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Resumo

o presente ensaio apresenta uma reflexão crítica acerca das relações 
entre educação, tecnologias 4.0 e estetização ilimitada da vida. a intenção do 
texto encontra-se na elaboração de um marco conceitual para os debates cur-
riculares acerca da inovação educativa e, para tanto, vale-se de uma aborda-
gem teórica pluralista, inspirada mais sistematicamente nos escritos de gilles 
lipovetsky. toma como contexto analítico o nomeado advento de uma “quarta 
revolução industrial” e, levando em consideração o contexto brasileiro, visa 
mapear desafios e possibilidades para o tratamento analítico destas questões 
no âmbito dos Estudos curriculares.

Palavras-chave: currículo. Quarta revolução industrial. inovação edu-
cativa. Brasil.

Abstract

this text discusses the situation of the senegalese who live in the town of 
Erechim, state of rio grande do sul, and who became migrants for work-relat-
ed reasons. the adversities experienced in their country of origin, when travel-
ing and in their new social milieu get mixed with the hope for a better life. after 
locating the phenomenon of migration in the context of neoliberal globalization, 
the text highlights aspects of senegalese identity. it then describes some of the 
difficulties these senegalese face, mainly in relation to work, language, dis-
tance from their home and integration into local society.

Keywords: senegalese migrants. identity. Work. globalization. social 
integration.
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Educação, tEcnologias 4.0 E a EstEtização  
ilimitada da vida: 

pistas para uma crítica curricular1

Roberto Rafael Dias da Silva
universidade do vale do rio dos sinos (unisinos) 

programa de pós-graduação em Educação

“Lançar as bases, intelectuais e morais, para uma nova ordem social 
é um ideal suficientemente original e inspirador para provocar um 
novo espírito na profissão docente e para orientar os esforços que 
foram transformados radicalmente (DEWEY, 2001 [1934], p. 193).”2

Introdução

Escolhemos iniciar este texto valendo-nos das preocupações inte-
lectuais do filósofo John dewey, um dos principais intelectuais do movi-
mento reformador das escolas na primeira metade do século passado. 
Em um artigo intitulado “pode a escola participar na reconstrução social?”, 
originalmente publicado no ano de 1934, dewey contribui ativamente para 
o debate acerca do papel da educação na transformação social, distan-
ciando-se de certas posições idealistas que ganhavam evidência entre os 
educadores escolanovistas. as mudanças sociais em curso no início do 
século XX, associadas aos dilemas da evidente desigualdade manifesta-
da no período entre as duas guerras mundiais, conduziam a uma centra-
lidade da escolarização – engendrando outros modos de vida e construin-
do novas subjetividades capazes de encarar os desafios do século em 
curso. Entretanto, causou desconforto ao filósofo estadunidense o exces-
so de expectativas e de responsabilidades atribuídas à escola.

com a lucidez intelectual que lhe caracterizava, justaposta às ferra-
mentas intelectuais derivadas do pragmatismo, dewey colocava sob sus-

1 texto preparado para a apresentação no ciclo de Estudos “revolução 4.0: impactos nos 
modos de produzir e viver”, promovido pelo instituto Humanitas unisinos (iHu), em novem-
bro de 2019.
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peita a afirmativa de que ‘as escolas têm educado para algo denominado 
como status quo’ e que precisavam ser induzidas na direção da mudança 
social. Esta afirmativa seria problemática, inicialmente, porque as institui-
ções escolares estão inseridas em condições diferenciadas (e desiguais), 
o que não permitiria a consolidação de um “status quo estável e perma-
nente” (2001, p. 191). por outro lado, a obrigação que se deposita sobre 
os educadores não corresponde ao próprio potencial transformador das 
instituições. isto é, “a crença de que os professores devem passivamente 
adaptar-se às condições existentes é, apenas, uma forma – e uma forma 
covarde – de se fazer a escolha a favor do antigo e do caótico” (dEWEY, 
2001 [1934], p. 192).

transcorrido quase um século, contemporaneamente reencontra-
mos os debates acerca da incapacidade da escola em contribuir com as 
mudanças sociais, suas dificuldades em promover inovação e sua incapa-
cidade em constituir perfis formativos que atendam às demandas sociais 
e econômicas2. Há uma crescente pulverização discursiva que estabelece 
uma combinação entre inovações educativas, tecnologias digitais e meto-
dologias ativas visando redimensionar o futuro da escola (e a escola do 
futuro), movimento este que tem sido nomeado como “educação 4.0” em 
sintonia com as mudanças em curso no mundo produtivo. novas possibi-
lidades para a promoção da aprendizagem dos estudantes, estratégias de 
personalização da ação pedagógica e de “customização curricular” (sil-
va, 2019) são difundidas intensamente no interior dos sistemas de ensi-
no. com maior ou menor intensidade, podemos constatar que as refle-
xões acerca da escolarização no século XXi são pautadas pelo 
desenvolvimento de determinados “dispositivos de estetização pedagógi-
ca”, conforme nomeamos em outros estudos (silva, 2018) e levaremos 
adiante neste momento. 

ao mesmo tempo, precisamos sinalizar que enquanto este texto es-
tava em processo editorial a humanidade deparou-se com uma situação 
dramática, qual seja: a pandemia causada pelo coronavírus. Em poucas 
semanas, milhões de crianças e adolescentes tiveram suas atividades 
escolares suspensas ou migraram para modalidades remotas. no contex-
to brasileiro, enquanto realizávamos a revisão deste estudo, mais de cem 
mil pessoas já haviam morrido em decorrência dos efeitos deste vírus. Em 
outras palavras, nossas vidas serão modificadas e os próprios sentidos 
que atribuímos à escolarização serão reeditados: as tecnologias digitais 

2 para um verbete elaborado para um dicionário especializado, sancho-gil e Hernandez 
(2011) argumentaram que o século XX poderia ser caracterizado como “o século da inova-
ção educativa, o século do desejo de mudança para melhorar, em princípio, os sistemas 
educativos” (p. 476).
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serão incorporadas mais ostensivamente nas diferentes escolas públicas 
e privadas. a educação do século XXi será marcada por esta condição, de 
modo indelével, o que permitirá que as hipóteses desenvolvidas neste 
texto sejam colocadas em evidência.

Então, antes de avançarmos na composição deste estudo, torna-se 
relevante salientar que nossa abordagem está inscrita no campo dos Es-
tudos curriculares, especialmente nas suas tradições que interrogam so-
bre as políticas de seleção do que conta como conhecimento na escola3. 
ao examinarmos os dispositivos de estetização pedagógica, então, inte-
ressa-nos construir uma problematização acerca das racionalidades polí-
ticas que mobilizam a implementação de determinadas políticas curricula-
res e, para tanto, buscamos inspiração na noção de “epistemologia 
social”, tal como desenvolvida por thomas popkewitz (2014). Em sua 
perspectiva, o foco da epistemologia social direciona-se para “os siste-
mas de razão que ordenam e classificam o que é dito, pensado e execu-
tado. considera-se como a ‘razão’ da escolarização gera teses culturais 
sobre modos de vida específicos” (popKEWitz, 2014, p. 15). construire-
mos um quadro de historicização em que incidiremos nossas reflexões 
sobre os próprios dilemas da escolarização atual, “interrogando como se 
tornaram possíveis e quais suas condições de possibilidade” (p. 16). Em 
outras palavras, interessa-nos colocar sob exame as racionalidades polí-
ticas que constroem determinadas narrativas acerca da escola de um de-
terminado tempo.

a produção analítica a partir da epistemologia social instaura-se por 
meio da compreensão de que a leitura das políticas de escolarização per-
mite-nos um exame crítico da fabricação das subjetividades, das variadas 
interpretações sobre as pedagogias e sobre os currículos e as formas de 
relação com o conhecimento. do ponto de vista teórico, explica-nos po-
pkewitz (2014), esta abordagem oferece “uma maneira de pensar sobre 
as tradições críticas que focalizam as construções epistemológicas e on-
tológicas enquanto objetos relacionados à governamentalidade de Fou-
cault e à atenção de deleuze ao poder como uma prática definida em re-
lações sociais” (p. 16). dessa maneira, posicionamos nossa perspectiva 
investigativa nos Estudos curriculares na interface entre os estudos críti-
cos e as variadas teorizações sociais contemporâneas. 

