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INTRODUÇÃO

A prática educativa pode se guiar por valores com pretensão de validade universal? É legítimo aspirar uma fundamentação racional para a educação? Quais princípios devem nortear a seleção de conteúdos e métodos de ensino? O discurso pedagógico encontra sentido na malha de crenças de uma cultura ou na realidade objetiva? O projeto de formação de um sujeito livre, responsável e autônomo ainda se sustenta como ideal educativo? 
Essas são algumas indagações que têm mobilizado a pesquisa educacional nos dias atuais. No seu cerne, questiona-se a validade ou não de princípios e valores modernos. Uma observação mais atenta nos leva a perceber como parcela significativa do debate contemporâneo na área educacional tangencia, de alguma maneira, o tema da modernidade e da herança iluminista e, não raramente, respostas são dadas em uma perspectiva de educação “pós” moderna.
O termo pós-moderno é de difícil precisão; ele mostra-se escorregadio e polissêmico. Representa uma ruptura com a modernidade ou seria apenas o seu prolongamento? Designaria uma periodização histórica? Refere-se a uma tendência cultural? Ou um novo modelo de compreensão da realidade? 
Intelectuais marxistas vêm discutindo a pós-modernidade como uma situação histórica, uma nova fase do capitalismo, inaugurada nos arredores dos anos 70, marcada por mudanças na configuração material e na formação cultural. 
Harvey (1992) trabalha com a tese que vem ocorrendo uma mudança abissal nas práticas culturais e político-econômicas, desde mais ou menos 1972. No entanto, como sublinha esse autor, a pós-modernidade não sinaliza uma sociedade pós-capitalista, ela é uma condição histórico-geográfica de transição do fordismo para a acumulação flexível do capital, feita pela implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias produtivas e vinculada a um novo ciclo de “compressão do tempo-espaço” (aceleração do tempo e compressão do espaço).
	Jameson (1997), por sua vez, considera a pós-modernidade como a lógica cultural do “último capitalismo”, na sua fase multinacional. Para ele, essa fase surgiu após a 2a. Guerra com o desmonte do estágio imperialista e se caracteriza por um novo “sistema mundial” de domínio de empresas multinacionais e por inovações tecnológicas, relacionadas à cibernética e à informática.
De forma complementar às reflexões de Harvey e Jameson, outras análises (nem sempre marxistas) se desenvolveram no sentido de articular o pós-moderno a eventos históricos recentes, como a derrocada do “socialismo real” (Cf. CHAUÍ, 1992), às estratégias político-econômicas neoliberais (Cf. GOERGEN, 2001; DUARTE, 2000) e à globalização (Cf. HALL, 2001).
Neste texto, pretendo apresentar alguns apontamentos que se afastem da hipótese que explica a pós-modernidade como uma condição histórica de uma determinada fase do capitalismo. Isso não significa advogar que o que se chama de pós-moderno não se relaciona, de alguma forma, ao capitalismo.
As fontes da “agenda pós-moderna” são muitas. A análise panorâmica do breve século XX nos oferece muitos elementos para compreender o seu engendrar histórico. Basta lembrar que “... a barbárie esteve em crescimento durante a maior parte do século XX...” (HOBSBAWM, 1998, p. 268). As Guerras Mundiais, as bombas nucleares lançadas no Japão, o horror do Holocausto, as guerras localizadas, o genocídio na África, as lutas fratricidas entre árabes e israelenses: diante dessas experiências históricas, a humanidade se confrontou com várias perguntas. Onde está a felicidade que viria com o progresso? Como o ideal emancipador da razão se transformou em barbárie? O poder onipotente da ciência não era garantia de civilização? 
Além disso, a recomposição hegemônica do capitalismo e sua reestruturação produtiva na década de 1970 garantiram um solo fértil para a disseminação de posturas pós-modernas; o anúncio de “fim da história” se entrecruzou com o anúncio de fim de uma época moderna e a emergência de uma nova era, a pós-moderna.
	Sem perder de vista essa dinâmica do capitalismo a partir da segunda metade do século XX, procuro deslocar e precisar o foco de análise. Para tanto, parto da tese de Wood (1998, p. 9) segundo a qual a pós-modernidade é “...uma condição psicológica que corresponde a um período na biografia da intelligentsia de esquerda no Ocidente”. 
Opto por esse caminho por acreditar que ele abre novas vias para discutir as implicações políticas de posições pós-modernas sobre a produção do conhecimento na área educacional. Num primeiro momento, no entanto, cabe-nos explicitar qual a nossa compreensão do “pós-moderno”.

