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Escolarização juvenil e 
customização curricular: 

por uma introdução

Para iniciar a composição de nossos argumentos nesta obra, 
gostaríamos de produzir algumas aproximações analíticas e proble-
matizar duas figuras midiáticas do contemporâneo e os modos pelos 
quais podem nos auxiliar a produzir reflexões acerca das políticas 
curriculares para o Ensino Médio. Ao justapor a campanha publicitária 
do “Novo Ensino Médio” brasileiro e o escopo temático do seriado 
televisivo “3%”, que melhor descreveremos a seguir, enquanto cenas 
para pensar o contemporâneo, nosso interesse passa por dimensio-
ná-las no âmbito da emergência de uma “sociedade de rendimento” 
(Han, 2012). Em tais condições, os jovens brasileiros são provocados a 
reposicionarem suas condições existenciais nos termos de um “impe-
rativo do rendimento, [entendido] como novo mandato da sociedade 
do trabalho tardo-moderna” (Han, 2012, p. 29).

A campanha publicitária do “Novo Ensino Médio”, divulgada 
pelo governo brasileiro desde o mês de novembro do último ano, traz 
como slogan “Agora sou eu quem decido o meu futuro!”. No vídeo 
idealizado para a campanha, um conjunto variado de estudantes 
apresenta seus interesses profissionais e justificam que, de agora em 
diante, os próprios estudantes comporão seus percursos formativos, 
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de acordo com suas necessidades, seus interesses e “vocações profis-
sionais”. Com as visibilidades explicitadas no material publicitário, 
constatamos que os estudantes brasileiros são interpelados a, indi-
vidualmente, construírem seu futuro. Ao operar no plano da indi-
vidualização, a referida política curricular intensifica a pressão por 
rendimento e, paradoxalmente, impõe aos jovens contemporâneos a 
obrigação de gerir sua própria liberdade. Longe de constituir uma 
estratégia de protagonismo juvenil, posiciona os estudantes enquanto 
“vítimas e verdugos” (Han, 2012) de suas próprias escolhas, ampliando 
as desigualdades e engendrando novas relações de auto-exploração.

Figura 1. Campanha publicitária do Novo Ensino Médio.

Relacionamos a cena descrita acima com um novo seriado desti-
nado aos jovens brasileiros. Estreou no dia 25 de novembro de 2017 
a primeira série brasileira, disponibilizada pelo serviço de streaming 
Netflix, intitulada “3%”. O seriado é ambientado no Brasil, em contexto 
futurista, no qual a sociedade está dividida em duas partes: Maralto 
e Continente. Enquanto em Maralto existe a promessa de uma vida 
melhor, no Continente estão todos os demais habitantes, lançados à 
própria sorte. Em uma mistura de drama e ficção científica, os jovens 
que completam vinte anos têm a oportunidade de migrar para Ma-
ralto, após a participação em um intenso processo seletivo, do qual 
apenas 3% conseguem avançar.

No episódio de abertura do seriado, Ezequiel, personagem que 
coordena a seleção dos candidatos, dirige-se a multidão de candida-
tos com o seguinte discurso de boas-vindas: “Três por cento. Apenas 
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três por cento de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do 
Maralto, onde o casal fundador criou o mais perfeito dos mundos, 
onde ninguém é injustiçado, todos têm a mesma chance e, depois, o 
lugar que merecem — o Maralto ou o Continente. Ou, como vocês cos-
tumam falar, o lado de lá ou o lado de cá. Esse processo garante que 
só os melhores desfrutem do Maralto. Agora nem todos entendem isso e 
o ressentimento tem feito surgir grupos que, em nome de uma falsa 
e hipócrita igualdade e com ideais populistas, buscam destruir tudo o 
que conquistamos. Mas não conseguiram e não conseguirão. Enfim, 
bem-vindos a todos!”.

