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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa em andamento e apresenta como objeto de estudo a 
dimensão estética da Geração Z, na Educação Básica, no uso da Tecnologia Educacional 
Digital. As questões que norteiam o estudo são: a Geração Z possui conhecimento ou 
informação sobre o uso da Tecnologia Educacional Digital? A Geração Z é consumidora ou 
produtora de ideias, de conhecimento? Esta pesquisa tem como objetivo compreender a 
importância da dimensão estética nos processos formativos de desenvolvimento da 
autonomia e da emancipação dos sujeitos, na Educação Básica, diante da utilização da 
Tecnologia Educacional Digital. A hipótese é que o desenvolvimento da autonomia e da 
emancipação, que aprimora a intervenção do sujeito na sociedade, ocorre pela dimensão 
estética. Adota-se como referencial teórico no que tange à Tecnologia da Informação e 
Comunicação, a perspectiva de Papert e Lévy. Através de Adorno compreendem-se os 
parâmetros da estética da indústria cultural e da massificação da cultura. Em Freire, 
encontram-se a crítica à Educação Bancária e a busca de superação, como caminho de 
conscientização, propiciado pela educação estética. Aproxima-se de Schiller, no que 
concerne à dimensão estética na interação do sensível e da razão nos processos 
formativos. O corpus de análise foi extraído dos dados do CETIC.br e a análise documental 
foi utilizada como procedimento de coleta de dados, serão analisados sob o enfoque da 
hermenêutica, na perspectiva de Gadamer. Os resultados parciais apontam A estética da 
geração “Eu sei” e a “estética do consumo” como fenômenos midiáticos na 
contemporaneidade. Em oposição vislumbra-se uma possibilidade de libertação da Geração 
Z, a busca do caminho da conscientização da cultura Digital no âmbito da relação do 
individuo consigo mesmo e com o mundo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste estudo, apresenta-se uma compreensão da dimensão Estética na Tecnologia 

Educacional Digital presente nos processos formativos da Educação Básica, focalizando a 

“Geração Z”. A motivação deste estudo teve seu nascedouro durante o curso de 

Especialização em Tecnologia Educacional, como profissional de Tecnologia Educacional 

Digital, quando ficou clara a necessidade da articulação da formação pedagógica e 

tecnológica, a necessidade do diálogo entre os docentes e os profissionais de Tecnologia da 

Informação (TI), visando contribuir com o processo formativo educacional.  

Durante a realização do Mestrado em Educação surgiu a questão sobre a influência 

do discurso midiático da contemporaneidade sobre os jovens da “Geração Z”, utiliza-se esta 

categoria para os que nasceram após a disseminação dos computadores pessoais, como 

utilidade doméstica, tornou-se um discurso comum que os nascidos neste período saberiam 

utilizar a tecnologia em qualquer contexto. Neste contexto, as escolas também assumiram o 

discurso que seus alunos “dominam a tecnologia”.  

Contudo, a partir de minha prática como profissional de TI, na escola de Educação 

Básica, não foi observado esse aprendizado, para referendar as minhas observações os 

dados do Cetic.br mostram que a “Geração Z” tem suas deficiências tecnológicas, 

condizente com o histórico da Tecnologia Educacional Digital (TED) apresenta uma busca 

pela sua adequação às práticas escolares, desde Papert, percebe-se essa intenção, mas 

com o passar dos anos e o contínuo desenvolvimento tecnológico as práticas foram 

massificadas na medida em que os aparatos digitais foram se incorporando ao cotidiano das 

pessoas, chegando a ser considerado um eletrodoméstico e passando a ser aceito como de 

domínio do universo dos jovens da “Geração Z”. 

Docentes e profissionais da escola aceitam essa verdade, preocupam-se em ser 

inseridas nesse universo, passam a “correr atrás das novidades” sempre noticiadas pelos 

grandes produtores de softwares e hardwares. Assim, estabelece-se uma balbúrdia, uma 

fantasia ancorada na realidade por meio do discurso de que a “Geração Z” aprende sozinha, 

crianças e jovens nasceram sabendo.  É uma geração ancorada na fantasia da “estética do 

eu sei” promovida pela “estética do consumo”, da força da mídia cria uma realidade e 

passamos a acreditar.  

