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RESUMO: O tema desta pesquisa é o pensamento educacional de Bauman (1925-2017), um dos 

principais pensadores contemporâneos. Segundo ele, estamos a viver um momento histórico de liquidez, 

de rarefação do conhecimento, da ciência dos valores que contribuem para o processo civilizatório. Por 

essa razão, muitos intelectuais afirmam que o mundo vem passando por grandes transformações, em 

setores como a informação, onde tudo ocorre de forma muito ágil e acelerada.  Tais mudanças se devem 

à globalização e às inovações tecnológicas que surgem a cada minuto, mas, sobretudo, são oriundas do 

capitalismo globalizado. Este projeto tem por objetivo estudar o pensamento educacional de Zygmunt 

Bauman e a Modernidade Líquida. Por meio deste estudo, identificar o papel do professor na sociedade 

líquido-moderna. Enquanto objetivos específicos, determinar o papel da educação e verificar como a 

educação pode contribuir para transformar a sociedade atual. Segundo Bauman essas discussões são 

importantes porque podem contribuir para as desigualdades e repensar as influências que o 

consumismo, as tecnologias e a globalização trazem para educação. Para que seja possível atingir o 

objetivo do projeto, a pesquisa se ocupará de revisões bibliográficas que fundamentam o pensamento 

do autor e para maior compreensão do problema proposto e do objeto, o estudo irá priorizar referências 

primárias. Será feito um planejamento das ações a serem desenvolvidas e cumpridas ao decorrer da 

pesquisa. Diante de todas as mudanças sociais que têm ocorrido, faz-se necessário estudar as obras de 

Zygmunt Bauman, pois sua teoria contribui para o entendimento das relações sociais e educacionais, 

tendo em vista atuais as consequências da globalização e do consumismo que afetam praticamente 

todas as relações humanas. Naquilo que Bauman chamou de Modernidade líquida, o papel do educador 

e da educação pode ser agente transformador, a fim de reduzir as desigualdades. Os produtos 

esperados no decorrer deste projeto de pesquisa são artigos científicos que estejam de acordo com os 

objetivos do estudo. 
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