que interdisciplinar, o relacionamento 
é o transdisciplinar: construir uma ética da diversidade, apoiada no respeito 
às diferenças do outro, na solidariedade e na colaboração mútua. A transdis-
ciplinaridade implica uma nova forma de pensar e a ética cidadã há de  partir 
de uma estética da comunicação, “[…] alimentada por raízes afetivas estabe-
lecidas nas situações comunicativas cotidianas que unem os macrossitemas 
culturais, políticos e educacionais com a micro-sociologia da intimidade” (p. 
). A afetividade não pode ser afastada do processo de construção do conhe-
cimento e “O discurso pedagógico-científico pode, sim, encher-se de ternura” 
(p. ). Com efeito, a emoção é moduladora  dos processos de aprendizagem, 
a aventura pedagógica é uma busca afetiva. E impõe-se a busca de uma eco-
logia das relações interpessoais, “[…] já que fazemos parte de um ecossistema 
comunicativo pluricêntrico que reconstrói a  cada  instante um dos seus cen-
tros, sempre em constante interação” (p. ). É aí que se viabilizará a sabedo-
ria do ser dialógico.

Um modelo de comunicação eficiente que não exclua a afetividade, 
a  aceitação e o respeito mútuos opera com esta  racionalidade eco-
lógica, reconhecendo a descentralização e a singularidade de cada 
ser do sistema, bem como a presença do conflito e a importância 
da diferença nas interações. (p. ).

O novo modelo de comunicação educativa enunciado exige uma pos-
tura preliminar que revisite “o sentido das palavras e dos paradigmas”, que re-
combine “as modalidades sensoriais” e reencante “as relações comunicativas”, 
de modo que se descortine “[…] a visão de um mundo completamente dife-
rente e imprevisível, onde se atam e desatam os pontos com os quais se tece a 
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vida cotidiana” (p. ).  Encontrando convergência com as estratégias da pro-
gramação neurolinguística, na medida em que elas expressam “uma atitude 
de fascinação pela alteridade e de encantamento pela comunicação humana”, 
a autora elenca alguns pressupostos fundamentais para a constituição do novo 
modelo. A absoluta necessidade de acuidade sensorial, flexibilidade e aceita-
ção das diferenças para que se consiga eficácia nas situações comunicativas, 
a distinção entre o mapa e o território, ou seja, a irredutível singularidade de 
nossa experiência do mundo, a permanente possibilidade da mudança, a afei-
ção como moldadora de nossa atitude ética, estética e epistêmica. Em suma, 
conclui a autora, 

[…] transformar ‘paredes’ em ‘pontes’ nas situações comunica-
tivas, discursivas ou cognitivas implica aceitar o diferente para 
aprender com ele, respeitar seu caráter singular sem dominá-lo a 
partir de outras lógicas. Enfim, aceitar que a única modalidade 
válida de relação é a co-gestão que afasta a intolerância de um 
discurso total, aniquilador da diferença, do crescimento e da sin-
gularidade. (p. ).

O impacto do pensamento pós-formal no campo do conhecimento e 
da prática da administração revela-se nas suas dimensões comportamentalis-
ta e sociotécnica, cuja expressão maior encontra-se na mais recente teoria, a 
teoria da competitividade, segundo Vagner José Oliva, autor do artigo que 
aborda o tema nesse campo. Teorizando sobre o desempenho das empresas 
industriais e das empresas de serviço, desempenho que é visto de forma in-
tegrada, descreve bem as estratégias que precisam ser postas em prática no 
atendimento às peculiaridades do mercado competitivo que se instaura no 
atual mundo econômico globalizado. A globalização do mercado, o incentivo 
ao consumo pelo consumo, a financeirização de todos os aspectos da vida 
econômica da sociedade são manifestações correspondentes às mudanças pa-
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radigmáticas da vida nesta fase de pós-modernidade. No campo da teoria e da 
prática da administração, o que parece conseqüência dessa nova perspectiva 
é a incorporação de argumentos e estratégias de subjetivação coletiva na con-
dução do mercado e dos mercados. Essa parece ser uma tendência vitoriosa da 
pós-modernidade.

Já o artigo de Bernardete Gatti, abordando questões relacionadas aos 
procedimentos metodológicos nas pesquisas educacionais, chama a atenção 
para as especificidades do conhecimento no campo educacional,  marcan-
do sua identidade própria e a diferença em relação aos conhecimentos no 
âmbito das outras ciências humanas. Preocupação que, sem dúvida, emerge 
com a tomada de posição da epistemologia pós-formal ante o iluminismo 
positivista da modernidade, mas, ao mesmo tempo, a autora chama a aten-
ção para a apropriação pouco competente e crítica dos novos procedimentos 
investigativos designados como qualitativos. Desvela que, nessa mudança de 
abordagem, ocorreu um movimento mais de adesão do que de superação e de 
transformação. Daí a ocorrência de tantos trabalhos meramente descritivos, 
sem a necessária sustentação teórica e metodológica.