Quando se admite que a “geração Z” não domina todos os recursos tecnológicos, 

cria-se um paradigma no processo formativo que contesta o status quo e apresenta uma 

necessidade do desenvolvimento de autonomia e emancipação dos sujeitos, preocupados 

com a passagem do nível de informação para a apropriação do conhecimento ao fazer uso 

da Tecnologia Educacional Digital, a compreensão desse processo formativo da Geração Z.  



O ponto de partida da compreensão deste estudo são dados do CETIC.br – Centro 

de Estudos de Tecnologia de Informação e Comunicação- sobre a “Geração Z”, que indicam 

a necessidade do desenvolvimento da autonomia e emancipação dos sujeitos diante da 

velocidade de diferentes tecnologias educacionais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Adorno, Schiller, Freire, Gadamer são adotados para embasar teoricamente este 

trabalho, com destaque para a perspectiva de Papert e Lévy no que tange à Tecnologia da 

Informação e Comunicação. Em Adorno, a compreensão dos parâmetros da estética da 

indústria cultural e da massificação da cultura, estabelecendo uma interface em Freire, no 

que se refere crítica à Educação Bancária e a busca de superação, como caminho de 

conscientização, propiciado pela educação estética. Aproxima-se de Schiller, no que 

concerne à dimensão estética na interação do sensível e da razão nos processos 

formativos.  

 

OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa pretende compreender a dimensão estética nos processos formativos 

e, interpretar o desenvolvimento da autonomia e da emancipação dos sujeitos da Geração Z 

na Educação Básica, diante da utilização da Tecnologia Educacional Digital. 

 

METODOLOGIA 

 

A Análise documental foi utilizada como procedimento de coleta de dados do 

documento CETIC.br, cujos dados serão compreendidos sob o enfoque da hermenêutica, na 

perspectiva de Gadamer. Esta compreensão filosófica hermenêutica, segundo Gadamer 

(2000), é definida como a interpretação, como a arte de compreender, oriunda de nosso 

modo de nos relacionar com o mundo. Para o autor, compreender não é estar de acordo 

com o que ou com quem se compreende, significa, antes, pensar e ponderar o que o outro 

pensa. A interpretação possibilita compreender o “nosso horizonte do mundo” (GADAMER, 

2000, p.23), afinal ela é composta por interpretações únicas, pois, apesar de várias pessoas 

poderem vivenciar uma mesma experiência, o significado que cada uma atribuirá será 

conforme elas se relacionam com o mundo, já que a reflexão sobre a experiência de atribuir 

sentidos e significados é geradora de novos significados, além de considerar como se lida 

com os pré-conceitos para ressignificar os conceitos com o qual se vê o mundo da 

Tecnologia Educacional Digital. 

 



 

DESENVOLVIMENTO 

 

Cultura não é uma palavra simples de ser definida, pois segundo Williams (2007) isso 

acontece porque a raiz de sua concepção está intricada no desenvolvimento de várias 

línguas europeias, mas também, e principalmente, porque este vocábulo tem sido usado nas 

mais diferentes disciplinas intelectuais, elucidando e definindo conceitos muitas vezes até 

incompatíveis. O autor ainda destaca que  

 

É particularmente interessante que na arqueologia e na antropologia 
cultural, a referência a cultura ou a uma cultura aponte primordialmente a 
produção material, enquanto na história e nos estudos culturais a referência 
indique fundamentalmente os sistemas de significação ou símbolos. Isso 
confunde amiúde, mas, ainda mais frequentemente, esconde a questão 
central das relações entre produção “material” e “simbólica”... (WILLIAMS, 
2007, p. 122) 

 

Já a palavra digital, nos remete a sistemas binários, que eram de conhecimento 

comum entre os usuários de computadores nos primórdios da informática. Diferente da 

atualidade. 

 

Binária a informática? Sem dúvida, em um certo nível de funcionamento de 
seus circuitos, mas faz tempo que a maioria dos usuários não mais tem 
qualquer relação com esta interface. Em que um programa de hipertexto ou 
de desenho é “binário”?  (LÉVY, 2011, p.103) 
 

A fusão dessas duas palavras, em Cultura Digital traz os seus significados 

abrangentes e desconexos e propõe uma nova interpretação a utilização de computadores e 

todos os aparatos tecnológicos digitais. É importante ressaltar que todos os símbolos e 

signos envolvidos habitam e definem a Cultura Digital.  