Em obra anterior, popkewitz (2001) argumenta que nas reformas con-
temporâneas “os domínios morais da alma são o local da luta” (p. 33). as 
pedagogias atuais, com foco na aprendizagem e na resolução de problemas, 

3 a centralidade do conhecimento escolar no âmbito dos Estudos curriculares, no Brasil, ma-
terializa-se em estudos como os de moreira (2012), silva e pereira (2013), gabriel e castro 
(2013) e galian e sampaio (2014).
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engendraram não somente um campo de regulação, como priorizaram as 
maneiras como os indivíduos avaliam a si mesmos em termos de sua ação e 
competência. variados investimentos subjetivos perfazem tais políticas de 
escolarização e, com maior ou menor intensidade, tomam o currículo como 
alvo/estratégia privilegiada. Em outras palavras, “os discursos sobre o currí-
culo são mais do que padrões articulados sobre a aprendizagem. a organiza-
ção do currículo é reimaginada como relacionada ao sucesso e à competên-
cia subjetivos e pessoais das crianças” (popKEWitz, 2001, p. 103).

o currículo, dessa forma, poderia ser redescrito nos termos das raciona-
lidades políticas que o engendram. “o currículo torna-se, a partir desse ponto 
de vista, parte de um espaço discursivo no qual os sujeitos do ensino (o 
professor e a criança) são diferencialmente construídos como indivíduos para 
se autorregularem, autodisciplinarem e refletirem sobre si mesmos como 
membros de uma comunidade/sociedade” (popKEWitz, 2001, p. 38). a afir-
mativa de que educar em um mundo mediado tecnologicamente é uma tarefa 
complexa ressoa quase como uma obviedade neste início de século XXi. 
todavia, ao construirmos um campo de ambivalências em torno desta afirma-
tiva, conseguiremos melhor identificar os elementos conceituais que a insti-
tuem, o território controverso em que está situada, assim como, suas possi-
bilidades pedagógicas para contribuir com a escolarização em nosso tempo. 
importante salientar ainda que organizaremos nossos argumentos principais 
por meio do uso de vinhetas4 derivadas de situações empíricas variadas que 
nos permitirão descrever análises de forma compacta e mais diretiva.

1. Educação e tecnologias 4.0: rastros para um diagnóstico

Em visita recente ao rio de Janeiro dediquei algumas horas para conhecer o mu-
seu do amanhã. como é de nosso conhecimento trata-se de uma proposta diferente, na 
qual um museu de ciências converte-se em uma plataforma de inquietações sobre o fu-
turo, de explorações sobre temáticas coletivas e de provocações de alcance planetário. 
suas variadas exposições, dentre as quais destaco a “prato do mundo: comida para 10 
bilhões”, interpelam seus visitantes a pensar juntos sobre as possibilidades de construir 
o amanhã. neste percurso que o museu nos proporciona podemos salientar que sua 
curadoria coloca em evidência três conjuntos de experiências, quais sejam: interagir, sen-
tir e pensar. Em um dos textos de apresentação encontramos o seguinte destaque: 
“orientado pelos valores éticos da sustentabilidade e da convivência, essenciais para a 
nossa civilização, o museu busca também promover a inovação, divulgar os avanços da 
ciência e publicar os sinais vitais do planeta. um museu para ampliar nosso conhecimen-
to e transformar nosso modo de pensar e agir”.

4 sobre o uso de vinhetas em pesquisas sociais podemos enfatizar que sua construção é de-
rivada de uma leitura contextual mais ampliada e que sua apresentação, de caráter explo-
ratório, aproxima-se de narrativas compartilhadas sobre um determinado campo empírico 
(HoElz; Bataglia, 2015).
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Quando propomo-nos a um exercício de pensar sobre a contempo-
raneidade, seja em termos políticos e econômicos, seja em termos cultu-
rais ou pedagógicos, certamente estaremos diante de uma grande varie-
dade de desafios, perspectivas e controvérsias (lEonHard, 2016). no 
que tange a tais desafios, em termos econômicos adquiriu relevância na 
última década a hipótese de que estaria emergindo uma “quarta revolu-
ção industrial”5. a partir dos escritos sistematizados por Klaus schwab, 
preparados para o Fórum Econômico mundial, toma forma a perspectiva 
de que “em sua escala, escopo e complexidade, a quarta revolução indus-
trial é algo que considero diferente de tudo aquilo que já foi experimenta-
do pela humanidade” (scHWaB, 2016, p. 11). de acordo com o autor, a 
amplitude e a velocidade das mutações em curso produzem significativos 
impactos não apenas no mundo produtivo, mas também nas formas de 
comunicação, nas tecnologias e em nossas subjetividades. Em suas pa-
lavras, “as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história 
humana, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou pe-
rigoso” (p. 12).

Questões como a inteligência artificial, a internet das coisas, a nano-
tecnologia, a robótica, dentre outras, parecem induzir mudanças também 
nas instituições, nas empresas e na sociedade civil, promovendo (com 
velocidade) novas formas organizativas e de produção de conhecimento. 
destaca Klaus schwab (2016), acerca deste aspecto, que “o conhecimen-
to compartilhado passa a ser especialmente decisivo para moldarmos um 
futuro coletivo que reflita valores e objetivos comuns” (p. 12). todavia, o 
autor privilegia compor uma justificativa para explicar por que estaríamos 
diante de uma “quarta revolução industrial”, procurando demonstrar que 
não se trata apenas de ufanismo tecnológico, mas a demarcação da coe-
xistência entre tecnologia e sociedade. para tanto, mobiliza três razões 
que exporemos abaixo:

- velocidade: ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta 
evolui em um ritmo exponencial e não linear. Esse é o resultado do 
mundo multifacetado e profundamente interconectado em que vive-
mos; além disso, as novas tecnologias geram outras mais novas e 
cada vez mais qualificadas.

5 reconhecemos as controvérsias existentes entre economistas e historiadores sobre a pos-
sibilidade de nomearmos a este tempo como uma quarta revolução. interpretação diferente, 
por exemplo, encontramos em rifkin (2016) que diagnostica, a partir da internet das coisas, 
uma transformação no paradigma econômico em direção divergente. de acordo com o au-
tor, “a internet das coisas está já a fazer disparar a produtividade a ponto de o custo margi-
nal de produção de muitos bens e serviços se aproximar de zero, tornando-os basicamente 
gratuitos e partilháveis na emergente comunidade de bens comuns colaborativos” (p. 28).
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- amplitude e profundidade: ela tem a revolução digital como base e 
combina várias tecnologias, levando a mudanças de paradigma sem 
precedentes da economia, dos negócios, da sociedade e dos indiví-
duos. a revolução não está modificando apenas o “o quê” e o “como” 
fazemos as coisas, mas também “quem” somos.