O FIO DE ARIADNE DA PÓS-CONDIÇÃO

O fato de não analisar a pós-modernidade a partir de uma periodização do capitalismo permite tirar a sua aura fatídica de situação histórica dada (mesmo que sujeita à mudança e à ação política, como o fazem Harvey e Jameson) e tratá-la como uma “agenda”, composta por uma vasta gama de tendências intelectuais e políticas que surgiram em anos recentes (WOOD, 1999). Na mesma direção, podemos pensar, de acordo com Ahmad (2001), uma “pós-condição” que expressa um clima intelectual generalizado e que, no momento, é uma das formas, senão a forma dominante do pensamento social e político euro-americano. No trabalho “Os ‘pós-ismos’ e outras querelas ideológicas”, Moraes (1996) segue um caminho semelhante ao apresentar o “pós-todas as coisas” como o espírito de uma época. 
Tanto o termo “agenda pós-moderna”, como o de “pós-condição” têm o mérito de ampliar o foco de análise, uma vez que eles não remetem para uma doutrina homogênea em termos de unidade conceitual. Nesse sentido, a “agenda pós-moderna/pós-condição” não se reduz ao que classicamente ficou conhecido como pensamento pós-moderno: o pensamento de Lyotard e/ou a linhagem que articula as idéias lyotardianas do final dos anos de 1970 às máximas de Baudrillard, na década de 1990. 
Os termos em questão incluem a perspectiva desses autores, mas não se restringem a ela. Eles abarcam outras diferentes perspectivas (multiculturalismo, neopragmatismo, construcionismo social...) que, apesar de suas diferenças (e aqui está a dificuldade), são perpassadas por motivações e matrizes filosóficas convergentes e/ou aproximadas.
Aqui já esbarramos em, pelo menos, duas dificuldades: em se tratando de um clima intelectual generalizado, a “pós-condição” extrapola, muitas vezes, as intenções dos estudiosos de se assumirem ou não como pós-modernos. Isso explica a situação inusitada de autores que têm seus trabalhos incluídos na “agenda pós-moderna” (como Rorty e Latour), a despeito de não se considerarem pós-modernos e até mesmo discordarem de vários aspectos do pensamento de Lyotard e Baudrillard. Esse mesmo problema é diagnosticado por Duarte (2000) em relação às apropriações pós-modernas da obra vigotskiana no Brasil. O desafio, então, é o de explicar como a “pós-condição” aglutina diferentes teorias e, mais especificamente, explicitar onde se encontra a convergência e/ou a aproximação dessas teorias que nela se abrigam. Visando sugerir possíveis caminhos, tomo como exemplo algumas tendências atuais que relativizam o papel da ciência.
As teorias sociais construcionistas (“construção social da ciência” ou “sociologia do conhecimento científico”) são o nosso ponto de partida. Nanda (2002) destaca as características gerais das várias escolas no interior da corrente construcionista: a verdade é conferida pela adoção e autenticação da comunidade de pesquisadores; ela não tem correspondência com um elemento da realidade, só existe a verdade interna a um ponto de vista histórico particular. A ciência não descreve, de forma distanciada, uma realidade que lhe é exterior, mas cria a realidade que descreve. Nesse sentido, a demarcação entre ciência e não-ciência depende apenas dos jogos de poder vigentes. Na “agenda pós-moderna”, Baudrillard expressa um caso extremo de diluição total das fronteiras entre literatura e filosofia, ficção e ciência. Essa posição nem sempre está presente em outras perspectivas da “agenda pós”. Rorty considera a ciência um tipo de literatura, mas com vocabulário próprio. A demarcação entre ciência e não-ciência existe, mas é de ordem sociológica e não epistemológica.  Portanto, a prática científica restringe-se a uma convenção social, sendo impossível almejar um conhecimento que transcenda o contexto e os interesses locais. 
Em termos ontológicos, a afirmação de que nossas representações e esquemas conceituais constituem o real está implícita nesses enunciados.  Esse argumento não é afetado pela afirmação da existência da realidade objetiva (como faz Rorty) ou pelo “assassinato” do real (como em Baudrillard). De acordo com Silva (2000a, p. 29), o pós-estruturalismo é uma das hipóteses que radicaliza essa perspectiva ao afirmar que o mundo social não é apenas uma construção social, mas uma construção social lingüística ou discursiva.
A compreensão de ciência presente nas teorias sociais construcionistas aproxima-se de algumas tendências hoje existentes de estudo da cultura (Estudos Culturais, teorias pós-coloniais...) que enfatizam a “diferença” e trabalham com a noção de sujeito descentrado, fragmentado, cujas identidades são locais e contingentes. Em reação a conhecimentos totalizantes e universais, afirma-se que a identidade do sujeitos (em termos de etnia, sexo, sexualidade...) determina o conhecimento produzido, as questões científicas formuladas e as respostas obtidas. Desta forma, ao ser praticada por diferentes grupos sociais (mulheres, minorais raciais, culturas não-ocidentais), a ciência ganha diferentes conteúdos. “Na análise feminista, não existe nada de mais masculino, por exemplo, do que a própria ciência. A ciência reflete uma perspectiva eminentemente masculina. [...] Essa análise da masculinidade da ciência pode ser estendida para praticamente qualquer campo ou instituição social” (SILVA, 2002, p. 94). Nesse sentido, advogar a universalidade da ciência moderna seria desconhecê-la como um construto particular da sociedade ocidental e cair no impulso imperialista do Iluminismo de impor sua verdade e sua racionalidade particulares ao mundo não-ocidental. “...esses valores e instituições tidos como universais acabam coincidindo com os valores e instituições das chamadas ‘democracias representativas’ ocidentais, concebidos no contexto do Iluminismo e consolidados no período chamado ‘moderno’. Da perspectiva multiculturalista crítica, não existe nenhuma posição transcendental, privilegiada, a partir da qual se possam definir certos valores ou instituições como universais. Essa posição é sempre enunciativa, isto é, ela depende da posição de poder de quem a afirma, de quem a enuncia” (SILVA, 2002, p. 90). A solução extrema, dentro dessa perspectiva, está nas “etnociências”, expressão da racionalidade e da verdade legitimada pela dinâmica cultural de cada grupo social. “...a racionalidade não é pan-histórica ou universal, mas está sempre situada em comunidades de discursos particulares” (MCLAREN, 2000, p. 70).
Não se pode ignorar que posições como essas trouxeram à tona temas considerados menores na discussão da tradição da esquerda (gênero, etnia...). Também reconheço que suas motivações anti-racistas e igualitárias tencionam a idéia de uma ciência pura que, na sua pretensa neutralidade, alia-se a poderes dominantes e naturaliza relações sociais hierárquicas de gênero, classe, casta/raça.
Esses méritos, no entanto, não apagam a gravidade de alguns de seus problemas.  Ao abrir mão de qualquer princípio universal, aniquila-se a base para a defesa da diversidade e da pluralidade. Cai-se em situação semelhante àquela denunciada por Marx em relação à luta dos judeus pela emancipação política. Em A questão judaica, Marx (2002, p. 13),  considera egoísmo dos judeus pedir uma emancipação política especial, quando, como alemães, “...deveriam trabalhar pela emancipação política da Alemanha e, como homens, lutar pela libertação da humanidade”. Nesse egoísmo, reside a incoerência dos judeus de considerar penosa a opressão particular, mas compactuar com a opressão geral. Além disso, podemos pensar nos impasses políticos que a noção de um sujeito fluido e fragmentado traz: impede a constituição de laços de solidariedade para além de resistências locais e, assim, mina ações coletivas amplas. A dispersão das pessoas em comunidade e grupos de interesses arrefece o poder de pressão e deixa o Estado capitalista numa posição confortável, como explica Ahmad (1999, p. 72):