O autor não aborda a questão do usuário nesse processo, mas podemos inferir que, 

sendo o usuário participe da tríade hardware<->software<->peopleware e estando na 

categoria peopleware, ele também será relegado a um segundo plano, na medida em que 

as vendas dos aparatos digitais pretenderem atingir um número maior de compradores o 

usuário será colocado no plano de consumidor. 

O consumidor se diferencia do usuário, no processo em que a Indústria Tecnológica 

Digital pretende atingir um número maior de vendas, sendo assim, os diferentes níveis de 

conhecimento do usuário podem ser fator determinante para impossibilidade de venda de 

algum produto, por isso uma solução aceitável seria tornar o produto o mais “usual 

possível”, desenvolvendo programas “amigáveis” na intenção de atingir um número maior de 

consumidores. 



A relação da indústria tecnológica com a educação é um processo se dá na relação 

entre software<->peopleware (onde se encontra o consumidor/usuário) esse 

interfaceamento (<->) atua de maneira fundamental na decisão do consumidor de comprar 

ou não comprar um produto. A indústria conhece esse “saber”, que a acompanha desde as 

primeiras relações burguesas entre produtor e consumidor. É no contato do consumidor com 

a máquina, através do software que se estabelece a relação peopleware<->software<-

>hardware e no interfaceamento que se encontra os resultados dessa relação.  

A interpretação destes resultados em educação, por parte dos governantes, tem sido 

favorável para a aquisição de aparatos tecnológicos o que tem favorecido um grande 

investimento em programas educacionais que fazem uso da tecnologia. Nesta perspectiva, 

Kenski aponta: 

 

Há mais de uma década, diversos países têm procurado elaborar políticas 
públicas que orientem a inserção da nação nessa nova sociedade. No 
Brasil, esse programa foi lançado em 1999 (www.socinfo.gov.br). Foi 
elaborado um documento com a participação de profissionais de várias 
áreas do conhecimento e vários setores – público, privado e terceiro setor – 
e instituições: o Livro verde da sociedade da informação no Brasil, ou 
simplesmente, Livro verde. Nele, são apresentadas as bases para a 
discussão de um novo projeto de sociedade em todas as áreas: educação, 
mercado de trabalho, serviços, identidade cultural, governo, etc. (KENSKI, 
2012, p. 64 - 65) 

 

Entretanto, não se encontra o mesmo empenho em compreender o processo em que 

se dá essa relação na educação. 

 

Na atual proposta liberal, a escola é uma instituição social da maior 
importância. É ali que se formam os quadros de profissionais que, mais do 
que dar vida, continuidade e inovação à produção, irão formar um exército 
de usuários para o consumo de bens e serviços da informação. (KENSKI, 
2012, p. 63) 

 

Por esta razão, a finalidade das indústrias de tecnologia é tornar o interfaceamento o 

mais “amigável” possível, deixando os recursos da máquina mais acessíveis ao maior 

número de usuários (consumidores). Neste contexto, a interface assume um papel 

importante, as estratégias de marketing, buscam criar a necessidade da compra, através da 

propaganda, situações nas quais qualquer indivíduo pode ser consumidor de tecnologia e 

escolher o melhor computador, tablet, smartphone e o melhor programa.  

A respeito do conceito de geração, Pilcher (2013) esclarece que para as ciências 

sociais, uma geração seria um grupo de pessoas dentro de uma população que vivencia os 

mesmos episódios significativos de um determinado período de tempo. Desta forma, para o 

autor 

 



No mundo ocidental, as principais classificações recentes de gerações nos 
últimos 50 anos são: Baby boomers (nascidos de 1946 a 1964) - é a 
geração que nasceu após a Segunda Guerra Mundial, que foi marcada por 
um aumento das taxas de natalidade. Geração X (nascidos entre 1960 e 
início dos anos 1980). Geração Y (nascidos entre 1980 e início da década 
de 2000) – também conhecida como Millennials, Generation Next e Echo 
Boomers. Geração Z (nascidos a partir do início da década de 2000) – 
também conhecida como iGeneration, Generation@, Net Generation, 
Generation AO (Always on), Generation Text e Nativos Digitais. (GABRIEL, 
2013, p. 85-86) 

 

Entretanto, não há consenso nessas definições, pois para Oliveira (2012), considerar 

apenas o período em que nascem um determinado grupo de pessoas é esquecer as 

desigualdades sociais e as diferenças regionais. Sendo assim, na Geração Y 

 

Alguns poderiam se enquadrar neste perfil, mas trata-se de uma minoria 
frente à grande parte de jovens que, apesar da existência de redes sociais, 
internet, enfim, tecnologias que deveriam aproximá-los deste modelo, por 
vezes, reforçam a distância que se pretende eliminar. A juventude, portanto, 
não é um grupo único, sendo formado por uma diversidade de grupos que 
trazem consigo particularidades regionais, étnicas e culturais. As juventudes 
brasileiras são diversas, sendo necessária conhecê-las para dar a correta 
dimensão do grupo que se está analisando. (OLIVEIRA et al, 2012) 

 

A mesma definição pode servir de prática instrumental para a publicidade e para o 

consumo. 