Para Gatti, faz-se necessário, para os investigadores do campo educa-
cional, “[…] transformar atitudes e perspectivas cognoscentes, sem abandonar 
o eixo da consistência explicativa” (). “Há que se debruçar sobre as questões 
de base, há que manter a capacidade do questionamento viva e atuante, há 
que se ter solidez teórica e dúvida metódica, há que se temer dogmas e verda-
des fáceis e antecipadas” ().

2 Um balanço do balanço de 1999: que promessas 
foram cumpridas?

Tomando, sob um olhar sintético, as análises e reflexões apresentadas 
por esse conjunto de artigos, temos uma boa representação de como se via, 
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na virada  do milênio, a possível aurora de um outro tempo. O novo milê-
nio se inaugurava envolto numa atmosfera de expectativas epistemológicas e 
axiológicas bem diferenciadas, avalizando uma sonhada mudança qualitativa 
em todos os setores de nossa existência histórica, introduzindo-nos na Era 
de Aquarius. Alguns posicionamentos podem ser destacados, traduzindo essa 
rede de novas e utópicas certezas.

Um primeiro ponto é que, finalmente, estávamos alcançando a supe-
ração dos modelos metodológicos engessados, abrindo passagem para uma 
abordagem epistemológica  transdisciplinar. Nessa nova epistemologia, papel 
nuclear desempenha a emoção como moduladora dos processos cognitivos. 
Recuperar a lógica do sensível, afastando a inflexibilidade das paredes (blocos 
de paradigmas, argamassa de conceitos e definições paralisantes) para bene-
ficiar-se de pontes que fazem emergir novos modelos de relação pedagógica, 
transformando paredes em pontes, na expressão de uma das autoras. Ideal de 
transdisciplinaridade, nova forma de pensar, que exige uma nova ética cidadã 
a partir de uma estética da comunicação, alimentada por raízes afetivas esta-
belecidas nas situações comunicativas cotidianas que unem os macrossistemas 
culturais, políticos e educacionais com a microssociologia da intimidade. A 
comunicação deve ser vista como educomunicação, modo dialógico e afetivo 
de interação. O amor como legitimador do outro. Está em pauta, como se 
exprime outro autor, uma 

[…] ecologia das relações interpessoais, já que nos encontramos 
num ecossistema comunicativo pluricêntrico […] com esta racio-
nalidade ecológica […] é preciso ressignificar símbolos e compor-
tamentos gerar cognições afetivas que possibilitem uma reestru-
turação ética e uma nova configuração estética de comunicação 
em todas as interações, sobretudo nas que ocorrem nos espaços 
educativos. ().
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A argumentação pós-formal apóia-se na avaliação crítica de que o pro-
blema fundamental do momento histórico da civilização humana é aquela da 
convivência, da vida em sociedade, de modo minimamente harmonioso, que 
não seja destruído pela violência. A humanidade, mais que nunca, se coloca 
as condições de sua própria sobrevivência. O que se quer e se busca é “[…] um 
mundo completamente diferente e imprevisível, onde se atem e desatem os 
pontos com os quais se tece a vida cotidiana” ().

Nesse contexto, formou-se tanto nos meios acadêmicos quanto nos 
meios de comunicação, e até mesmo nos meios populares, um novo senso 
comum de acordo com o qual estaríamos vivendo hoje um mundo totalmen-
te diferente daquele projetado pela visão iluminista da modernidade, cons-
tituindo uma nova ordem mundial. Já estaríamos vivendo um momento de 
plena revolução tecnológica, capaz de lidar com a produção e transmissão de 
informações em extraordinária velocidade, num processo de globalização não 
só da cultura, mas também da economia e da política. Tratar-se-ia de um 
momento marcado pelo privilegiamento da iniciativa privada, pela minima-
lização da ingerência do Estado nos negócios humanos, pela maximalização 
das leis do mercado, pela ruptura de todas as fronteiras. No plano mais es-
pecificamente filosófico, estaria já vitoriosa uma crítica cerrada às formas de 
expressão da razão teórica da modernidade, propondo-se a desconstrução de 
todos os discursos por ela produzidos, todos postos sob suspeita, inclusive 
aqueles da própria ciência. Todos os grandes sistemas teóricos interpretativos 
da realidade humana são caracterizados como metanarrativas e, como tais, 
desconsiderados. Já teríamos entrado então em plena pós-modernidade.