- impacto sistêmico: ela envolve a transformação de sistemas intei-
ros entre países e dentre eles, em empresas, indústrias e em toda a 
sociedade (scHWaB, 2016, p. 13).

seguindo os rastros da sistematização proposta por schwab, impor-
ta assinalar que em seu prisma a quarta revolução teve início na virada do 
século e sustentou-se na revolução digital. mesmo reconhecendo que as 
tecnologias digitais não se constituem em uma novidade, defende que tal 
revolução “é caracterizada por uma internet mais ubíqua e móvel, por 
sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos e pela 
inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de má-
quina)” (scHWaB, 2016, p. 16). o que parece impressionar o autor e os 
demais participantes do Fórum Econômico mundial é o modo pelo qual as 
tecnologias digitais podem transformar “a sociedade e a economia global” 
(p. 16).

nessa direção, a quarta revolução industrial não poderia ser restrin-
gida a conexões entre máquinas ou às novas descobertas ocorridas nas 
variadas áreas do saber. devido ao seu escopo mais amplo, tal revolução 
torna-se diferente daquelas que a antecederam devido à “fusão dessas 
tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos” 
(scHWaB, 2016, p. 16). apesar dos significativos avanços no campo tec-
nológico e do impacto social e econômico derivados, conforme expõe o 
autor, ainda permanece o desafio concernente à desigualdade em termos 
sistêmicos (lopEs, 2018). 

a quarta revolução industrial irá gerar grandes benefícios e, em 
igual medida, grandes desafios. uma preocupação particular é a 
desigualdade exacerbada. os desafios colocados pelo aumento da 
desigualdade são difíceis de quantificar, pois, em grande maioria, so-
mos consumidores e produtores; dessa forma, a inovação e a ruptura 
afetarão nossos padrões de vida e bem-estar tanto de forma positiva 
quanto negativa (scHWaB, 2016, p. 21).

o diagnóstico acerca de uma quarta revolução industrial trouxe res-
sonâncias para as condições formativas das futuras gerações, especial-
mente no que tange aos processos de escolarização. neste contexto 
elencam-se vantagens e possibilidades formativas derivadas de uma 
“educação 4.0”, mediada intensamente por recursos tecnológicos e pela 
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intensificação de metodologias centradas na ação dos estudantes. Em 
uma tentativa de traçar um diagnóstico mais amplo sobre estas questões 
precisamos reconhecer que esta transição nos sistemas produtivos e 
seus impactos na vida social têm sido tratados amplamente nas últimas 
décadas6. daniel Bell (1977), nos anos de 1970, estabeleceu algumas 
dimensões do advento da “sociedade pós-industrial”, descrevendo mu-
danças de ordem social, política e cultural. de acordo com o sociólogo, 
nas sociedades ocidentais os princípios organizativos estavam se aproxi-
mando dos desejos por economizar, participar e realizar-se individual-
mente, ocasionando não somente uma mudança no aparato técnico, mas 
na própria constituição subjetiva que ocorreria no final do século XX.

o conceito de sociedade pós-industrial, dessa forma, estaria vincula-
do à criação da economia de serviços, à preeminência da classe técnica, 
à centralidade do conhecimento como fonte de inovação, ao controle da 
tecnologia e às novas formas de tomada de decisão. como podemos 
constatar, o diagnóstico proposto por Bell atribuía ênfase a inúmeros dos 
aspectos aportados por schwab e seus contemporâneos. a preocupação 
com as mudanças tecnológicas e as formas de pensamento e ação delas 
derivadas estiveram presentes na obra “o advento da sociedade pós-in-
dustrial”, publicada sua primeira versão no ano de 1973.

com o mesmo espírito, pode-se dizer que a promessa metodoló-
gica da segunda metade do século XX está na administração da 
complexidade organizada (a complexidade de vastas organizações 
e sistemas, a complexidade da teoria, com um grande número de 
variáveis), na identificação e implementação de estratégias para as 
opções racionais nas atividades contra a natureza e nas atividades 
entre as pessoas, assim como no desenvolvimento de uma nova tec-
nologia intelectual que, no fim deste século, talvez venha a ter tanta 
projeção nos assuntos humanos quanto a tecnologia da máquina du-
rante os últimos cento e cinquenta anos (BEll, 1977, p. 43).

Em direção semelhante, o relatório de Jean-François lyotard publi-
cado originalmente em 1979 assinalava os modos pelos quais estava 
sendo transformado o processo de legitimação do saber. Em sua “condi-
ção pós-moderna”, o filósofo francês descrevia a descrença nos metarre-
latos da modernidade e a emergência de novas formas de legitimação. 
“sua legitimação em matéria de justiça social e de verdade científica seria 
a de otimizar as performances dos sistemas, sua eficácia” (lYotard, 
2009 [1979], p. xvi). a hipótese desenvolvida pelo autor é que a condição 

6 por tradições diferenciadas, textos de castells (2001) e martín-Barbero (2001) produziram 
leituras sobre as mudanças sociais derivadas do advento da nomeada “sociedade do co-
nhecimento”, na qual a internet configurava-se como um instrumento privilegiado.
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pós-moderna é caracterizada pela mudança do estatuto do saber nas so-
ciedades pós-industriais. 

o saber, seja na pesquisa, seja em suas modalidades de transmis-
são, seria afetado pela mudança nos regimes produtivos, especialmente 
pela informatização em curso. o diagnóstico de lyotard coloca em evi-
dência que “é razoável pensar que a multiplicação de máquinas informa-
cionais afeta e afetará a circulação dos conhecimentos” (p. 4). o texto do 
filósofo, que está completando quarenta anos desde sua primeira publica-
ção, sinalizava para a perspectiva de que o saber estava se tornando a 
principal “força de produção” (p. 5). tais saberes, então, não mais circula-
riam devido ao seu “valor formativo”, mas pela sua potencialidade para 
“otimizar as performances de um programa” (p. 7). Em uma breve síntese 
poderíamos sinalizar que diagnósticos como os de Bell e de lyotard, a 
seu tempo e a seu modo, já colocavam em evidência novos dimensiona-
mentos para a formação humana que seria mobilizada no futuro. Esta 
breve retomada sociológica auxilia-nos a compreender que tais condições 
culturais e econômicas estavam sendo delineadas desde as últimas déca-
das do século XX7.

como poderíamos pensar a pesquisa e a transmissão de saberes na 
era da informática? Quais as tecnologias intelectuais que serão potencia-
lizadas nos novos regimes produtivos? como podemos constatar, interro-
gações desta natureza são intensificadas no decorrer da segunda metade 
do século XX e interpelam a escola a rever seus postulados e recursos 
formativos. o advento da quarta revolução industrial, derivado da hipóte-
se de schwab, oferece-nos a oportunidade de explorar mais atentamente 
os processos de formação humana; todavia, entendemos que seja neces-
sário engendrar novos questionamentos que reposicionem este debate 
no início do século XXi e permita-nos mapear as racionalidades políticas 
que colocam em ação outros regimes de prática para a escolarização 
contemporânea.

2. O ativismo pedagógico em perspectiva: algumas digressões e 
uma prospecção

a reivindicação por atualizar a formação oferecida pelas escolas oci-
dentais não se constitui como uma novidade (Hamilton, 2002). ao revi-
sitarmos a discussão pedagógica da primeira metade do século passado 
encontraremos autores que, a sua maneira, levantaram a bandeira de 

7 Em termos educacionais estes deslocamentos também vinham sendo considerados na 
construção de alternativas pedagógicas em variadas regiões do mundo (roBinson; aro-
nica, 2019; pacHEco, 2019; saHlBErg, 2018).
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uma crise da escola tradicional e a necessidade de reinvenção desta ins-
tituição (dussEl; caruso, 2003). Quando mapeamos alguns argu-
mentos que perfazem a constituição do ativismo pedagógico, autores co-
mo Jean-ovide decroly, Édouard claparède, adolphe Ferrière e maria 
montessori precisam ser considerados. a primeira metade do século XX 
foi fértil em estudos filosóficos e científicos acerca dos processos educa-
cionais, ora procurando renovar o discurso pedagógico vigente, ora pro-
duzindo iniciativas de escolas, centros e associações que difundissem os 
novos princípios. a difusão internacional do ativismo mobilizou um conjun-
to heterogêneo de atores políticos e campos acadêmicos, mas que con-
vergiu na promoção de princípios pedagógicos acerca da centralidade do 
estudante e de sua atividade. no Brasil, como sabemos, os primeiros es-
critos de anísio teixeira, bem como suas inúmeras traduções de textos da 
literatura internacional, contribuíram para difusão destas ideias 
pedagógicas.

de acordo com o levantamento realizado por cambi (1999), em uma 
leitura generalista, poderíamos resumir os grandes temas da pedagogia 
do ativismo no quadro abaixo:

1 puericentrismo
reconhecimento do papel ativo da 
criança em todo o processo educativo.