Comunidades online, sites de relacionamento, blogs e outras tecnologias 
digitais em rede são as ferramentas utilizadas para a disseminação do 
conteúdo que conquista legitimidade e credibilidade rapidamente quando o 
assunto em pauta é consumo. No cenário vigente de grandes impactos 
visuais, alta competitividade dos mercados e desgaste da publicidade em 
seus formatos antigos, a ideia propagada pelos usuários da web pode 
decidir o ato de compra. O “novo” consumidor descarta o discurso pronto, 
afetado pelas estratégias de venda, para encontrar na Internet a 
possibilidade de fugir da padronização e descobrir o que não está, 
diretamente, no mercado. (ABREU, 2012) 

 

Neste viés, cabe ao marketing perceber e realizar a seleção de grupos de pessoas 

com comportamentos de consumo parecidos. Logo, é essencial para as empresas  

 
entender uma característica fundamental da geração Y e, principalmente, da 
Z: eles querem pagar cada vez menos por produtos e conteúdo. Fazer 
downloads gratuitos de músicas, filmes e livros é um hábito comum a esses 
consumidores, que não pagam por isso com a mesma frequência que a 
geração X. Outra tendência que já se desenha entre os indivíduos da Y – e 
deve ficar ainda mais relevante na Z – é o apelo por produtos e serviços 
sustentáveis. (MÜLLER, 2010)  

 

Considerando as diferentes interpretações para as definições de geração x, y ou z,  é 

uma importante ferramenta instrumental para o Marketing. A outra análise que corrobora 

com essa afirmação pode ser extraída dos dados levantados pela CETIC.br em Pesquisa 



TIC´s1 em domicílios brasileiros. De acordo com os dados do Cetic.br os jovens da geração 

Z,  na utilização das redes sociais não comprovam a “sapiência” a respeito da ferramenta, 

mas sim a sua utilização usual, podendo afirmar que são usuários de redes sociais. Os 

jovens entre 10 a 15 anos, apesar de não serem mão de obra ativa no mercado de trabalho, 

são consumidores nos sites de compra e venda.  

Esses dados evidenciam o consumismo direcionado por adultos, possivelmente, não 

estão familiarizados com as ferramentas digitais ou estão suscetíveis aos desejos de seus 

tutelados, evidencia-se nesse processo a “Estética do consumo”, que ao não compreender 

os aspectos massificadores da estética da indústria tecnológica e midiática, permite com 

isso que o consumidor preceda o usuário. A busca por informações, é a última preocupação 

entre os jovens, a necessidade de desenvolvimento nos aspectos educacionais que 

compreendem todos os processos de ensino e aprendizagem que contemplem a tecnologia 

digital e o necessário, são informações que trazem a constituição da “Estética do Eu sei”, 

são os efeitos do sujeito contemporâneo. 

Deste modo, é importante destacar o sujeito contemporâneo, nomeados Geração Z, 

de 10 a 15 anos, são usuários de redes sociais, fazem compra pela internet, usam 

dispositivos móveis para acesso a WEB e estão em último lugar na busca por informações 

entre todas as idades dos que acessam o ciberespaço, alguns aspectos estéticos que estão 

na simbiose “Eu posso comprar!”  

Na contemporaneidade, a sociedade baseia-se na imagem. Existe um grande 

número de elementos desencadeadores de imagens. A imagem contribui para a ação de 

comunicação de sentimentos, emoções, valores, produzindo sentido para a vida do jovem. 

Assim, ela pode auxiliar na constituição de um aspecto formativo que influencia a maneira 

de pensar, fazer, refazer e principalmente interfere na escolha dos jovens. 

Adorno e Horkheimer (1985, p.287) desenvolvem o conceito de indústria cultural, 

primeiramente, como cultura de massa, da arte como consumo. Os conceitos de massa e 

indústria cultura estão extremamente vinculados. 