Que conexões podemos estabelecer entre a campanha publicitária 
do “Novo Ensino Médio” e o seriado “3%”, recentemente divulgados 
no contexto brasileiro? Nossa hipótese, a qual colocamos em discussão 
neste texto, supõe que ambas as cenas analisadas inscrevem-se nas 
condições de fabricação de um “sujeito de rendimento” (Han, 2012). 
Ao partir do pressuposto político da igualdade de oportunidades, as 
cenas analisadas potencializam a meritocracia e a individualização, 
posicionadas em justaposição aos “esforços exacerbados pela ma-
ximização dos rendimentos” (Han, 2012). Essas condições políticas 
associam-se ao diagnóstico proposto, recentemente, por Bauman 
(2016) no qual, em uma sociedade de consumidores, “o mundo não 
se manifesta para nós como objeto de nossa responsabilidade” (p. 32). 
As hodiernas políticas curriculares destinadas à escolarização juvenil 
parecem caminhar nesta direção, engendrando o que nomearemos ao 
longo dos próximos capítulos como “dispositivos de customização 
curricular”.

Para compreender os modos pelos quais os referidos dispositi-
vos emergem e consolidam-se nas políticas de escolarização juvenil, 
precisamos posicioná-los, analiticamente, a partir da instauração do 
neoliberalismo e de suas formas biopolíticas. De acordo com Dardot 
e Laval (2017), em elaboração recente, um ponto de partida para este 
diagnóstico seria reconhecer que “o capitalismo continua a desenvol-
ver sua lógica implacável, mesmo demonstrando dia após dia uma 
temível incapacidade de dar a mínima solução às crises e aos desastres 



14 ROBERTO RAFAEL DIAS DA SILVA

que ele próprio engendra” (p. 11). Desde meados da década de 1990, 
o neoliberalismo foi promovido por determinados atores públicos e 
privados difundindo a lógica da concorrência generalizada.

O sistema de normas derivado do neoliberalismo, mais que en-
gendrar uma concepção econômica e um tipo de intervenção estatal, 
passou a operar a nível individual, tomando as condutas dos sujeitos 
como alvo privilegiado. Como explicam os sociólogos franceses, es-
taríamos diante de um “cosmocapitalismo”.

Estamos na época do cosmocapitalismo, no qual, muito além da es-
fera do trabalho, as instituições, as atividades, os tempos de vida são 
submetidos a uma lógica normativa geral que os remodela e reorienta 
conforme os ritmos e objetivos da acumulação do capital. É esse sistema 
de normas que hoje alimenta a guerra econômica generalizada, que 
sustenta o poder da finança de mercado, que gera as desigualdades 
crescentes e a vulnerabilidade social da maioria, e acelera nossa saída 
da democracia (Dardot; Laval, 2017, p. 12).

No que tange ao declínio da democracia evidenciada no neolibe-
ralismo, a filósofa Wendy Brown sinaliza que, “havendo transcorrido 
trinta anos, a democracia ocidental se tornaria sombria, fantasmagórica 
e seu futuro seria cada vez mais esquivo e improvável” (2016, p. 5). 
Conforme a abordagem apresentada pela filósofa, o neoliberalismo 
satura os próprios significados da democracia e, gradativamente, 
tem atacado “os princípios, as práticas, as culturas, os sujeitos e as 
instituições da democracia entendida como governo do povo” (p. 5). 
Através de determinadas racionalidades políticas, de caráter normati-
vo, o neoliberalismo atinge e transforma os variados campos da vida 
humana, de acordo com “uma imagem específica do econômico” (p. 6).

Explica-nos Brown (2016), de forma perspicaz, que o sujeito econô-
mico (homo economicus) atualmente fabricado trata-se de “um fragmento 
de capital humano intensamente construído e regido para a tarefa 
de melhorar seu posicionamento competitivo e fazer uso dele, assim 
como de melhorar seu valor de portfólio (monetário e não-monetário) 
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em todas as suas iniciativas e lugares” (Brown, 2016, p. 6). Retoman-
do a perspectiva foucaultiana, desenvolvida no curso “Nascimento 
da Biopolítica” (Foucault, 2008), tanto Brown quanto Dardot e Laval 
posicionam o neoliberalismo como um modo de vida. Para ampliar 
essa questão, consideramos importante buscar uma aproximação aos 
desdobramentos desse diagnóstico no âmbito das subjetividades.

Safatle (2008) encaminha sua interpretação partindo da transição 
de uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo. Em 
seu prisma, a sociedade de produtores tornou-se possível a partir de 
um processo de internalização da ética protestante do trabalho, tal 
como descrita por Max Weber. O trabalho, sob essa configuração, era 
marcado por atitudes de disciplina, resignação e acumulação. Aliás, 
explica o autor, “o trabalho que marcava o capitalismo como sociedade 
de produção era uma atividade que não visava exatamente o gozo do 
serviço dos bens, mas a acumulação obsessiva” (Safatle, 2008, p. 120).