2
valorização do 
fazer

colocar no centro do trabalho escolar as 
atividades manuais, o jogo e o trabalho.

3 motivação
toda aprendizagem real e orgânica 
deve estar ligada a um interesse que 
parte da criança.

4 Estudo do ambiente
É na realidade que a circunda que a 
criança encontra estímulos para a 
aprendizagem.

5 socialização
necessidade primária da criança que, 
no processo educativo, deve ser satis-
feita e incrementada.

6 antiautoritarismo
renovação profunda da tradição edu-
cativa e escolar que partia da suprema-
cia do adulto.

7 anti-intelectualismo
desvalorização dos programas forma-
tivos exclusivamente intelectuais e ob-
jetivamente determinados.

Fonte: produzido pelo autor a partir de cambi (1999).
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noguera-ramírez (2011) argumenta que serão nestas condições 
que conseguiremos descrever a transição da “sociedade do ensino” para 
uma “sociedade de aprendizagem”. Em sua perspectiva, a emergência do 
conceito de aprendizagem precisa ser descrita a partir das contribuições 
de dewey e claparède, isto é, precisa ser reposicionada à luz dos concei-
tos de atividade e experiência. de acordo com noguera-ramírez (2011), 
em comum a esta tradição poderia ser posicionado o conceito de interes-
se, visto que “coloca no centro das análises a capacidade de ação do in-
divíduo, a agência como aquilo que distingue e particulariza o indivíduo da 
sociedade liberal, ao cidadão cosmopolita do iluminismo” (p. 233). 

neste exercício de procurar pelos rastros das pedagogias centradas 
no estudante, tal como foram desenvolvidas nas primeiras décadas do 
século XX, encontraremos na obra de Édouard claparède importantes 
desdobramentos. Em seu texto A escola sob medida, uma das obras se-
minais do movimento escolanovista, o psicólogo defendeu que, ao reco-
nhecer as variadas aptidões individuais dos estudantes, seria necessário 
que as escolas promovessem reformas em sua organização visando 
construir modelos de organização que valorizassem as diferenças 
individuais.

sua ênfase no conceito de “aptidão” precisa ser explorada à medida 
que se constitui como o eixo estruturante de suas proposições pedagógi-
cas. de acordo com claparède, “uma aptidão é uma disposição natural a 
comportar-se de certa maneira, a compreender ou sentir de preferência 
certas coisas ou a executar certas espécies de trabalho (aptidão para a 
música, para o cálculo, para as línguas estrangeiras, etc.)” (1973, p. 167). 
a ênfase nas aptidões, sob essa perspectiva, deveria não somente ser 
levada em conta como, principalmente, ser capaz de engendrar uma or-
ganização “sob medida” da atividade escolar. por diferentes modos, o 
psicólogo defende que os programas uniformes não respeitam as varia-
ções individuais e, em suas palavras, “gasta-se no trabalho ingrato de 
cultivar o solo estéril e de deixar inculto justamente aquele que prometia 
uma bela colheita” (p. 175). ou seja, não deveríamos ir contra a natureza 
da criança.

resumindo, é preciso levar em conta as diferenças de aptidões, porque 
ir contra o tipo individual é ir contra a natureza. E ir contra a natureza 
tem duplo inconveniente: em primeiro lugar, como já vimos, não há ren-
dimento, ou só um rendimento não proporcional ao esforço despendido. 
E, em seguida – é preciso insistir – repugnância. Este fenômeno da 
repugnância, muito descuidado pela pedagogia corrente, tem imensa 
importância moral e social (claparÈdE, 1973, p. 177).



CaDeRnos iHU iDeias • 15

no que tange à organização do trabalho escolar, uma leitura bastan-
te reconhecida encontramos na produção de William Kilpatrick. um dos 
principais herdeiros do pensamento educacional de John dewey difundiu 
internacionalmente a possibilidade de organizar atividades escolares cen-
tradas na metodologia de projetos, inspirada no método científico, mas 
ancorada no interesse e na experiência dos estudantes. Em uma obra 
intitulada Educação para uma civilização em mudança, defende uma revi-
talização da escola atualizando-a às demandas do século XX, na época 
recém-iniciado.

inspirado no avanço da ciência, na consolidação da democracia e no 
advento da psicologia, aponta a necessidade de a escola converter-se em 
“um lugar em que realmente se viva, pois só desse modo poderá a criança 
ter o gênero de educação natural, em união íntima com a vida, outrora 
ministrada pelo lar e pela comunidade” (KilpatricK, 1978, p. 67-68). 
com certo tom rousseauniano, o educador estadunidense valoriza uma 
aprendizagem que tome a vida como modelo e, com isso, seja centrada 
na experiência dos estudantes. Em sua perspectiva, “só quando o profes-
sor chega a criar disposição favorável entre os alunos é que, geralmente, 
pode esperar êxito” (p. 70).

É neste ponto que Kilpatrick demarca algumas distâncias entre as es-
colas tradicionais e a nova escola. ainda que ambas se preocupem em 
ensinar o conhecimento acumulado pela escola, a nova escola estimula a 
participação ativa dos estudantes, novas formas de aprendizagem e a for-
mação para um mundo ainda desconhecido8. requer novos modos de 
comportamento e favorece a construção de uma escola mais democrática.

por sua vez, isso põe em evidência a necessidade de uma nova 
espécie de aprendizado, não – como até agora – de respostas 
preestabelecidas, mas de métodos de ação eficazes, em situações 
novas. precisamos também libertar o espírito de nossos alunos, 
para que possam cuidar de si, de maneira e em grau nunca alcan-
çados pelas gerações anteriores. Qualquer esforço de nossa parte 
para prendê-los às nossas convicções equivaleria, neste sentido, 
a prender-lhes mais que as mãos, a prender-lhes a mente (Kilpa-
tricK, 1978, p. 75).

uma escola mais próxima da vida, que priorize a atividade e a cons-
trução de experiências dos estudantes e que produza novas formas de 
pensamento é a proposta de Kilpatrick em sua metodologia de projetos. 
tal organização da escola implicaria um novo posicionamento para as 

8 ainda destaca o pedagogo estadunidense que se fazia necessário “conceder à soberania 
às novas gerações” e, dessa forma, aproximar “a escola da vida, os conhecimentos das 
experiências e o pensamento da ação” (silva; scHErEr, 2019, p. 11).
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disciplinas escolares, reposicionando-as para o engendramento da “con-
tínua reconstrução da experiência”. dessa forma, em uma sentença bas-
tante forte, o educador estadunidense pontua que “se a escola se negar a 
ser o lugar onde haja vida real, isso será nada mais nada menos que o 
suicídio moral da sociedade (p. 69).

indo adiante em nossa problematização, poderíamos então construir 
a seguinte formulação interrogativa: “por que estudar a estetização peda-
gógica neste início de século XXi?”. tal como expomos anteriormente, a 
opção por utilizar metodologias centradas na atividade do estudante não 
se constitui como uma novidade. por variadas tradições teóricas os pen-
sadores escolanovistas advogavam pela escola ativa que ultrapassasse a 
lógica centrada na transmissão cultural e considerasse o estudante em 
suas possibilidades de ação e, assim sendo, produzisse uma formação 
multidimensional. todavia, transcorrido mais de um século deparamo-nos 
novamente com movimentos de defesa (e de acusação) de procedimen-
tos metodológicos centrados no estudante e focalizados no atendimento 
às demandas do século XXi9.

