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Incertezas, ambiguidades e volatilidade: as 
revoluções digitais e o desafio à Comunicação 

como prática no futuro do pretérito

Historiadores, até os mais heterodoxos, 
concordam que toda História é contemporânea 
(MOREIRA, 1999 apud CROCE, 1917). Contudo, 
é pouco comum que concedam aos seus pares 
historiógrafos alguma capacidade de verificação 
sobre o contínuo causa-efeito do passado ao futuro. 

Este problema tem direta relação com uma 
tese, que em larga medida parece interessante: o 
Século XXI inicia em algum ponto da Baixa História 
Contemporânea, no chamado “tempo presente”, 
por volta do período entre o Atentado às Torres 
Gêmeas (ou o “11/09”) e a Crise Financeira de 
2008, encontramo-nos no encerramento do seu 
parto, de suas primeiras décadas. 

Em algum lugar próximo do que, no calor 
do tempo, foi chamado de “período cinzento” 
de transição entre o Século XX e o XXI (RICE, 
2000), ainda duas décadas depois, nos situamos 
historicamente de forma imprecisa, em um 
exercício absolutamente especulativo dada a 
impossibilidade prática em descrever – e escrever 
– o passado do hoje para leitores do amanhã. 
Sendo raras, inclusive, as tentativas de testagem 
da validade heurística das antigas especulações e 
projeções sobre o futuro imediato; esta expectativa 
sobre o tempo que viria, vivenciado pelos 
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estudiosos, comentaristas e, mais importante, pelo 
público leigo, para os cidadãos comuns nascidos 
ainda no século passado; o sombrio século XX. 

Em um movimento ansioso, ávido, faminto, 
os estrategistas de governança, de finanças e de 
preparo para as condições incertas do futuro 
continuam perguntando-se, em busca de bússola 
para o presente, onde estamos, e principalmente, 
para onde vamos. De certa maneira, estudiosos do 
tempo devem ficar responsáveis por uma missão 
autodelegada de resguardo, resgate e salvaguardo, 
até mesmo, do passado. Por outro lado, boa parte 
(possivelmente a esmagadora maioria) do mundo 
da ciência, tecnologia e inovação estão olhando 
para este impreciso espectro, o futuro. O que é, 
como é, e se é que, com o que se parece o Século 
XXI? Ele é familiar? Destruirá a população? Nele 
nascerão novas esperanças? O que virá?

Estas e tantas outras perguntas cresceram 
como uma onda, se tornando um tsunami 
gigantesco ao longo da segunda metade do 
Século XX, em função da fagocitose geopolítica 
da Guerra Fria (1946-1991), que pouco a pouco 
se acelerou em favor de um sistema internacional 
menos coreografado na sua dinâmica política. 
Enquanto a ficção científica – um campo narrativo 
tímido porém curioso do início do século passado  
– tomava a imaginação da sociedade de assalto, 
por meio da comunicação de massa, por outro 
lado, dentro do universo acadêmico, o campo de 
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estudos dos cenários prospectivos, da futurologia 
e dos estudos sobre a Globalização, ocorreu como 
uma consequência da explosão de diversidade, 
insubordinação e alternativas postas à mesa. 

Nunca é tarde para lembrar, todavia, que não 
estamos mais no Século XX, e as expectativas não 
são mais futuras – são presentes. Neste sentido, 
reflexivamente, compete a nós, pesquisadoras e 
pesquisadores dedicados a interpretar o tempo, a 
comunicação, as tendências e os fatos em busca da 
explicação para a realidade vivida, examinar como 
as anteriormente descritas e intituladas questões 
para as próximas gerações se demonstraram. 
Pessoalmente, parece que é o caso de examinar, 
de forma sintética, integradora e holística, como 
as “megatendências” se comportam. Este guarda-
chuva conceitual, que encontra paralelos nas 
discussões sobre as ‘ondas’ de desenvolvimento 
nacional/regional, foi trazido à ribalta por 
John Naisbitt (1983) dentro de um conjunto de 
preocupações com o mundo que nos aguardaria 
após a maior catástrofe humanitária da História da 
humanidade – ou seja, o coroamento da destruição 
explícita e implícita nas Grandes Guerras Mundiais 
(1914-1918/1939-1946), nas quais mais de 100 
milhões de seres humanos foram mortos por tiro, 
por bomba, por doenças, pela intolerância, pela 
bomba atômica e pelo Holocausto. 