...no trato real com o Estado, cada comunidade e cada grupo de interesse pode se tornar um suplicante distinto, competindo com todos os demais por sua própria parcela do excedente social. Uma das maneiras de colocar a questão seria dizer que o Estado capitalista talvez possa conviver mais facilmente com múltiplos e concorrentes reivindicadores ao excedente social que governa, providenciando para que se cancelem mutuamente, do que com uma política radicalizada de direitos universais, em que cada um deve ser igual a todos os outros, não apenas juridicamente mas em todas as dimensões concebíveis – e, de forma mais crucial, na dimensão dos bens econômicos.

Nanda (2002) sugere outras dificuldades relativas à produção do conhecimento: como afirmar que a ciência praticada por minorias pode conduzir a uma melhor avaliação do mundo? “Algumas qualidades consideradas masculinas seriam, entretanto, claramente menos desejáveis que as femininas, como é o caso, por exemplo, da necessidade de controle e domínio” (SILVA, 2002, p. 94-95). Como permanecer não-relativista na ausência de um privilégio epistêmico da marginalidade? O que fazer quando se descobre que os valores das minorais que se quer enaltecer justificam idéias reacionárias? 
De acordo com Nanda (1999, p. 100; grifo no original), 

Uma coisa é aceitar um ‘relativismo cultural’ que respeita a variedade da cultura humana; outra, inteiramente diferente, é adotar um relativismo que transforma esses valores culturais variados no único ou principal padrão de verdade, de modo que a verdade passa a ser simplesmente o que se ajusta a um dado sistema de crenças, ao invés de aquilo que descreve fielmente o mundo que existe independentemente de nossas crenças.
Esse tipo de relativismo é exatamente a razão por que o construcionismo social não consegue fortalecer aqueles – por exemplo, povos não-ocidentais – cujas crenças desejam validar: termina por lhes dizer que não há uma explicação certa ou errada do mundo, e que eles estão tão bem quanto qualquer outro povo. [...] Termina por fornecer ajuda e conforto a qualquer cosmopolitismo particularista que possa requerer ser julgada ‘em seus próprios termos’ sobre o que constitui uma crença justificada. Compreendida inteiramente a partir de um dado ponto de vista, e sem nenhum padrão exógeno de verdade, é difícil entender como qualquer opinião possa ser errada ou qualquer prática, injusta.