 

Se de um lado, a indústria cultural especula inegavelmente sobre o estado 
de consciência e de inconsciência de milhões de pessoas a que se dirige, 
por outro lado, as massas não são o elemento primário, mas um fator 
secundário, compreendido no calculo: um apêndice do mecanismo. O 
consumidor não é, como a indústria cultural gostaria de fazer acreditar, o 
soberano, o sujeito desta indústria cultural, mas antes o seu objeto. A 
palavra mass-media, que a indústria cultural cunhou para si, desloca o seu 
acento para o inofensivo. Aqui não se trata em primeiro lugar das massas, 
nem das técnicas de comunicação enquanto tais, mas do espírito que estas 
técnicas insuflam, a voz de seus senhores. A indústria cultural abusa na sua 
consideração para com as massas a fim de duplicar, consolidar e reforçar 

                                                 
1 Pesquisa TIC domicílios, 2012-2013, Disponível em: <http://www.cetic.br/usuarios/tic /2012/apresentacao-tic-domicilios-

2012.pdf> Acesso em 24 jul. 2013. 



sua mentalidade pressuposta como imutável. Tudo que poderia servir para 
transformar esta mentalidade é por ela excluído. (ADORNO, 2002, p.17) 

 

Adorno (2002) afirma que a indústria cultural não se inspira nas massas, mas sim, na 

sua ideologia. Isto se deve ao fato de que a ideologia só existiria, caso se prescindisse da 

adaptação das massas. A orientação das mercadorias culturais da indústria seguem o 

princípio da sua valorização. A indústria cultural é o lucro. Apesar de visar ao lucro, elas 

conservam a sua essência autônoma.  

 

Novo na indústria cultural é, pelo contrário, o primado imediato e descoberto 
do efeito que ela calcula com precisão nos seus produtos mais típicos. Se é 
certo que a autonomia da obra de arte em estado puro raramente se 
afirmou e esteve sempre atravessada pela busca do efeito, pela indústria 
cultural esta é tendencialmente acantonada com ou sem a vontade 
consciente dos seus promotores. Que podem ser tanto órgãos executivos 
como detentores de poder. (ADORNO, 2002, p.17)  
 

Nesta perspectiva, Adorno (2002) ainda esclarece que, no plano econômico, 

buscam-se as novas possibilidades de valorização do capital, principalmente, nos países 

com maior desenvolvimento econômico. Apresentamos a Educação Estética, como um 

caminho de contraposição à “Estética do eu sei” e a “estética do consumo”, uma vez que a 

estética, como algo que não se deixa ver, é constituinte desta relação, uma vez que a 

dimensão estética consiste na compreensão de que “o homem capta o mundo sensível de 

maneira puramente passiva, apenas sente, sendo plenamente uno com ele” (SCHILLER, 

2011, p. 119). A dimensão estética atua na dimensão da escolha, da tomada de decisão, 

aparece na atribuição de juízo do gostar e não gostar como destaca Herwitz (2010), “essa 

faculdade do gosto é o que permite a invenção do termo ‘estética’.” (HERWITZ, 2010, p. 29). 

A sedução do consumidor não ocorre pela dimensão da razão, pela percepção dos sentidos, 

de uma maneira passiva, diferente do campo racional que é puramente ativa, os sujeitos 

captam o desejo de atender os critérios de beleza definido pelo grupo social a que pertence. 

Segundo Schiller, a Educação Estética busca a saída da passividade do homem na 

compreensão através da dimensão da razão sobre os sentidos e significados atribuídos na 

sua relação com os objetos e pessoas. Esse processo de compreensão acontece como um 

jogo, em que a razão e sensível não são faculdades hierarquizadas, são autônomas e 

atuam simultaneamente ao sentir, ao perceber o sentido do gosto sentido, que é o estado 

moral do homem. Desta maneira, a dimensão estética na educação é um caminho para a 

conscientização do estado moral, no qual se está educado esteticamente, e devido a isso é 

um jogo de impulsos do sensível e do formal, fazendo com que os estados físico, estético e 

moral se alternam de acordo com o vivenciado.  