No crepúsculo desse presente, que se 
mostrou sombrio e degenerado, as décadas 
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seguintes, nas quais o exemplo tanatológico da 
pior face humana se repetiu em novas guerras e 
ciclos de intolerância, degradação e violência, o 
relógio chegou muito próximo da meia-noite. 

Estas questões fazem com que este exame, 
duro e difícil, seminado ao longo do século 
passado, hoje se faz à luz da tenacidade e urgência 
exigida pelo agora, do futuro do pretérito em 
favor do presente perfeito, pelo tempo imediato 
e acelerado de um mundo que passa por uma 
profunda revolução tecnológica, parte de um 
contínuo da contemporaneidade ocidental que 
revolucionou as condições de vida, produtividade 
e abrangência da compreensão de mundo. 

Em síntese, o que especulava-se como 
futuro, agora é testado pela capacidade tecnológica 
do presente em meio a uma Revolução Industrial, 
a Revolução 4.0. Lidar com os recalques do 
passado imediato, provavelmente, seja o maior 
óbice para o foco no futuro (FREUD, 2005). O 
futuro esperado pelo futurismo mais radical 
e, portanto, deixa de ser especulação, ficção, 
distopia. Estaríamos diante, nessa condição 
hipotética, de uma hiperpresentificação do futuro. 
Por consequência, estaríamos também diante de 
uma condição informacional entrópica, no limite 
da nossa capacidade inteligível em interpretar 
e compreender. Seja por qualquer uma das 
entidades da tríade endêmica da hodiernidade – 
a ganância, a ansiedade ou a emergência – não 
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parece estar em voga, na topografia dos debates 
contemporâneos, o porvir, mas o agir. Esta é uma 
máquina que aparenta ser difícil em se desligar. 

Trocando em miúdos, por palavras mais 
simples e diretas, o futuro seria liquidificado pelo 
tempo presente e a imediatização das expectativas. 
E isto ocorre em um mundo que se dispõe a andar 
no fio das navalhas ambiental, produtiva, social, 
financeira e cultural. 

Em uma época de tantos dilemas éticos, 
com tantas perguntas por responder, a verificação 
de hipóteses é, sem titubeio, um dos maiores, 
senão o maior, desafio fulcral das epistemologias 
contemporâneas. Quando será novamente possível, 
na ágora social, falar em verdade? Encontramo-nos 
neste aparentemente paradoxal – e certamente 
contraditório – contexto de profusão de narrativas 
e contra-narrativas, em uma fábrica global de 
aforismos produzidos apressadamente em escala 
logarítmica. Graças ao advento da revolução digital 
móvel (CASTELLS, FERNÁNDEZ-ARDÈVOL, LINCHUAN 
& SEY, 2006) promoveu a tecnologia sem fio a um 
patamar e a padrões inéditos do ponto de vista 
comunicacional; redefiniu a própria comunicação 
de massa, a ideia de tecnologia e a coesão social em 
todo o mundo – no trabalho e na vida cotidiana, na 
cultura jovem, na política, nas finanças, no consumo 
e no mundo em desenvolvimento. 

Em mais um destes quase-aforismos 
em teste, a pós-verdade seria a representação 

Perspectivas midiáticas e de educação na contemporaneidade



15

conceitual, elástica e multifuncional, das incertezas 
centrífugas sobre o que virá, para cada um de nós, 
para a nossa comunidade e principalmente para 
todos e todas nós como sociedade; sociedade, este 
cansado termo. 

Desde o início da década, que possivelmente 
encaminha-se para o seu crepúsculo, com a 
catastrófica condição pandêmica que o planeta 
vive após a explosão contagiosa da Covid-19, os 
principais processos de transformação da sociedade 
internacional, do indivíduo atomizado às grandes 
corporações e poderios diplomático-militares, 
foram perfurados pela revolução digital móvel que 
coloca o usuário, o cliente, o cidadão, no centro dos 
processos. Ou, quando tiveram sorte, estes contextos 
sociais foram apenas influenciados ou constrangidos 
pela capacidade difusa, volátil e acelerada das 
populações do mundo globalizado em manterem-
se de modo constante e reticular, peer to peer, em 
comunicação para se expressar colaborativamente 
sobre os seus problemas sem necessariamente 
recorrer às instâncias cujas quais recorriam (ou 
eram obrigadas a recorrer, provavelmente) desde 
o alvorecer da modernidade ocidental. 