no decorrer deste texto escolhemos interpretar estas novas condi-
ções pedagógicas e suas implicações para as práticas curriculares valen-
do-nos das contribuições do pensamento social de gilles lipovetsky. Em 
obra recente, em parceria com Jean serroy, encontramos a descrição da 
noção de “cultura-mundo” que favorecerá um diagnóstico inicial de nosso 
tempo. um ponto de partida para os autores é que, diferentemente do 
tempos em que nietzsche anunciava a “morte de deus”, atualmente de-
paramo-nos com outra forma de “desorientação”, qual seja: “a desintegra-
ção dos pontos de referência sociais mais comuns, mais ‘básicos’, provo-
cada pela nova organização do mundo” (lipovEtsKY; sErroY, 2011, 
p. 31). a globalização trata-se de uma condição importante; todavia, os 
autores preferem caracterizar a contemporaneidade (“hipermodernida-
de”, como desenvolveremos posteriormente), articulando as noções de 
mercado, tecnociência e indivíduo. isto é, a composição de uma “cultura
-mundo” faz-se possível pela ação coadunada destes três aspectos estru-
turantes da vida neste século.

as formas contemporâneas do capitalismo, cada vez mais ligadas ao 
mundo das finanças, intensificaram a competitividade, a desregulamenta-
ção e as novas formas de produção (e de trabalho). a empresa pós-fordis-

9 Em exercício recente de investigação, a pesquisadora Juana sancho-gil diagnosticou a 
constituição de um “imperativo da inovação”, operando nos variados níveis educacionais 
(2018, p. 15). sua contribuição, bastante perspicaz e atual, defende a pertinência dos mo-
vimentos de inovação educativa; entretanto, pontua os limites de inovar por modismos pe-
dagógicos ou para seguir orientações das multinacionais que atuam no mercado digital.
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ta, em suas transformações gerenciais, produziu um regime de responsa-
bilização dos atores, estimulando sua ação individual, avaliando sua 
performance e, assim, abrindo margem para fortes efeitos de ansiedade 
e insegurança. Em um sistema marcado pelo curto prazo, como já sinali-
zava richard sennett (2006), a precariedade dos empregos e a sensação 
de fracasso reforçaram-se mutuamente10. 

Em um universo livre de referências coletivas fixas, o hipercapitalis-
mo faz crescer a insegurança tanto social quanto individual: ele não 
acarreta apenas uma instabilidade macrofinanceira, mas também 
desestabiliza as personalidades e as identidades, desequilibra a vida 
mental e moral dos indivíduos tornados inseguros e que já não dis-
põem do apoio dos antigos quadros da vida coletiva (lipovEtsKY; 
sErroY, 2011, p. 37).

o hipercapitalismo aqui estabelecido acaba triunfando, não apenas 
em um sentido econômico, mas também cultural. acompanha esta pers-
pectiva a centralidade adquirida pelo universo tecnocientífico. de acordo 
com os autores, em um exercício de generalização, “não é mais a política 
que deve ‘mudar a vida’, mas é a high-tech e sua demiurgia infinita” (p. 
43). sem dúvida que o fascínio pela técnica instaura e perpassa a cons-
trução da modernidade nos últimos três séculos, constituindo certo otimis-
mo tecnológico. a esperança de um futuro humano melhor aposta na tec-
nociência em suas variadas dimensões (biotecnologia, nanotecnologia, 
microeletrônica, etc.).

paradoxalmente, também emergem suspeitas ao universo tecnocien-
tífico, dentre as quais as questões ambientais adquirem destaque. a perda 
dos laços sociais e a intensificação das desigualdades também são exem-
plares desta situação. importante salientar, porém, que estes medos não 
chegam a fabricar uma desconfiança com relação ao mundo da técnica.

se a mitologia do progresso indefinido e necessário fracassou, não 
se deixa de esperar e de crer nos ‘milagres da ciência’ para combater 
as doenças, viver mais tempo e com melhor saúde: melhorar a con-
dição humana pelas aplicações técnicas do saber científico continua 
a fazer sentido. simplesmente, a relação com o progresso tornou-se 
ambivalente, oscilando entre mitificação e desencanto, temor e es-
perança: não foi a ideia de progresso que faliu, mas sua afirmação 
“religiosa” dogmática (lipovEtsKY; sErroY, 2011, p. 46).

associada às novas formas de capitalismo e à centralidade da tecno-
ciência, ainda junto a lipovetsky e serroy, poderíamos acrescentar uma 
“nova cultura do indivíduo”. isto é, o advento de uma nova forma de indi-

10 Em outra elaboração, apostamos nas possibilidades heurísticas do pensamento sennettia-
no para pensar as demandas sociais emergentes neste início de século XXi (silva, 2015).
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vidualismo, no qual as regras de organização da vida não mais se deri-
vam de um arranjo coletivo ou de uma preocupação social. não mais se 
ancorando em tradições, os indivíduos parecem tornar-se referências de 
si mesmos. mais uma vez recorrendo aos pensadores franceses, “o poder 
deve emanar da livre escolha de cada um e de todos” (p. 47). as institui-
ções modernas não servem de “freio” para uma individualização sem 
limites. 

lipovetsky e serroy descrevem a emergência de uma “cultura 
hiperindividualista”:

a “vida à la carte” tornou-se emblemática desse Homo individualis 
desenquadrado, liberto das imposições coletivas e comunitárias. na 
escala da história, é uma segunda revolução individualista que está 
em marcha, instituindo desta vez um individualismo acabado, extre-
mo: um hiperindividualismo (2011, p. 48).

conforme estamos argumentando, a “cultura-mundo” caracteriza-se 
pela centralidade do mercado, da tecnociência e do individualismo. toda-
via, em uma leitura ambivalente, os pensadores franceses assinalam as 
importantes aberturas que estas noções trouxeram para a vida social con-
temporânea, ao mesmo tempo que pontuam a urgência em apontar seus 
limites e suas implicações para a formação humana no século XXi. pare-
ce-nos que a estetização pedagógica pode ser lida, examinada e proble-
matizada a partir destas possibilidades teóricas. Em razão disso este tex-
to assumirá a condição de uma ampla pluralidade teórica e metodológica 
para avançarmos na composição de novas interrogações.

3. Hipermodernização do mundo, capitalismo artista e civilização da 
leveza

a segunda vinheta que escolhemos apresentar refere-se a um curso de licenciatu-
ra em letras, ofertado por uma universidade pública federal no sul do Brasil na modalida-
de a distância. a disciplina de “introdução ao estudo da linguística” trazia como uma de 
suas atividades avaliativas no segundo semestre de 2017 uma tarefa de despertou nossa 
atenção. mesmo diante da complexidade conceitual que perpassa esta área do conheci-
mento, associada a sua pertinência para a formação dos futuros professores de língua 
portuguesa, a atividade avaliativa solicitava que, utilizando as tecnologias digitais, os 
estudantes elaborassem um “meme” sobre uma temática atual e que tal figura estabele-
cesse alguma relação com os conteúdos de linguística estudados no período. Em linhas 
gerais, poderíamos definir que um “meme” seja uma imagem, vídeo ou desenho, de ca-
ráter humorístico, que serve para difundir uma ideia na internet.