No entanto, esse modo de ver e existir, de perfil assumidamente neo-
liberal, com suas decorrências e expressões no plano cultural, com sua exa-
cerbação do individualismo, do produtivismo, do consumismo, da indústria 
cultural, da mercadorização e até mesmo dos bens simbólicos, não instaura 
nenhuma pós-modernidade. Com efeito, o que está de fato acontecendo é a 
plena maturação das premissas e promessas da própria modernidade. Nada 
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mais moderno do que essa expansão e consolidação do capitalismo, envolvi-
do numa áurea ideológica de liberalismo extremado; nada mais moderno do 
que essa tecnicização, viabilizada pela revolução informacional. Finalmente, 
a modernidade está podendo cumprir as promessas embutidas em seu projeto 
civilizatório. Nada mais moderno do que o individualismo egoísta de hoje… 
No fundo, é a mesma racionalidade que continua dirigindo os rumos da his-
tória humana, em que pesem as críticas que são feitas a sua forma de expressão 
até o século . 

Que tal situação configure um contexto novo, não há como negar nem 
recusar. E que obviamente exige reequacionamentos por parte de todos nós, 
quaisquer que sejam os lugares que ocupemos na dinâmica sociocultural. Isso 
não está em questão. Mas o que cabe aqui é uma rigorosa atenção a essa espe-
cificidade do momento histórico, não se deixando levar nem por uma atitude 
de mera anatematização moralizante ou saudosista, nem por um deslumbra-
mento alienante. Análise detida e vigilância crítica é o que se impõe.

Igualmente é preciso não perder de vista a historicidade da existência 
humana, não se deixando iludir pela idéia de que o fim das utopias do pro-
gresso humano possa significar igualmente o fim da história; portanto, ter 
bem presente que a atual situação tem também uma configuração histórica.

Além do mais, não se pode perder de vista a dura realidade do contexto 
histórico latino-americano e de tantas outras partes do mundo, onde as mar-
cas da exclusão humana continuam com presença muito forte. O processo de 
modernização pelo qual passou e continua passando nosso continente está 
acontecendo a um preço muito alto. A organização econômica, de lastro ca-
pitalista, sob um clima político de mandonismo interno das elites nacionais 
e da dominação externa dos grupos internacionais, impõe uma configuração 
socioeconômica na qual as condições de vida da imensa maioria da população 
continuam extremamente precárias. Na verdade, o aclamado processo de glo-
balização da economia parece universalizar as vantagens do capital produtivo 
e as desvantagens do trabalho assalariado. Dada essa situação, o conhecimen-
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to, em geral, e a educação, em particular, são interpelados com relação a seu 
papel histórico.

Sem dúvida, o balanço da história humana, na virada do segundo mi-
lênio, mostra um mundo exausto, inadequado ao homem. Reino da violência, 
de insuficiência. O que se quer é um mundo novo. A decadência do modelo 
atual é atribuída também ao desconhecimento de como se faz o conhecimen-
to, a relação dos homens com o real. Daí a proposta de uma revisão do conhe-
cimento, o programa do pensamento pós-formal. Mas uma coisa é o que ele 
denuncia, questiona; outra, o que ele propõe; outra ainda que ele consegue. 
Conseguiu algo? Muito pouco.

No que concerne ao conhecimento, paradoxalmente ocorre, na trama 
contextual pós-moderna, uma crítica ferrenha ao universalismo do conhe-
cimento científico, de perfil positivista/racionalista, ao mesmo tempo que 
uma aceitação dogmática do universalismo técnico, resultado da aplicação 
desenfreada da ciência, do conhecimento científico. Critica-se Epimeteu, mas 
reverencia-se Prometeu! O que é uma estranha maneira de questionar o ra-
cionalismo lógico, já que seu mais lídimo fruto, rico de graves conseqüências 
para o existir humano, é muito bem acolhido. O que se conserva do ilumi-
nismo científico moderno é a sua instrumentalidade, caminho seguro para 
a opressão humana. Na verdade, o racionalismo tão questionado permanece 
embutido na tecnicização da produção e reprodução da existência humana. 
Os resultados da análise e da reflexão pós-modernas sobre o conhecimento 
não revelaram ainda onde está o elo perdido.

A reterritorialização da subjetividade, a julgar pelo que ocorreu nesta 
última década, não assegurou uma convivência humana redimensionada nem 
garantiu o acolhimento da alteridade. As pontes não foram erguidas, as pa-
redes continuam como blocos de argamassa. Uma nova epistemologia e uma 
nova ética, fundadas numa nova estética, ainda não se configuraram.

O que se constata é que todo esse esforço epistêmico do pensamento 
pós-formal está fornecendo à ideologia neoliberal, apoiada no elogio explícito 
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do individualismo, do consumismo, do hedonismo, da competitividade, do 
espontaneismo, verdadeiros avatares de uma suposta felicidade já amadure-
cida para os homens de nosso tempo. Enquanto isso, a lógica capitalista do 
mercado continua hegemônica na tessitura das relações humanas e na cons-
trução de sua história real.
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