Era desafiada, pelas máquinas e pelas redes, 
a escravatura do indivíduo sobre o maquinário 
burocrático-administrativo das formas tradicionais 
de poder forjadas na modernidade. Não é exagero 
afirmar que esta nova comunicação pós-massiva, 
em rede, poliédrica, imprevisível, altamente 
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tecnificada pelo molde digital, foi construída lado a 
lado – pari passu – junto ao interesse pós-moderno 
em relações de novo feitio entre indivíduos 
em si, mais individualistas e pretensamente 
autossuficientes, e deste hiperindividualismo para 
com as grandes estruturas petrificadas no distante 
(e para alguns, nostálgico) passado das gerações 
anteriores, do século de antigamente. 

O Estado, os Conglomerados, a Família e o 
Patriarcado, as Finanças, a Saúde e a Sexualidade, 
que poderiam ser consideradas tais estruturas, 
indubitavelmente já são desafiadas pela potência da 
pulverização da informação, cuja inconclusividade 
(e para alguns, pós-verdade) das lógicas de alocação, 
distribuição e comportamento das caudas dos fluxos 
comunicativos. 

É provável que isto tenha relação direta com 
o incerto poder de disrupção das megatendências 
de fin de siècle, os tais eventos disruptivos 
catastróficos, “cisnes negros”, termo coloquial 
que se tornou moda (TALEB, 2007), colocaram 
conceitos e termos como ambiguidade e 
volatilidade – e quem sabe a aleatoriedade – como 
não mais ruídos a serem filtrados, mas camadas de 
informação alçadas à uma condição protagônica. 

As assimetrias decorrentes destas 
rupturas deveriam, para a literatura em voga 
contemporaneamente, ser mensuráveis pela 
maior acurácia possível de modelos matemáticos 
quantitativos. Assim, deveríamos entender tudo 
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isto poderia incorrer em um mero exercício 
econométrico, no qual os números não mentem. 

Está posto, de forma surpreendente, um 
revival dos princípios de maximização da utilidade, 
hipertrofiados por uma leitura contemporânea da 
economia neoclássica, focados em questões como 
estabilidade, equilíbrio e distribuição (WALRAS, 
1996; SAMUELSON, 1941; FARIAS & FIGUEIREDO, 
2016). E, acima de tudo, interessada em conhecer 
o imensurável problema do risco e da incerteza, 
afetada diretamente pela enorme volatilidade de 
um mundo que, dopaminicamente, gira cada vez 
mais rápido. 

O problema é que a comunicação é, em 
última instância do nosso interesse, uma questão 
humana e, portanto, impossível em ser expressa 
com tal acurácia em números e modelos. A 
tentativa de custódia da razão pelo iluminismo, 
de alguma forma, se demonstrou insustentável e, 
na selvageria do Id, tornou-se cativeiro. 

Colocadas preliminarmente algumas das 
questões, os dilemas, os desafios e o que cerca a 
população em cada um dos mundos da realidade, 
restam os imperativos tanto consequentes do 
posicionamento profissional, e para além de 
questões práticas, quanto consecutivos às áreas 
correlatas a comunicação social na dimensão 
epistemológica do agir comunicativo. 

A clássica pergunta sobre o que fazer 
implica em, deontologicamente, reconhecer as 
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características endógenas, posteriormente a uma 
verificação preliminar sobre este exógeno que nos 
rodeia. É sobre, de modo invariável, compreender-
se no todo, arriscar a própria pele, se expor (e ser 
visto, consequentemente) às mesmas condições 
ordinárias as quais o mundo das pessoas comuns, 
que se comunicam e não se ocupam de digressões 
epistemológicas e analíticas como esta, estão 
submetidas e ao mesmo tempo se submetendo. 
São questões como esta que movem grupos de 
pesquisa, debate, produção, diálogo, como este 
que vos escreve em prefácio: buscar soluções 
compreensíveis para os problemas do trabalho, 
da razão, da modernidade – ou da sua filha 
rebelde, a contemporaneidade. Não há, e não deve 
haver, a distinção entre a reflexão do intelecto e 
a realidade profissional que lhe faz subsistir. O 
meio acadêmico ainda teima em permanecer de 
certa forma em pouco contato com o mercado 
de trabalho ordinário, árido em um mundo com 
taxas galopantes de desemprego, de precarização 
e concentração de riqueza (PIKETTY, 2012). 