É importante admitir o papel da cultura e dos interesses sociais em nossas compreensões, mas sem perder de vista que o mundo real impõe-se sobre nossas convenções e interesses e a verdade indica um estado de coisas reais e não simplesmente uma convenção social. A racionalidade científica pode se entrelaçar com interesses sociais dominantes. O cientista carrega para seus laboratórios seu gênero, raça/casta e preconceitos de classe, mas essa racionalidade também contém recursos para desafiar o poder social (NANDA, 2002). 
Como se pode perceber, algumas noções básicas que norteiam as teorias sociais construcionistas possuem uma contrapartida em termos de compreensão da cultura. Independente de negar ou não a existência do mundo, defende-se que o conhecimento não pode dizer algo sobre a realidade objetiva; ele é produto do sistema de crenças de uma comunidade. Para Nanda, o anti-realismo e o relativismo são os dois lados da falácia filosófica básica subjacente a todo pensamento pós-moderno, ou ao que aqui estamos chamando de “pós-condição”: a tendência em afirmar que toda realidade é interna ao nosso sistema de representação e que, fora dela, tudo é considerado incognoscível.
Essas posturas anti-realistas e relativistas se articulam intimamente, pois,

Quando as nossas crenças são ‘liberadas’ das restrições impostas pela realidade, ou quando a realidade externa é vista como suficientemente maleável para ser moldada em qualquer forma ditada por nossos esquemas conceituais, o que é real e verdadeiro para um grupo social deixa de sê-lo para outro (NANDA, 2002, p. 6). 

Como não se pode, nesse contexto, avaliar a correspondência das crenças com a realidade, a posição relativista torna-se inevitável.
A negação da universalidade da ciência, da razão e da verdade e sua conseqüente falácia filosófica fazem com que teorias diversas representem formas discursivas constituidoras da “pós-condição” e se articulem ao projeto de crítica da modernidade. Uma crítica, porém, que, ao renunciar princípios modernos e iluministas, pretende estar, de alguma forma, numa posição externa à modernidade. Nesse contexto, a “pós-condição” se transforma no que Habermas (2000) chama de “despedida da modernidade” e anúncio de um caminho para além do horizonte da razão universal. Porém, como observa esse autor, os pós-modernos pretendem estar num horizonte transcendental à modernidade, mas, sob a capa de pós-iluministas, disfarçam sua cumplicidade com uma tradição contra-iluminista. A “agenda pós-moderna” é, na verdade, uma “agenda antiiluminista” (MORAES, 2002/2003).

APONTAMENTOS SOBRE A GÊNESE HISTÓRICA DA “PÓS-CONDIÇÃO”
	
Gostaria aqui de precisar a análise do século XX, especialmente, a partir do eixo da trajetória intelectual de parcela de intelectuais de esquerda. Sigo a orientação de Wood (1998) que apresenta a “agenda pós” como um período da biografia da esquerda no Ocidente. De acordo com a autora (1999, p. 9), por mais que se possa insistir nas transformações do capitalismo do final do século XX (“pós-fordista”, “desorganizado”, “flexível”), a pós-modernidade “é produto de uma consciência formada na idade áurea do capitalismo”.
	A “Era de Ouro” do pós-2a Guerra Mundial combinou uma política keynesiana de crescimento da economia capitalista, baseada no consumo de massa, uma força de trabalho empregada e bem remunerada e o estabelecimento do sufrágio universal nos principais países capitalistas. Nesse clima de prosperidade, os partidos e movimentos de esquerda se viram obrigados a definir novos objetivos e estratégias de ação política:

Quanto aos partidos socialistas e movimentos trabalhistas que tanto se destacaram na Europa após a guerra, enquadraram-se prontamente no novo capitalismo reformado, porque para fins práticos não tinham política econômica própria, a não ser os comunistas, cuja política consistia em adquirir poder e depois seguir o modelo da URSS. [...] Na verdade, a esquerda concentrava-se em melhorar as condições de seus eleitorados operários e em reformas sociais para esse fim (HOBSBAWM, 1995, p. 267).