para produzirmos um diagnóstico das condições de emergência dos 
dispositivos de estetização pedagógica, atualmente engendrados, recor-
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reremos inicialmente ao conceito de “hipermodernidade”, derivado dos 
estudos de gilles lipovetsky. de acordo com o filósofo, no decorrer da 
década de 1970 o pensamento social ficou bastante seduzido pela noção 
de pós-modernidade, que nos remetia a uma ultrapassagem dos grandes 
valores da modernidade – na arte, na ciência, na política, na filosofia e 
nos variados campos da vida social. todavia, enaltece que o curso expli-
cativo desta noção foi bastante curto, visto que “o rótulo pós-moderno já 
ganhou rugas, tendo esgotado sua capacidade de exprimir o mundo que 
se anuncia” (lipovEtsKY, 2004, p. 52).

sob esta perspectiva, não estaríamos vivendo uma superação dos 
modos de vida modernos, mas estamos experienciando um processo de 
“hipermodernização do mundo”. isto é, as sociedades contemporâneas 
levam ao limite os principais axiomas da modernidade.

o Estado recua, a religião e a família se privatizam, a sociedade de 
mercado se impõe: para disputa, resta apenas o culto à concorrência 
econômica e democrática, a ambição técnica, os direitos do indiví-
duo. Eleva-se uma segunda modernidade, desregulamentadora e 
globalizada, sem contrários, absolutamente moderna, alicerçando-se 
essencialmente em três axiomas constitutivos da própria modernida-
de anterior: o mercado, a eficiência técnica, o indivíduo. tínhamos 
uma modernidade limitada; agora, é chegado o tempo da moderni-
dade consumada (lipovEtsKY, 2004, p. 54).

mercado, eficiência técnica e indivíduo, conforme evidenciamos na 
seção anterior, configuram-se como os principais axiomas da hipermoder-
nidade. todavia, sua configuração distancia-se de uma compreensão unidi-
mensional, uma vez que são inúmeros os paradoxos que a constituem. 
Exemplar neste aspecto é a questão do hiperindividualismo que, ao mesmo 
tempo que conduz a uma maximização das performances, expõe os indiví-
duos a um cenário de proliferação das patologias. despertam nossa aten-
ção, no que tange a este aspecto, os novos modos de relação com o tempo 
e com o espaço. nas palavras do filósofo, “a mitologia da ruptura radical foi 
substituída pela cultura do mais rápido e do sempre mais: mais rentabilida-
de, mais desempenho, mais flexibilidade, mais inovação” (p. 57).

Em termos contextuais, poderíamos sinalizar dois aspectos impor-
tantes que favoreceram este deslocamento para a hipermodernidade11, 
quais sejam: a) a transição do capitalismo de produção para as econo-

11 Em perspectiva crítica, as produções de Eric sadin (2018; 2017) auxiliam-nos na tarefa de 
desvendar o novo “mundo industrial-digital”. Em obra recente, descreve os atuais direcio-
namentos das formas econômicas evidenciando que sua intencionalidade se dirige para 
“capitalizar as menores manifestações da vida, fazendo emergir uma economia próxima 
aos fluxos ininterruptos da vida e do mundo: ‘uma indústria da vida’” (sadin, 2018, p. 144).
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mias de consumo; b) o deslocamento da lógica disciplinar para a lógica da 
“sociedade-moda”. de acordo com lipovetsky, em tais condições, assisti-
mos a um momento em que a “forma-moda” generaliza-se como princípio 
explicativo das relações sociais.

Enquanto o princípio-moda “tudo que é novo me apraz” se impõe 
como rei, a neofilia se afirma como paixão cotidiana e geral. insta-
lam-se sociedades reestruturadas pela lógica e pela própria tempo-
ralidade da moda; em outras palavras, um presente que substitui a 
ação coletiva pelas felicidades privadas, a tradição pelo movimento, 
as esperanças do futuro pelo êxtase do presente sempre novo (li-
povEtsKY, 2004, p. 60-61).

a neofilia aparece inclusive como um princípio desejável para os pro-
cessos de formação humana, ora apregoando a necessidade de promo-
ver inovações permanentes, ora atribuindo ênfase ao presente e à veloci-
dade. Em uma rápida sistematização, poderíamos afirmar que os 
dispositivos de estetização pedagógica se tornam neofílicos no âmbito da 
seleção de conhecimentos e das experiências formativas instituintes das 
práticas curriculares de nosso tempo.

ampliando o escopo deste diagnóstico, lipovetsky e serroy traba-
lham com a perspectiva de um processo de “estetização do mundo” que 
encontra condições para seu advento no “capitalismo artista”. tal como 
vínhamos argumentando, a hipermodernidade favoreceu outras formas 
de relação com a vida, com o tempo e também com a produção econômi-
ca. Hodiernamente, as questões da cultura e da economia tornaram-se 
indissociáveis, de maneira que “o estilo, a beleza, a mobilização dos gos-
tos e das sensibilidades se impõem cada dia mais como imperativos es-
tratégicos das marcas” (lipovEtsKY; sErroY, 2015, p. 13). Este diag-
nóstico permite aos pensadores descreverem os processos de estetização 
da vida cotidiana.

vale esclarecer que em nome da estetização, o capitalismo não ab-
dica das lógicas da produtividade e da rentabilidade máximas. de forma 
ambivalente, esboça-se “um novo modo de funcionamento que explora 
racionalmente e de maneira generalizada as dimensões estético-imaginá-
rias-emocionais tendo em vista o lucro e a conquista dos mercados” 
(2015, p. 14). objetivamente, na economia da hipermodernidade, o eco-
nômico e o estético são justapostos e engendram novos arranjos de pro-
dução da vida.

E, simultaneamente, a uniformidade planetária do “calcular tudo” não 
deve ocultar a excrescência das criações de intuito emocional. a lei 
homogênea do arrazoamento e da economização do mundo é o que 
leva a uma estetização sem limites e ao mesmo tempo pluralista, 
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privada de unidade e de critérios consensuais. donde a nova fase 
da modernidade que nos caracteriza: depois do momento industrial 
produtivista, eis a era da hipermodernidade, a uma só vez “reflexiva” 
e emocional-estética (lipovEtsKY; sErroY, 2015, p. 15).

a estetização da vida não se trata de um fenômeno genuinamente 
novo, visto que desde os rituais das sociedades ditas primitivas a arte já 
servia para representar a organização do cosmos. da mesma forma que 
a estetização, a era moderna também assumia como tarefa a composição 
de novos modos de vida e de expressão. de acordo com os pensadores 
franceses, a novidade expressa no contemporâneo é que a atual estetiza-
ção do mundo articula-se com as “lógicas de mercantilização e da indivi-
dualização extremas” (2015, p. 27). também é sintomática deste tempo a 
justaposição entre arte e indústria12, favorecendo uma espécie de “infla-
ção estética”. 

novos modos de vida, produtos personalizados, outros olhares para 
a vida, para o corpo e para as cidades tornam-se questões de design e de 
estilo13. Em outras palavras, o capitalismo artista tende a fabricar novos 
arranjos subjetivos.

o consumo com componente estético adquiriu uma relevância tal 
que constitui um vetor importante para a afirmação identitária dos in-
divíduos. coisa cotidiana, o consumo transestético atinge em nossos 
dias quase todos os aspectos da vida social e individual: à medida 
que recua a ascendência dos imperativos de classe, comer, beber, 
vestir-se, viajar, morar, ouvir música, tudo isso se torna uma questão 
de gostos subjetivos, de emoções pessoais, de opções individuais, 
de preferências mais ou menos heterogêneas: é uma estética au-
torreflexiva que estrutura o capitalismo hiperindividualista (lipo-
vEtsKY; sErroY, 2015, p. 31).

acompanhando as reflexões dos autores, constatamos que a hiper-
modernização do mundo adquire nuances específicas com o capitalismo 
artista, merecendo destaque o processo de estetização da vida. Em tais 
condições tende a predominar uma estética do consumo e do divertimen-
to, no qual o estilo converte-se em um imperativo econômico. mais uma 
vez recorrendo a esta perspectiva, faz-se relevante assinalar que “o capi-
talismo artista forjou uma economia emocional de sedução, assim como 

12 srnicek (2018), por meio de seu conhecido conceito de “capitalismo de plataformas”, apre-
senta um exercício de história econômica coadunada à tecnologia digital, descrevendo que 
“a plataforma emergiu como um novo modelo de negócios capaz de extrair e controlar uma 
imensa quantidade de dados, e com esta mudança temos visto a ascensão de grandes 
companhias monopólicas” (p. 13).