Desta perspectiva, ainda baseada em 
impressões sobre este futuro do pretérito, direto ao 
ponto, oferto três possibilidades plurais para pautar 
algumas discussões sobre, afinal, o que podemos 
fazer – incluindo-se aí, em respeito à diversidade, 
a mais ampla possibilidade de escolhas éticas e 
morais colocadas na mesa para voltarmos a falar 
em futuros, sejam utopias ou heterotopias.
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O primeiro postulado nesta direção é, 
inequivocamente, o do reconhecimento da 
primazia da técnica sobre a ciência. Se tecnologia 
pudesse ser conceituada (e em geral, jamais pôde 
de forma absolutamente precisa, para além de 
aforismos como o que vem a seguir), certamente é 
primordial situá-la como um conceito transhistó- 
rico (BOURDIEU, 2002), ou simplificadamente, 
existente em diferentes tempos, contextos e 
inclusive reconhecida e denominada de forma 
igualmente diversa. Assim, em tempos variados, 
em diversas regiões, em diferentes culturas, toda 
técnica empregada de forma racional (novamente 
um conceito imerso em transhistoricidade) e em 
escala serial, que transcende seu espaço natal de 
criação, e busca aprimorar algum resultado em 
quantidade, qualidade ou valor, ou até mesmo 
criar algo novo baseado em uma nova perspectiva 
sobre a natureza, pode ser considerado tecnologia. 

Se essa concepção estiver de alguma forma 
próxima da realidade da maioria das pessoas, 
a técnica definitivamente antecede a ciência, 
restando à segunda o papel em decodificar, 
planificar, descrever minuciosamente, mas não 
necessariamente determinar o comportamento 
da primeira. E isto é definitivamente importante 
para o entendimento mais apurado possível sobre 
o papel social, epistemologicamente falando, do 
estudioso interessado no agir comunicativo da 
sociedade pós-massificada. 
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Se este primeiro postulado é aderente – por 
assim dizer, se ele faz sentido – perante o mundo 
atual, isto implica não apenas no reposicionamento 
do profissional, seja qual for, perante as questões 
do agir comunicativo globalizado e pós-massificado. 
Implicará, também, em um primado da autoridade 
do real sobre o abstrato, na imposição de uma 
agenda que valoriza o conhecimento técnico 
(e consequentemente, tecnológico) sobre o 
conhecimento puro, abstrato, corporativamente 
acadêmico, em virtude da capacidade deste 
estudioso interessado em ativar-se como interventor 
sobre a realidade desta complexa relação entre as 
instrumentalidades midiáticas e a educação como 
processo coletivo, cujo suporte é inequivocamente, 
em qualquer tempo ou lugar, tecnológico. Isso se 
dá, posso dizer, em função da anti-frivolidade dos 
processos educacionais coletivos: massivamente, 
independente da sua composição e proporção 
demográfica, uma sociedade se educa para 
produzir, para se reconhecer, para manter-se altiva 
perante os mundos que a cercam. 

A educação, por mais que seja cosmopolita, 
pluralista, tolerante e culta que o seja, é um 
processo que deve ter foco na preparação para 
as realidades que cercam o indivíduo e sua 
comunidade ao redor. O que são tais realidades, 
é talvez o mais longo dos debates contemporâneos 
sobre o que é verdade e o que é a entropia no jogo 
das fractais justaposições das realidades. 

Perspectivas midiáticas e de educação na contemporaneidade
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E, por fim, se devemos reconhecer a técnica 
e a tecnologia, bem como seu primado sobre a 
realidade, não restará escolhas senão norteadas 
pela perpétua busca por processos inovadores que 
nos preparem para a apropriação de técnicas, ou 
tecnologias, para o emprego sobre a realidade 
diante dos gigadesafios. Isto deve ser visto 
através do prisma destes mundos mais povoados, 
climaticamente instáveis, ecologicamente de- 
sequilibrados, socialmente desiguais, econo- 
micamente descompassados, paternalmente 
opressivos, racialmente preconceituosos, iden- 
titariamente isolacionistas, buscando melhorar as 
condições de sobrevivência para as comunidades 
e a (cada vez mais tenuamente frágil) sociedade 
como territorialidades de convívio. Portanto, não 
há outra saída sustentável senão a que perpassa a 
agregação constante de valor à técnica, a ampliação 
de sua escala em compromisso com quem produz 
(a livre iniciativa) e quem a regula (a sociedade, por 
meio do Estado), o foco permanente na qualidade 
dos processos e produtos, bem como a orientação 
para o compromisso com o contexto social – a boa 
e velha esfera pública – que a cerca. 