	No contexto dos anos 1950, Kojève declarou que os EUA haviam realizado o projeto de uma sociedade sem classe. Ele acreditava que a maior parte da mais-valia voltava para o trabalhador e que os EUA estavam na fase final do “comunismo” (Cf. AHMAD, 2001, p. 5; ANDERSON, 1999, p. 68).  Em 1959, C. Wright Mills proclamou o fim da era moderna e a sucessão do período pós-moderno. Sob os ares de prosperidade capitalista e clima de apatia política, Mills acreditava que a classe operária não era mais a força de oposição (WOOD, 1999). Como lembra Wood (2000, p. 9), havia marxistas que aceitavam, em parte, essa opinião que se tornaria dominante nas revoltas da década de 1960, “no radicalismo dos estudantes, em versões da teoria marxista que atribuíam crescente importância aos estudantes e intelectuais como principais agentes da resistência e à ‘revolução cultural’, em substituição à luta da classe operária”.
	Mas as modificações no campo intelectual da esquerda também ocorreram em função do choque entre as esperanças políticas do comunismo soviético e a realidade do regime. Isso se agravou com as críticas e ataques à era stalinista dentro do próprio bloco soviético, com o rompimento da China com a URSS (1958-1960) e com a invasão da Hungria pelo exército russo em 1956.

O desmoronamento político do bloco soviético começou com a morte de Stalin, em 1953, mas sobretudo com os ataques oficiais à era stalinista em geral, e, mais cautelosamente, ao próprio Stalin, no XX Congresso do PCUS, em 1956. Embora visando uma platéia soviética muitíssimo restrita – os comunistas estrangeiros foram excluídos do discurso secreto de Kruschev –, logo se espalhou a notícia de que o monólito soviético rachara. Em poucos meses, uma liderança comunista reformista na Polônia foi pacificamente aceita por Moscou (na certa com ajuda ou o conselho dos chineses), e uma revolução estourou na Hungria (HOBSBAWM, 1995, p. 386-387).

	Esses acontecimentos causaram desconforto geral para intelectuais de esquerda que tinham como modelo o comunismo soviético. O ano de 1956 foi um marco na trajetória da esquerda ocidental. Após o crescimento dos movimentos de esquerda, especialmente o comunista, devido às coalizões antifascistas durante a guerra, e a atração que o marxismo e o comunismo exerceram sobre intelectuais no período de Resistência, “[Os comunistas] Também atraíam fortemente os intelectuais, o grupo mais prontamente mobilizado sob a bandeira do antifascismo, e que formava o núcleo das organizações de resistência não partidárias (mas genericamente esquerdistas). O caso de amor dos intelectuais franceses pelo marxismo, e o domínio da cultura italiana por pessoas ligadas ao Partido Comunista, que duraram ambos uma geração, foram produtos da Resistência” (HOBSBAWM, 1995, p. 168). 1956 significou a quebra da hegemonia do modelo stalinista soviético e o desencanto de boa parte dos intelectuais ligados aos Partidos Comunistas. Há que se dimensionar o efeito dessa crise na esquerda em um momento de prosperidade capitalista. Hobsbawm (1996, p. 120-121) assinala que:

A unidade antifascista nacional e internacional que havia tornado isso possível começou a quebrar, visivelmente, entre 1946 e 1948, mas, paradoxalmente, a primeira Guerra Fria ajudou a manter unido o campo comunista (ou seja, de facto o marxista) até que rachaduras aparecessem dentro da própria Moscou em 1956. 
As crises na Europa oriental em 1956 levaram os intelectuais a um êxodo em massa dos partidos comunistas ocidentais, embora não necessariamente da esquerda e nem mesmo da esquerda marxista.