Com as mudanças do capitalismo no final do século XX e o des-
locamento da produção para o consumo, parece emergir no plano 
subjetivo uma “ética do direito ao gozo”, em detrimento do modelo 
anterior.

O mundo do consumo pede, por sua vez, uma ética do direito ao 
gozo. Pois o que o discurso do capitalismo contemporâneo precisa é 
da procura do gozo que impulsiona a plasticidade infinita da produção 
das possibilidades de escolha no universo do consumo. Ele precisa da 
regulação do gozo no interior de um universo mercantil estruturado 
(Safatle, 2008, p. 126).

Sob a perspectiva defendida por Safatle, não mais nos deparamos 
com uma repressão às formas de gozo, mas o próprio gozo torna-se 
um imperativo de vida. Em tais condições, o autor pontua, inspirado 
em Marcuse, a emergência de uma “sociedade da insatisfação admi-
nistrada”, na qual os sujeitos tendem a uma busca permanente pela 
sua autorrealização. Sob outra perspectiva, o filósofo Gilles Lipovetsky 
(2004) assinala que, contemporaneamente, “cada um se quer autônomo 
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para construir livremente, à la carte, o seu ambiente pessoal. Vivemos 
a época da mobilidade subjetiva. Cada um se serve. Fica o problema 
para aqueles que não conseguem ter acesso a essa mobilidade, con-
vertida num imperativo nas democracias liberais” (p. 21).

Mobilidade, individualidade, desejo, gozo, autorrealização, ca-
pacidade de escolha, rendimento e busca de novas oportunidades, 
sob este cenário, tornam-se noções centrais para pensar a organização 
das políticas, a promoção do consumo evidenciada nas novas formas 
de marketing e também na configuração subjetiva. Ainda que não 
ocorra uma correlação linear e imediata, através da consolidação do 
neoliberalismo, podemos constatar — junto a Han (2014) — que “o 
regime neoliberal transforma a exploração alheia em autoexploração 
que afeta a todas as classes” (p. 10).

Importa ressalvar, porém, que o neoliberalismo opera através 
de formas sutis, flexíveis e inteligentes de poder, configurando o que 
Han nomeia como “smart power”.

O poder inteligente, amável, não opera de frente contra a vontade dos 
sujeitos submetidos, mas dirige essa vontade a seu favor. É mais afir-
mativo que negador, mais sedutor que repressor. Esforça-se em gerar 
emoções positivas e em explorá-las. Seduz em lugar de proibir. Não 
enfrenta o sujeito, oferece facilidades (Han, 2014, p. 16-17).

Acerca das políticas de escolarização juvenil, tomando esse 
diagnóstico como ponto de partida, descreveremos a emergência e 
a consolidação de “dispositivos de customização curricular”. O que 
acontece quando os próprios jovens são interpelados a construir sua 
pauta formativa? Que racionalidades políticas são acionadas quando 
as escolhas individuais convertem-se em imperativos pedagógicos? 
Como tais princípios foram sendo construídos no decorrer da pe-
dagogia brasileira (e latino-americana) no século XX? Tais questões 
buscaremos responder nos próximos seis capítulos para, ao final, 
traçarmos uma perspectiva de crítica curricular capaz de restabelecer 
os debates sobre as finalidades públicas da escolarização.
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Ainda para fins introdutórios, é preciso destacar que esta obra 
é derivada do relatório de pesquisa do projeto intitulado “Políticas 
curriculares para o Ensino Médio na América Latina: entre capaci-
dades e oportunidades”, financiado pelo CNPq, no qual tivemos 
como objetivo produzir um diagnóstico crítico dos regimes de 
implementação das políticas curriculares para o Ensino Médio no 
contexto da América Latina, procurando mapear as racionalidades 
políticas que os engendram, bem como os dispositivos curriculares 
que são colocados em ação. Nossa abordagem teórica inscreveu-se 
no campo dos Estudos Curriculares, sobretudo aqueles vinculados à 
tradição crítica, seja através dos estudos sociológicos sobre as políti-
cas educacionais, seja pelos estudos curriculares sobre a instituição 
escolar em sociedades neoliberais.