 

Mesmo nos sujeitos mais brutos encontramos vestígios inconfundíveis da 
liberdade da razão, assim como no mais culto não faltam momentos que 



evoquem o sombrio estado da natureza. É próprio do homem conjugar o 
mais alto e o mais baixo em sua natureza, e se sua dignidade repousa na 
severa distinção entre os dois, e felicidade encontra-se na hábil supressão 
dessa distinção.A cultura, portanto, que deve levar à concordância de 
dignidade e felicidade, terá de prover à máxima pureza dos dois princípios 
em sua mistura mais íntima. (SCHILLER, 2011, p.114) 
 

A importância da compreensão da Estética nos processos formativos considera a 

necessidade do desenvolvimento da autonomia e emancipação dos sujeitos na estética da 

indústria cultural. Conforme Freire o desenvolvimento da autonomia ocorre quando sujeitos 

fazem escolhas e tomam suas decisões. Com isso, acredita-se na possibilidade do uso da 

tecnologia como meio de desenvolvimento do sujeito em produtor de conhecimento e não 

apenas consumidor de ideias e aparelhos tecnológicos. 

Neste contexto, temos o componente estético da educação para o desenvolvimento 

da autonomia e emancipação dos sujeitos, como forma de intervenção, possibilitando a 

resistência à estética provocada pela Indústria Cultural e tecnológica, como desenvolve 

Adorno. Assim, a emancipação se dá se ocorrer um processo pedagógico que crie 

condições para que os indivíduos, socialmente, sejam proprietários conscientes do próprio 

discurso.  

Já Freire (2010) destaca que a primeira aproximação do indivíduo com o mundo 

acontece através da curiosidade estética, que seria o caminho para conscientizar-se sobre a 

relação do indivíduo consigo e com o mundo. Para Vygotsky o “tema central é consciência 

como lugar de percepção e criação estética”. (VYGOTSKY, apud DUSSEL, 2000, p.433).  

Deste modo, é essencial considerar no processo formativo, a dimensão do lúdico, da 

imaginação, como fontes de desenvolvimento da criatividade, principalmente por serem 

faculdades do pensamento inerentes ao processo de formar, de formar-se. Por esta razão, 

persiste-se na Educação Estética, como um efeito formador e transformador, para a tomada 

de consciência dos aspectos constituintes da identidade e subjetividade do sujeito na 

contemporaneidade. Assim, a estética em Freire (2002) é:  

 

o mover a ser ético é saber que, sendo a educação, por sua própria 
natureza, diretiva e política, eu devo, sem jamais negar meu sonho ou 
minha utopia aos educandos, respeitá-los. Defender com seriedade, 
rigorosamente, mas também apaixonadamente, uma tese, uma posição, 
uma preferência, estimulando e respeitando, ao mesmo tempo, ao discurso 
contrário, é a melhor forma de ensinar, de um lado, o direito de termos o 
dever de “brigar” por nossas ideias, por nossos sonhos e não apenas de 
aprender a sintaxe do verbo haver, do outro, o respeito mútuo. (FREIRE, 
2002, p.47) 
 

Conforme Freire, a estética acontece na interação dos sujeitos com o mundo. No 

processo formativo dos sujeitos, a relação entre professores, alunos e também o ato de 

conhecer, de criar e de recriar informações, faz-se na dimensão estética da educação, 

decorrente da condição de “homem no mundo e com o mundo”. Assim, ocorre a atribuição 



de sentidos, como criador de cultura, sendo esta a base da antropologia-educacional em 

Freire, constituindo-se numa atividade criadora que amplia e encontra a “boniteza” nas 

relações humanas. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os resultados parciais do estudo apontam a presença da estética, nos processos 

formativos promovidos pela Tecnologia Educacional Digital. Ela atua nos discursos com 

destaque para o valor estético, envolvendo atitude, a pessoa, o aspecto relacional, a 

criatividade e a autonomia. Estes elementos são essenciais para a formação que orienta a 

consciência ética e política, porque opera sobre as referências e sobre os princípios dos 

homens, amplificando a compreensão a respeito do Eu e do Outro.  

Acrescentadas às inovações tecnológicas educacionais digitais, estão: a valorização 

da prática pedagógica, dos conteúdos. Enfoca-se a ampliação do universo cultural digital 

dos sujeitos por meio da introdução de metodologias de ensino que possibilitem o uso das 

formas diversas de expressão, como: cinema, teatro, literatura de ficção, entre outros, no 

pensar sobre o próprio pensamento sobre o ouve, lê, faz. Confirma-se assim a presença da 

Educação Estética na formação da Geração Z na contemporaneidade.  
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