	Por um lado, a quebra da hegemonia do modelo stalinista soviético abriu espaço para o aparecimento de novas orientações comunistas fora da ortodoxia stalinista. Assim, para uma parcela de intelectuais de esquerda, a saída do partido não significou o rompimento com a tradição de esquerda, como afirma Hobsbawm. Por outro, o peso dessas experiências se tornou insuportável para alguns, a ponto de 1956 ser o início de um afastamento progressivo do campo de luta da esquerda marxista. Como nos lembra Dosse (1992, p. 216), “Os anos 50 são, portanto, capitais na definição de uma geração, que hoje renega aquilo que ela ontem adulou no mesmo elã absoluto. O deus de ontem tornou-se diabo”.
	Tais experiências ganham nova densidade na década de 1960, com a invasão da Tchecoslováquia pelo exército soviético, em 1968, e, especialmente, com a rebelião estudantil deste mesmo ano na França e em vários países do mundo. Por certo, os desdobramentos desses acontecimentos não tomaram uma única direção. A inclinação dos estudantes para a esquerda ocorreu em virtude do questionamento não apenas da autoridade universitária, mas de qualquer autoridade. A agitação estudantil se cruzou com questionamentos morais, argumentos libertários, crítica à subordinação feminina, movimentos contra a guerra e contra o armamento nuclear, movimentos ecológicos; assim, ele se constituiu como uma agitação social, de dimensão mundial e distante do controle dos partidos comunistas. Segundo Hobsbawm (1995, p. 432), nesse período, “Pela primeira vez desde a era antifascista, o marxismo, não mais restrito à ortodoxia de Moscou, atraía grande número de intelectuais ocidentais”.
	O clima de revolução cultural se construiu no horizonte de rejeição aos valores tradicionais, muito característicos da classe média, “A rebelião dos estudantes ocidentais foi mais uma revolução cultural, uma rejeição de tudo o que, na sociedade, representasse os valores paternos de ‘classe média’...” (HOBSBAWM, 1995, p. 432). e de apelo ao ilimitado desejo individual. A dimensão política dessas transformações culturais tinha como base o indivíduo. Ferry e Renaut (1988, p. 17) interpretam que, na sua defesa do sujeito contra o sistema, “Maio de 68” esteve mais ligado ao individualismo contemporâneo do que à tradição do humanismo. Nesse sentido, conclui Hobsbawm (1995, p. 328), “A revolução cultural de fins do século XX pode assim ser mais bem entendida como o triunfo do indivíduo sobre a sociedade, ou melhor, o rompimento dos fios que antes ligavam os seres humanos em texturas sociais”.
	Enquanto a Primavera de Praga “...bateu o último prego no caixão do ‘internacionalismo proletário’” (HOBSBAWM, 1995, p. 436), as revoltas estudantis do final da década de 1960 foram “...a última arremetida da velha revolução mundial” (HOBSBAWM, 1995, p. 433). 
O desencanto político reina no pós-68. A esperança de revoluções mundiais se esvaziou, o descrédito incidiu sobre a militância política, sobre os projetos coletivos de emancipação. Para Wood (1999, p. 10-11) “...o pós-modernismo atual descende, acima de tudo, da geração de 1960 e de seus estudantes”. Eagleton (1999, p. 29) complementa o caráter dessa descendência: “...quase todos os aspectos fundamentais da teoria pós-moderna podem ser deduzidos, extraídos, por assim dizer, do pressuposto de uma grande derrota política”, vinculada ao esmorecimento da militância da classe operária e dos movimentos de libertação nacional.
	Mesmo com o término da prosperidade econômica na década de 1970, o legado intelectual de uma pós-modernidade, fincada na fase áurea do capitalismo, sobrevive, seja para proclamar os triunfos do capitalismo (setores da direita), seja para afirmar que a prosperidade capitalista destituiu as “massas” e operários da força de oposição (esquerda).
	Em função de análises que enfatizam essa vinculação da “agenda pós” à biografia da esquerda, Foster (1999) assevera que as rejeições pós-modernistas se dirigem, antes e acima de tudo, ao marxismo e, secundariamente, ao Iluminismo, sendo uma de suas fontes as esperanças bloqueadas e a retórica frustrada dos fins da década de 60 e das revoltas de estudantes. 
Ao analisar a historiografia da Revolução Francesa, Hobsbawm (1996, p. 112) afirma que, na França, o fim da hegemonia marxisant foi marcado pelo afastamento do general De Gaulle e o fim das ilusões de 1968. A crise da esquerda francesa, nesse período, afetou a historiografia da Revolução de 1789, pois, afinal, ela teve como referência a imagem do jacobinismo. O abandono de antigas crenças representou uma revisão da história da Revolução que refletiu 

...um ajuste de contas na Rive Gauche de Paris. Um ajuste de contas principalmente com o passado dos próprios escritores, ou seja, com o marxismo, que, como notou Raymond Aron, foi a base geral das volúveis modas ideológicas que dominaram a cena intelectual de Paris por trinta anos, após a Libertação. 

Nesse sentido, o revisionismo liberal da história da Revolução Francesa é dirigido, via 1789, para 1917.
No entanto, diferentemente de Foster, o historiador inglês explica que o acerto de contas com o marxismo não se desvinculava do questionamento dos ideais iluministas. Os valores iluministas e a luta comunista estavam intimamente imbricados em função do período antifascista, 

...quando a ideologia tradicional do Iluminismo e dos valores republicanos – da crença na razão, na ciência, no progresso e nos Direitos do Homem – convergiu com o comunismo, no exato momento em que este se tornava firme e implacavelmente stalinista, e não menos no doméstico Partido Comunista Francês, de modo que, entre 1935 e 1945, ele se tornou contíguo com a tradição jacobina nativa, e também a maior organização política do país (HOBSBAWM, 1996, p. 112-113). 