Do ponto de vista metodológico, realizamos um recorte analítico 
priorizando uma leitura diagonal de documentos publicados por or-
ganizações nacionais e internacionais, tanto públicas quanto privadas, 
destinados a orientar os processos de reforma curricular promovidos 
no contexto examinado, assim como foram realizadas algumas breves 
incursões empíricas em três países que, recentemente, realizaram re-
formas curriculares no Ensino Médio. Interessou inicialmente a esta 
investigação interrogar: Como a formação das juventudes contempo-
râneas é posicionada nas políticas curriculares para o Ensino Médio 
na Contemporaneidade? Que sentidos sociais, políticos e pedagógicos 
são engendrados no interior dessa trama discursiva?

A hipótese orientadora do estudo dizia respeito ao posicionamento 
estratégico das políticas curriculares para o Ensino Médio, na medida 
em que essas eram dimensionadas enquanto um “investimento eco-
nômico”, com ênfase no desenvolvimento de capacidades como um 
imperativo curricular e no protagonismo juvenil como um objetivo 
pedagógico. Do ponto de vista teórico, constatamos que esse cenário 
tem sido reforçado nas condições pedagógicas do nosso tempo, na 
medida em que prioriza a inovação como atributo indispensável, 
da mesma forma que se potencializa uma concepção de conheci-
mento centrada na capacidade de competir e reduz-se a formação 
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humana a “treinamento ocupacional”. Todavia, no prolongamento 
de nossas análises, avançamos para trabalhar com a perspectiva de 
que a escolarização juvenil, ao enfatizar a promoção de habilidades 
e o desenvolvimento de habilidades, era movida por dispositivos de 
customização curricular.

A partir dos entendimentos e problematizações antes expostas, 
passamos a apresentar brevemente, neste momento, cada um dos 
capítulos que constituem esta obra. No primeiro capítulo, intitulado 
“Especificidades da emergência da Contemporaneidade Pedagógica 
no Brasil: apontamentos para uma história do currículo escolar”, 
traçamos uma revisão histórica dos deslocamentos de uma socie-
dade instrucional para a sociedade de aprendizagem no contexto 
brasileiro. Visando caracterizar o contexto de emergência da hipótese 
da centralidade do estudante, mostramos especificidades brasileiras 
para a Contemporaneidade Pedagógica, na medida em que outras 
preocupações faziam-se presentes em nossos debates. Os processos 
de democratização do acesso à escolarização juvenil no Brasil foram 
permanentemente tensionados pela definição dos conhecimentos es-
colares e pela valorização dos saberes dos estudantes, privilegiando 
uma centralidade da subjetividade aprendente.

Posteriormente, no capítulo nomeado como “Um breve exame 
das políticas curriculares para o Ensino Médio na América Latina”, 
deslocamos o foco de nossas preocupações para os documentos pu-
blicados pelas organizações internacionais. No final do século XX, 
deparamo-nos com o advento de uma série de normatizações acerca 
da escola dos jovens, via de regra defendendo que os currículos es-
colares devem ser promotores de oportunidades para desenca dear 
capacidades sociais e econômicas que atendam às demandas da 
juventude latino-americana. Atribuiremos especial atenção para a 
ênfase no desenvolvimento de práticas inovadoras, que se proponham 
a fabricar o desejo de conquistar e a alegria de criar.

A seguir, no terceiro capítulo, que é nomeado como “Currículo e 
conhecimento escolar na sociedade das capacitações: o Ensino Médio 
em perspectiva”, enfatizamos a proliferação de reformas educativas 
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destinadas a essa etapa da educação básica. Tomando a noção de “so-
ciedade das capacitações” de Richard Sennett como grade analítica, 
diagnosticamos como os processos de formação humana passam a 
priorizar os resultados de curto prazo, os perfis flexíveis, a reinven-
ção contínua e a busca por novos arranjos de conhecimento. Aliás, 
considerando a ênfase no conhecimento escolar, descreveremos o 
objetivo estratégico que perfaz essas políticas na direção da formação 
de personalidades produtivas e na organização dos currículos como 
comunidades de aprendizagem no Ensino Médio.