É emergente o imperativo da inovação 
tecnológica como a busca, em todas as áreas 
do conhecimento, pela melhoria da qualidade 
e da quantidade da produção, buscando a 
retenção e aprimoramento do conhecimento 
técnico objetivando novas formas de alocação, 
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distribuição e reutilização de recursos para 
melhorar as condições de vida das populações. 
A comunicação social, como dimensão sistêmica 
das relações de troca de signos, ideias e toda 
sorte de intangibilidade de valor, cumpre papel 
determinante para a compreensão sobre as 
necessidades da ordem do dia neste sentido. A 
conciliação entre o sintético e o orgânico, entre 
o natural e o artificial, parece-nos, é o ponto de 
convergência entre todas essas correlações. 

Entender a urgência em nos comunicar é por 
sua vez medir, ainda que com uma régua incerta, 
o quanto precisamos nos educar, nos preparar 
para as tais condições do hoje. É neste viés que as 
escolhas, as possibilidades e os senões que fazem 
a nossa comunicação ocorrer dependem, de forma 
inexorável, da nossa capacidade em efetiva, digna 
e coletivamente nos mantermos vivos enquanto 
sociedade. Projetos literários como este, que 
produzem um impecável arrazoado de debates 
sobre tais desafios, dilemas e problemas, estão 
verdadeira e afetivamente focados em contribuir 
para as questões práticas dos mundos da realidade, 
que é onde, ao final e ao cabo, todos e todas nós 
nos encontramos. E não menos importante, são a 
expressão da providência, do desejo em romper as 
barreiras que isolam as ideias da realidade, sempre 
um desafio para nós, cientistas. 

Diante das premissas acima, tanto no que 
diz respeito às realidades que nos cercam quanto 

Perspectivas midiáticas e de educação na contemporaneidade



23

endogenamente no seio das transformações 
profissionais assim impostas e expostas, cabe a 
perpétua reflexão sobre o papel social, sem vícios 
de linguagem ou semântica, da comunicação 
para a educação voltada para este futuro. 
Como a tecnologia, através das mídias, pode ser 
instrumental para uma educação voltada para 
o futuro da sociedade? Como nós, enquanto 
sociedade, vista em fractais, podemos lidar com a 
construção de padrões suficientemente escaláveis, 
mas que não sejam imposições pasteurizantes 
em consequência? A tecnologia, em si, é a etapa 
superior da autoridade supra-humana sobre a 
natureza – e sobre nós, por conseguinte? Qual é, 
como se configura e como se opera tal diversidade? 
Como obter uma ou mais estratégias multinível 
de superação do status quo ante na direção de 
uma condição maior, melhor e mais ampla? Como 
conciliar os até então irreconciliáveis?

Não temos, neste momento, nenhuma 
precisão para mensurar os tons, matizes, graus 
e padrões das implicações tecnológicas para a 
comunicação humana sob a ótica do processo 
revolucionário em curso. Igualmente, não há nada 
além de indicadores para perceber como a educação 
como processo de conversão dos indivíduos em 
cidadãos, de meras unidades em parte de um 
diversificado conjunto, poderá se dar na medida 
em que a informação ganha escala de hipermassa e 
a sua gestão é cada vez mais delegada a estruturas 
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de inteligência artificial. Há ampla incerteza, e não 
sem razão, a respeito das implicações éticas neste 
ponto, pois a compreensão de dispersões diante da 
homogeneidade dos padrões é problema central 
para a sobrevivência do diverso – e o diverso, 
por sua vez, não pode ser encarado como ruído 
em sociedades ainda marcadas fortemente pelo 
signo das abissais desigualdades de oportunidade, 
acesso, permanência, renda, mobilidade social 
e, não menos importante expectativa de vida 
(BARBOSA, SOUZA & SOARES, 2020). 