A posição de Hobsbawm esclarece e, ao mesmo tempo, complexifica a análise da “pós-condição”.  Por um lado, ele esgarça essa trama história de convergência da luta comunista com os ideais do Iluminismo. Por outro, ele nos faz pensar que, em decorrência desse encontro, o desencanto de uma parcela de intelectuais de esquerda em face dos fracassos políticos e das barbáries do século XX ganha uma formulação filosófica que se nutre da crítica à modernidade que já vinha sendo construída no Ocidente. Assim, em termos filosóficos, a rejeição ao marxismo constituinte da “pós-condição” passa a compor um quadro mais amplo de “despedida” da modernidade. A meu ver, essa questão precisa ser mais bem investigada. Isso permitiria, por exemplo, explicar, com as devidas mediações históricas, como os escritos nietszcheanos e heideggerianos podem ser considerados fontes da “agenda pós”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num primeiro momento, a defesa de princípios antiiluministas, característica da “pós-condição”, parece não ter desdobramentos concretos, como se a sua “agenda” fosse simplesmente uma tendência teórica contemporânea que afetaria en passant a área educacional. 
Delacampagne (1997) reconhece que essa discussão, traduzida por ele como o debate entre racionalismo e relativismo, é central para a filosofia atual, mas não é “...um exercício puramente especulativo” (1997, p. 285). Ela acontece simultaneamente na ciência e na política. Na ciência, busca-se saber se a prática científica tem algo a nos informar sobre o real ou se ela é uma construção lingüística sem relação com ele. Já na política, a preocupação está centrada na “democracia”: ela é uma forma racional de governo cuja meta é a justiça social ou outras formas de governo, com outros objetivos, são “igualmente boas”?
Apesar de darem a impressão de abranger problemáticas distintas, Delacampagne (1997) observa que os debates sobre conhecimento e democracia estão vinculados. A preferência pela democracia não implica a priori o abandono do relativismo. No entanto, quando se declara a equivalência das escolhas intelectuais, colocam-se obstáculos às tentativas de justificar a preferência pela democracia.
Esse debate afeta profundamente a prática educativa, desde a sala de aula aos movimentos sociais. A educação é uma prática social que envolve decisões diversas que vão desde a escolha de saberes considerados fundamentais até a perspectiva de sujeito que se pretende formar; ela se constitui, portanto, de inúmeras decisões éticas e políticas. 
Pelo caminho da “agenda pós-moderna”, as tentativas de justificar racionalmente essas decisões ou se apresentam como uma ilusão, pois os fundamentos dessas decisões e preferências são lançados num abismo do qual todo esforço explicativo se esvai, ou ficam reféns da legitimação do sistema de crenças de uma comunidade, privilegiando, assim, a lida cotidiana e pragmática de um determinado grupo social. Se, por um lado, o niilismo desfigura a educação do seu caráter de prática que modifica os sujeitos envolvidos, por outro, o hipercontextualismo a transforma numa mera aculturação (Cf. MORAES, 2001).
Outra questão central que a “agenda pós” coloca para a educação diz respeito à noção de sujeito. Como uma resposta histórica e conservadora engendrada no seio da própria tradição intelectual de esquerda no Ocidente diante não só dos acontecimentos dramáticos que acometeram a humanidade no século XX, mas, especialmente, em função dos fracassos políticos vividos por essa tradição, a “agenda pós” liquida o horizonte do sujeito como um agente histórico. Ao fazer isso, busca “Renunciar às idéias de libertação, emancipação e autonomia” e afirmar que “Não existe nenhuma pedagogia emancipatória”, pois se acredita que “A promessa de autonomia re-introduz, pela porta dos fundos, a fantasia de um sujeito soberano no pleno comando de seus autos” (SILVA, 2000b, p. 2). Desresponsabiliza, assim, o ser humano do que lhe é mais precioso: o fazer história e o fazer-se na história, responder pelas escolhas assumidas coletivamente, descontentar-se, criar novos rumos... Na “pós-condição”, resta apenas o acaso e a arbitrariedade, como sugere Baudrillard (1996, p. 126-127):

Se o ganho do jogo é desigual – é a ‘sorte’, mas por esta desigualdade ninguém tem de responder perante a sua consciência – a distribuição das hipóteses, essa é igual, pois é a do acaso. Ela não é nem justa nem injusta. [...] Que alívio saber que inumeráveis processos ocorrem não só sem nós, mas sem Deus, sem ninguém! Os Antigos eram mais astutos que nós. Eles tinham confiado aos deuses a responsabilidade pelo mundo, pelos seus acidentes, pelos seus caprichos, o que os deixavam livres para agir à sua vontade. Os deuses encarnavam o jogo, o caos, a ilusão do mundo, e não a sua verdade. Talvez que com a teoria do Jogo e do Caos estejamos em condições de nos libertarmos dessa responsabilidade histórica, dessa responsabilidade terrorista da salvação e da verdade, explorada pela ciência e pela religião, e de recuperar a mesma liberdade que os Antigos.