No quarto capítulo, apresentamos a emergência de uma nova 
gramática curricular para o Ensino Médio de nosso país, ancorada 
em três grandes imperativos: investir, inovar e empreender. Nessa 
seção, revisamos um conjunto variado de práticas curriculares que 
atribuem centralidade para a lógica do empreendedorismo. Seja com 
uma intencionalidade de promover escolas atraentes por meio da 
competitividade, seja por meio da busca pela difusão de novas opor-
tunidades econômicas, constatamos a constituição uma nova gramática 
curricular que favorece o desenvolvimento dos valores da competição, 
da intensificação e da qualidade na escolarização dos jovens brasileiros.

Posteriormente, no capítulo intitulado “Estetização pedagógica, 
aprendizagens ativas e práticas curriculares no Brasil” damos um 
passo adiante para examinar o contexto de implementação de “boas 
práticas pedagógicas” no Ensino Médio. Para fins dessa seção, anali-
saremos relatos de experiência de práticas nomeadas como inovadoras 
e interativas que foram publicados em revistas acadêmicas em nosso 
país. Conseguimos trabalhar com a perspectiva de que o processo 
de desenvolvimento dos currículos escolares nessa etapa, ao atribuir 
centralidade aos estudantes e aos modos de pensamento mais lúdi-
cos e criativos, engendram determinados dispositivos de estetização 
do fazer pedagógico. Inspirados em Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, 
sinalizamos as condições de possibilidade para a configuração de 
um “capitalismo artista”, no qual as questões do design e do estilo 
convertem-se em imperativos econômicos que se expandem aos di-
ferentes âmbitos da vida contemporânea.
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No sexto e último capítulo, procuramos examinar como efetiva-
mente operam os dispositivos de customização curricular. Defendemos 
que tais dispositivos são mobilizados por meio de três processos, dis-
tintos e complementares, quais sejam: a emocionalização pedagógica, 
a algoritmização da vida e a personalização dos itinerários formativos. 
Ancorados no campo dos Estudos Curriculares, em perspectiva crítica, 
caracterizamos o entrelaçamento produtivo entre a ênfase nos aspectos 
socioemocionais, a lógica do desempenho expressa em avaliações de 
larga escala e os variados mecanismos de individualização/diferen-
ciação pedagógica. Em nossa perspectiva, conseguimos diagnosticar 
a ênfase recentemente atribuída nas políticas curriculares brasileiras 
à personalização dos itinerários formativos no Ensino Médio.

Por fim, ainda gostaríamos de manifestar um agradecimento aos 
variados leitores, colegas e estudantes de graduação e pós-graduação 
que foram agregando problematizações aos esboços de nossas inves-
tigações. Variadas partes desta obra foram publicadas, em versão 
preliminar, em importantes periódicos na área da Educação, tais como: 
E-Curriculum, Currículo sem Fronteiras, Série-Estudos, European Journal 
of Curriculum Studies, Educação e Realidade e Educação em Revista. Os 
indicativos dos editores e dos pareceristas destas revistas trouxeram, 
generosamente, importantes contribuições para as etapas desta inves-
tigação e ampliaram seu repertório conceitual e sua potencialidade 
política. Ainda é fundamental registrar um agradecimento ao CNPq, 
pelo financiamento de parte destes estudos, e à Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos, pela ambiência intelectual e pelas condições 
de pensamento que temos encontrado em seu Programa de Pós-gra-
duação em Educação.

Ademais gostaríamos de esclarecer um aspecto importante refe-
rente ao subtítulo deste livro: “elementos para uma crítica pedagógi-
ca”. Inscrevemos nossa abordagem na longa tradição de pedagogias 
que produzem resistência às desigualdades e apostam no potencial 
democrático do conhecimento na escolarização juvenil. Aceitamos 
a necessidade de problematizarmos os processos de customização 
curricular em curso nas políticas brasileiras, sem a pretensão de 
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desqualificar suas possibilidades, mas reconhecendo seus excessos 
na formação de estudantes autorreferenciados. Desejamos que esta 
leitura favoreça o desenvolvimento de novas formulações pedagó-
gicas, capazes de ampliar nossos horizontes de reflexão por meio da 
promoção de leituras críticas e criativas para as demandas emergentes 
deste século. Boa leitura a todas e a todos!