A aceitação da diversidade e de todos seus 
criticismos é árdua questão, e senão um exercício 
ainda mais complexo que o da construção do 
consenso democrático liberal do século passado. 
Se toda a normatividade constituída em torno do 
valor da vontade popular como uma expressão 
de massa foi então intrínseca, determinante, 
para soerguer os escombros de em um mundo 
conformado por disputas de poder econômico e 
normativo, agora a superação dos atavismos de 
tais normatividades pode ter um papel libertador 
diante das diferenças e comportamentos possíveis. 
As redes comunitárias apontam, com algum 
grau de insegurança, que o segredo para uma 
convivência reside justamente na diversidade e 
na fractalidade das constelações sociais (PEITGER 
& RICHTER, 1986; SOJA, 2008). 

A questão da automação das decisões 
e o estabelecimento distópico de autoridades 
robotizadas confronta de modo direto o 
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cosmopolitismo, a dialética perpétua entre 
gemeinschaft e gesellschaft, a força-motriz 
iluminista que arquiteta a modernidade (WEBER, 
1999). Estes conceitos permanecem, ainda 
importantes para uma disposição verdadeiramente 
conciliatória em torno do social, convertendo 
condições de dominação em um ecossistema 
cooperativo de ideias e propostas. 

Tudo leva a crer, com base em experiências 
históricas e seus conjuntos de informação, que 
os processos de superação das assimetrias de 
competitividade, bem como indicadores sociais 
fundamentais como os expostos acima, perpassa 
um leque heterogêneo de ações induzidas por 
um determinado grau de consenso intraclasse, 
interinstitucional e que são consolidades em 
políticas (via de regra, públicas) de médio prazo 
para o amplo usufruto da sociedade. Este percurso 
é baseado, também de modo diverso mas 
inequívoco, em uma percepção dos processos 
educacionais e da apropriação de tecnologias como 
uma dialética que relaciona-se diretamente com a 
esfera de interesse das iniciativas privadas, livres, 
mas que é intersecção, ou seja, deve ser construído 
com base em uma agenda pública e coletiva, e se 
possível, institucionalizada, mesmo que nestes 
conjuntos fragmentados caleidoscopicamente. 
A existência de relações centro-periféricas não 
pode, por seu turno, impedir o reconhecimento 
da fractalidade, ou seja, da capacidade em padrões 
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de desigualdade estarem presentes em diferentes 
escalas, intrinsecamente.

A normatividade, portanto, não reside 
na construção top-down de apropriações do 
conhecimento e os decorrentes instrumentos 
para tal, ou na busca insaciável por explicações 
gerais que dêem conta em colar os cacos de uma 
sociedade surrada pela autorregulação selvagem e 
violenta, mas na regulação pública como princípio 
pétreo do desenvolvimento como racionalidade 
em dispositivos para a redução de assimetrias 
sociais e paralelização dos processos educativos. 
Os contornos de urgência em função da adoção 
forçada dos mecanismos de digitalização e 
remotização do saber, já em curso nos últimos 20 
anos, tornar-se-ão incontestável uma realidade a 
se realizar – ou seja, a se conceber como parte 
do contínuo, do macroprocesso, do todo – no 
mundo pós-Covid-19, incluindo-se aí debates 
tão amplos que vão da infraestrutura digital e 
do planejamento didático-pedagógico até a mais 
sensível discussão da ludicidade, humanidade e 
afetividade do conhecimento. A universalidade 
das boas práticas de manual devem, assim, ceder 
espaço para o planejamento sensível, conectivo, 
transversalizante (CHANG, 2020). 

Caberá, assim, reconhecer o primado da 
técnica, a importância da inovação e a emergência 
das condições extremas do tempo presente para 
remontar o lego-brick da sociedade e recuperar a 
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argamassa do afeto do micro ao macro, do indivíduo 
para o todo. Este parece ser o arranjo epicêntrico 
da inovação tecnológica, nas diferentes escalas 
de distribuição e alocação de pessoas, recursos 
e territórios. De alguma forma analógica, ainda 
no passado que parece mas não é tão distante, 
nesta mesma história moderno-contemporânea 
bicentenária, desde o industrialismo capitalista 
até a sustentabilidade ambientalista, passando por 
todas as alternativas e heterotopias sociais, foram 
baseadas na melhoria das condições de vida, na 
retenção de conhecimento técnico e na produção 
de riqueza (BRESSER-PEREIRA, 2006). 

O quanto a educação se descolou da 
tecnologia, por conseguinte, torna-se a chave da 
semântica diacrônica exposta neste sol do meio dia 
para olhar para a frente com esperança. 
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