Contrapor-se a isso não significa advogar o Sujeito soberano e centrado, preso firmemente ao mastro para ouvir o canto das sereias, sem a ele sucumbir. Mas sim, acreditar que, na sua razão atormentada e dilacerada (NOVAES, 1996), homens e mulheres prefiram declamar os versos de Fernando Pessoa: “Quero dos deuses só que me não lembrem. [...] A quem deuses concedem nada, tem liberdade”. 

REFERËNCIAS
AHMAD, A. A teoria pós-colonial e a “condição pós”. Tradução livre de Maria Célia  M. de Moraes. Florianópolis: PPGE/UFSC, 2001. 28 p.
______. Cultura, nacionalismo e o papel dos intelectuais. In: WOOD, E. M. & FOSTER, J. B. (Orgs.). Em defesa da história: marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 59-73.
ANDERSON, P. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
BAUDRILLARD, J. O crime perfeito. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1996.
CHAUÍ, M. Contingência e necessidade. In: NOVAES, A. (Org.). A crítica da razão. São Paulo/Brasília/Rio de Janeiro: Companhia das Letras/Ministério da Cultura/ Fundação Nacional de Arte, 1996. p. 19-26.
DELACAMPGNE, C. História da filosofia no século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.
DOSSE, F. A história em migalhas: dos Annales à Nova História. São Paulo/Campinas: Ensaio/ UNICAMP, 1992.
DUARTE, N. Vigotski e o ‘aprender a aprender’: crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana. Campinas: Autores Associados, 2000.
 EAGLETON, T. De onde vêm os pós-modernistas? In: WOOD, E. M. & FOSTER, J. By. (Orgs.). Em defesa da história: marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 23-32.
FERRY, L.; RENAUT, A. Pensamento 68: ensaio sobre o anti-humanismo contemporâneo. São Paulo: Ensaio, 1988.
FOSTER, J. B. Posfácio – Em defesa da história. In: WOOD, E. M. & FOSTER, J. B. (Orgs.). Em defesa da história: marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 196-206.
GOERGEN, P. Pós-modernidade, ética e educação. Campinas: Autores Associados, 2001.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1998.
HARVEY, D. A condição pós-moderna. 4. ed. São Paulo: Loyola, 1994.
HABERMAS, J. O discurso filosófico da modernidade. 3. ed. Lisboa: Dom Quixote, 2000.
HOBSBAWM, E. Ecos da Marselhesa: dois séculos revêem a Revolução Francesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
______. Era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
JAMESON, F. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. 2. ed. São Paulo: Ática, 1997.
MARX, K.  A questão judaica. In: ______. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2002.
McLAREN, P. Multiculturalismo crítico. 3. ed. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo Freire, 2000.
MORAES, M. C. M. Teorias e educação, out/2002 a fev/2003. Notas de aula. 
______. Ceticismo epistemológico, ironia complacente: até onde vai o neopragmatismo rortyano? Educação nas ciências, Ijuí: UNIJUÍ, ano I, n. 1, p. 157-189, jan./jun. 2001.
______. Os ‘pós-ismos’ e outras querelas ideológicas. Perspectiva, Florianópolis: NUP/CED/UFSC, ano 14, n. 25, p. 45-60, jan./jun. 1996.
NANDA, M. Restaurando a realidade: repensando teorias sociais construtivistas Tradução livre de Maria Célia M. de Moraes e Patrícia Torriglia. Florianópolis: PPGE/UFSC, 2002. 31 p.
______. Contra a destruição/desconstrução da ciência: histórias cautelares do terceiro mundo. In: WOOD, E. M. & FOSTER, J. B. (Orgs.). Em defesa da história: marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 84-106.
NOVAES, A. A lógica atormentada. In: ______. (Org.). Crise da razão. São Paulo/ Brasília/ Rio de Janeiro: Companhia das Letras/ Ministério da Cultura/ Fundação Nacional de Arte, 1996. p. 9-18.
SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
______. Teoria cultural e educação: um vocabulário crítico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000a.
______. Um manifesto pós-estruturalista para a educação. 2000b. 4p. Mimeografado.
WOOD, E. M. Modernidade, pós-modernidade ou capitalismo. Tradução livre de Patrícia Torriglia e Maria Célia M. de Moraes. Florianópolis: PPGE/UFSC,  1998. 14 p.
______. O que é a agenda “pós-moderna”? In: WOOD, E. M. & FOSTER, J. B. (Orgs.). Em defesa da história: marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 7-22.