13 uma nova retórica emocional tende a emergir configurando aquilo que cabanas e illouz 
denominam como “happycracy”, uma ditadura da felicidade (2019).
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um consumidor louco por novidades permanentes e desculpabilizado quanto 
à ideia de aproveitar ao máximo a vida aqui e agora” (p. 49). Quando direcio-
namos nossa atenção para os processos de formação humana ficamos ex-
postos a uma condição ambivalente, que nos permite ler os paradoxos de 
nosso tempo: a estetização pedagógica amplia as potencialidades pedagógi-
cas oferecendo-nos um cardápio criativo e inovador de possibilidades; por 
outro lado, o entretenimento e a ludicidade permanente podem conduzir-nos 
a modelos educacionais que não consideram a reflexão sobre os propósitos 
educacionais e o enfrentamento das desigualdades.

4. Estetização pedagógica em ação: leituras curriculares

o projeto Âncora, em cotia/sp, tem sido reconhecido como uma das instituições 
escolares mais inovadoras da contemporaneidade. Fundada no ano de 1995, a Escola 
Âncora organiza-se em um formato que justapõe uma escola com uma ong e compro-
mete-se em se constituir como uma comunidade de aprendizagem, com foco na transfor-
mação social. trata-se de uma escola particular e gratuita e, ao englobar desenvolvimen-
to social e aprendizagem escolar, tem como objetivo “contribuir com a construção de 
cidadãos conscientes de suas capacidades para coletivamente formar uma sociedade 
justa, equilibrada e sustentável, a partir de uma prática educacional acolhedora e partici-
pativa na construção de comunidades de aprendizagem”. a escola visa em seu currículo 
uma formação humana integral; geralmente, são destacadas atividades no circo Escola, 
a proposta de notebooks comunitários e a composição de uma pedagogia que toma a 
criança e sua comunidade como pontos de partida.

ao examinarmos atentamente as possibilidades de novos agencia-
mentos curriculares para a educação básica, na interface com os disposi-
tivos de estetização pedagógica, merecem destaque duas estratégias 
que geralmente são colocadas em ação. tais estratégias, importa desta-
car, acompanham a produção de reformas educacionais em nosso país 
ao longo das últimas duas décadas, variando em intensidade de acordo 
com as racionalidades políticas predominantes. a primeira delas refere-se 
à necessidade de diversificação curricular. tal estratégia vincula-se ao 
desenvolvimento de ambientes de aprendizagem com arquiteturas varia-
das, ao uso de tecnologias digitais (modelos híbridos) e à aposta em pos-
sibilidades curriculares que considerem a atividade e a escolha dos estu-
dantes. de outra parte, diagnosticamos uma estratégia atrelada às 
possibilidades de educação integral. via de regra, esta estratégia aposta 
em novas relações entre escola e comunidade, na construção de uma 
identidade institucional e nas possibilidades de ampliação do repertório 
formativo dos estudantes, por meio de modelos holísticos (como as com-
petências socioemocionais, por exemplo).
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Entretanto, a articulação entre a diversificação curricular e as possi-
bilidades de educação integral merecem uma reflexão mais aprimorada 
quando mobilizadas pelos diferentes sistemas de ensino públicos e priva-
dos. Quando analisamos as pautas formativas das escolas brasileiras, 
reconhecemos rapidamente que a educação das juventudes tem sido 
conduzida por princípios e procedimentos muito semelhantes. isto é, há 
uma aposta consensual em modelos de certificação internacional, em es-
colas multilíngues, em metodologias ativas, em modelos de escolha curri-
cular dos estudantes, em laboratórios de robótica e em oficinas de escrita 
criativa, dentre inúmeras possibilidades semelhantes a estas. não resta 
dúvidas de que tais propostas evidenciam um potencial bastante interes-
sante, porém poderíamos interrogar: quais são os nossos critérios para a 
diferenciação das propostas curriculares na atualidade mediante a prolife-
ração da estetização ilimitada da vida?

a construção desta problematização permite, para ampliar o escopo 
de nosso argumento, deslocarmos o olhar para uma metáfora extraída 
das narrativas cinematográficas. michael stone poderia ser considerado 
como uma celebridade no mundo corporativo, devido a suas obras na 
área de atendimento ao cliente. na condição de ícone de uma nova forma 
de gestão, michael viaja para cincinnati, nos Estados unidos, cidade em 
que proferiria uma palestra referente ao lançamento de uma de suas 
obras. É neste cenário que o roteirista charlie Kaufman situa sua anima-
ção Anomalisa, apresentada ao público no ano de 2015.

chama a atenção na narrativa apresentada por Kaufman que seu 
personagem principal não somente deixa de encontrar sentido no que faz, 
como também, paradoxalmente, passa a notar que as vozes de todas as 
pessoas tornaram-se iguais. de seu filho aos atendentes do hotel, ou 
mesmo aqueles que se tornariam seu público, todos falam no mesmo 
tom. o que quebra o artificialismo da situação de michael stone é a che-
gada de lisa – tímida, desajeitada e com uma voz mais estridente. Enfim, 
lisa converte-se em uma anomalia em um mundo de iguais, por isso: 
“anomalisa”.

não pretendemos seguir contando a história do filme até o seu des-
fecho, nem mesmo avaliar a qualidade do seu enredo ou de sua edição. 
também não interessa aqui examinar criticamente o potencial do filme 
para pensar as subjetividades contemporâneas. consideramos Anomali-
sa – esta grande animação de charlie Kaufman – como uma boa metáfo-
ra para pensar as pedagogias contemporâneas; sobretudo, aquelas que 
se propõem a inovar a escolarização. comentando a obra de Kaufman, o 
filósofo Byung-chul Han (2017) provoca-nos a pensar que a contempora-
neidade, por variáveis diversas (sobretudo econômicas), contribui para 
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uma “expulsão do diferente”. por meio de seu excesso de positividade, a 
sociedade contemporânea tem optado por “atrações em série”, nas quais 
os indivíduos “curtem” por meio de seu repertório de escolhas individuais. 
todavia, em sua percepção, a individualização demasiada conduz à pa-
dronização, isto é, parece que “nosso horizonte de experiências se torna 
cada vez mais estreito” (Han, 2017, p. 12). tal como o enredo da anima-
ção referida, argumenta o filósofo que se engendra uma “proliferação do 
igual” (p. 18).

a animação de Kaufman permite-nos refletir sobre o contexto de im-
plementação das atuais políticas de currículo em nosso país. mapeando 
práticas curriculares no Brasil e na américa latina, nossa constatação é 
que as propostas escolares estão cada vez mais parecidas, em especial 
nas redes privadas. são os mesmos laboratórios, os mesmos projetos, as 
ações de dupla certificação, a ênfase nos intercâmbios, as aulas de robó-
tica, perfis formativos, modalidades de diversificação, mobilidade e plata-
formas complementares, etc. Em nome da inovação permanente, os cur-
rículos escolares tornam-se cada vez mais semelhantes e, dessa forma, 
a história das instituições e os saberes e marcas das comunidades ingres-
sam em amplo processo de declínio.

porém, precisamos expandir essa reflexão e – de modo a valorizar 
as ambivalências, ainda inspirados em lipovetsky – também percorrer o 
caminho das potencialidades da estetização pedagógica. Quando deline-
amos uma proposta curricular com foco nas articulações entre conheci-
mento, tecnologias e inovação, precisamos reconhecer a pertinência de 
pensar as relações pedagógicas de outros modos. porém, para melhor 
dimensionar este argumento sempre é importante enaltecer as diferenças 
entre a escola e as indústrias criativas, ou ainda potencializar a perspec-
tiva de que esta instituição continua sendo um espaço para aprender a 
pensar. pérez-gómez, em elaboração recente, reitera que “as finalidades 
da escola devem concentrar-se no propósito de ajudar a cada aprendiz a 
construir seu próprio projeto de vida (pessoal, social, acadêmico e profis-
sional), transitando em seu próprio caminho da informação ao conheci-
mento e do conhecimento à sabedoria” (p. 71).

nas palavras do pesquisador, precisamos reconhecer que a era digi-
tal requer da escola uma “nova ilustração”. isto é, buscando superar “o 
velho e dualista pensamento cartesiano” (p. 69), levando em considera-
ção a complexidade da vida contemporânea e os novos modos de pensa-
mento que emergem com os estudantes do século XXi. o filósofo michel 
serres, em sua conhecida obra Polegarzinha, descreve com certo entu-
siasmo as mudanças subjetivas que caracterizam as crianças e jovens de 
nosso tempo e, concomitantemente, o advento de um novo estatuto do 
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saber. o excerto a seguir consegue evidenciar o entusiasmo do filósofo 
em relação a esta questão.

o espaço do auditório universitário se esboçava, antigamente, como 
um campo de forças, cujo centro orquestral de gravidade se encon-
trava no estrado, no ponto focal da cátedra, um powerpoint ao pé 
da letra. ali se situava a densidade pesada do saber, quase nula ao 
redor. agora distribuído por todo lugar, o saber se espalha em um 
espaço homogêneo, descentrado, de movimentação livre (sErrEs, 
2018, p. 49).

novos modos de pensamento e outras formas de relação com o sa-
ber emergem neste tempo em que as articulações entre tecnologias e 
inovação perfazem os currículos escolares. o desafio que precisamos 
tratar com cautela refere-se à necessidade de preservar as possibilida-
des de uma pauta formativa comum e, mais que isso, posicionar o co-
nhecimento escolar (acessível a todos) como uma ferramenta de combate 
às desigualdades. Em outras palavras, tendemos a nos distanciar de po-
sicionamentos pedagógicos que apregoam a “customização curricular”, 
como sinalizamos em obra recentemente publicada (silva, 2019).

aprofundando esta reflexão sobre a ênfase na inovação, faz-se im-
portante salientar que esta se movimenta por variados processos de me-
lhoria e de transformação. no que tange à instituição escolar, explica-nos 
carbonell-sebarroja que seria necessário mudar, a partir de “distintos 
graus de radicalidade”, envolvendo os conteúdos curriculares, os modos 
de ensinar e aprender, a participação da comunidade educativa, dentre 
outros aspectos. os processos de inovação sinalizariam, ainda conforme 
o autor, para a criação de uma “agitação intelectual permanente” – mo-
dificando os fazeres pedagógicos, promovendo outros sentidos para a 
aquisição de conhecimentos e o permanente diálogo com o entorno da 
escola (incluindo o virtual).

 nos termos da centralidade de uma cultura digital, dussel inter-
roga-se acerca da autoridade cultural dos currículos escolares. Em sua 
perspectiva, ainda que interpelado de diferentes modos pela cultura con-
temporânea, o currículo conserva relevância enquanto um documento 
público. Explica-nos a pesquisadora latino-americana:

o currículo segue tendo um papel importante em ajudar a colocar em 
destaque essas relações e histórias, em dar oportunidades para so-
cializar em práticas culturais que permitam abordar essa tarefa com 
confiança, com desejo. seria desejável que a teoria curricular não 
abandonasse a busca por novos mapas que circulem e transportem 
saberes, que sejam a matéria e o objeto de disputa e que permitam 
situar-se em um território mais amplo (dussEl, 2014, p. 17-18). 
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assim sendo, reconhecemos a pertinência de preservar em nossos 
debates e em nossas propostas curriculares os aspectos que fomos des-
tacando ao longo desta seção. as articulações entre educação e tecnolo-
gias digitais, em termos curriculares, implicam em seguir valorizando a 
escola como um espaço em que se aprende a pensar, em preservar as 
possibilidades de construção de uma pauta formativa comum e do enten-
dimento da inovação como uma ambiência de “agitação intelectual per-
manente”. atribuir ao currículo a autoridade cultural necessária às deman-
das emergentes do século não significa abdicar das indispensáveis 
inovações que a escola contemporânea pode engendrar. mais que isso, a 
nomeada “educação 4.0” pode adquirir significativa relevância e potencia-
lidade pedagógica na medida em que esteja assentada em movimentos 
democráticos de escuta e negociação permanente com as comunidades 
escolares e fabrique mecanismos de formação humana que articulem os 
conhecimentos historicamente elaborados com estratégias criativas que 
auxiliem no combate de nossas históricas desigualdades.

Considerações finais

ao longo do presente estudo pretendemos colocar em análise as 
articulações entre a nomeada “educação 4.0” e a estetização ilimitada da 
vida, descrita pelos escritos contemporâneos de gilles lipovetsky. dife-
rentemente da reivindicação pela reconstrução da escola moderna sob 
novas bases, iniciada na primeira metade do século passado, hodierna-
mente, delineia-se uma centralidade no uso de novas metodologias, ou-
tros recursos tecnológicos e a busca por novos perfis formativos sintoni-
zados com as demandas advindas da Quarta revolução industrial. Em 
termos analíticos, delineia-se uma defesa de dispositivos de estetização 
pedagógica, mobilizados por meio de métodos ativos centrados na capa-
cidade de escolha dos estudantes e de suas possibilidades de construí-
rem-se como perfis formativos esteticamente inovadores.

a despeito da longa tradição escolanovista que apregoava a inevita-
bilidade da inovação educativa ancorada em princípios formativos, as for-
mas predominantes de inovação educativa tendem à promoção de práti-
cas utilitaristas. isto é, negligencia-se o debate acerca dos propósitos 
educacionais. recorrendo à crítica deweyana, com a qual abrimos este 
estudo, precisamos tomar distância do “individualismo cru”, a forma 
agressiva com que se reveste o atual status quo. nas palavras do filósofo, 
ainda que apostemos na defesa das individualidades, seria prudente exa-
minar com atenção o “princípio que vivemos numa sociedade economica-
mente livre na qual cada indivíduo tem oportunidades iguais para desen-
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volver suas iniciativas e outras capacidades, e que a ordem legal e política 
é desenhada e calculada de modo a promover esta liberdade de todos os 
indivíduos” (p. 190).

a aposta na inovação educativa precisa levar em conta as variadas 
desigualdades emergentes em nosso tempo e, dessa forma, sintonizar 
nossos esforços educativos no enfrentamento ao “individualismo cru”. no-
vos métodos de ensino, reconstrução das experiências de aprendizagem 
e a diversificação dos recursos tecnológicos contribuem para a reconstru-
ção social. todavia, conforme adverte-nos o filósofo estadunidense, “a 
tarefa é transferir o ideal desejado para a conduta pormenorizada da es-
cola, tanto ao nível da administração e instrução, quanto ao nível das 
matérias escolares” (p. 192). a inovação educativa não se faz com gran-
des slogans e programas de intervenção governamental, mas parte da 
conduta pormenorizada dos atores escolares que aceitaram a tarefa de 
permanentemente rediscutir os seus propósitos na direção de modos de 
vida democráticos.
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