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Resumo 

O presente artigo, a partir das contribuições dos Estudos Culturais em Educação e dos Estudos 

desenvolvidos por Michel Foucault, tem como foco a problematização dos discursos de pedagogos 

em formação acadêmica que apresentam traços da cultura gestionária de vida. Para tanto, foram 

realizadas vinte e cinco entrevistas com acadêmicos de Pedagogia a respeito dos aprendizados no 

curso, trajetórias de formação e expectativas de atuação profissional. A partir das análises, foi 

possível observar que os acadêmicos descrevem-se como indivíduos empreendedores, autocríticos 

e flexíveis – evidenciando as práticas de governamento implicadas em tal culto ao desempenho. 

Os acadêmicos entrevistados assumem o empreendedorismo enquanto uma visão de mundo, 

sentindo-se responsáveis pela inovação em suas práticas profissionais e também pela incessante 

formação continuada. Tais pedagogos, no contexto das análises, podem ser vistos como 

empresários de si que vivenciam uma cultura do instantâneo, indivíduos que buscam desenvolver 

competências, enfrentar desafios, procurando a multiplicação do próprio capital humano e o 

atendimento das efêmeras exigências do mercado de trabalho educacional contemporâneo.  

Palavras-chave: Empreendedorismo. Discurso. Governamento. Curso de Pedagogia. 

 

 

Abstract 

This article, from the contribution of Cultural Studies in Education and Studies developed by 

Michel Foucault, has been focused on problematizing the speeches of Pedagogy students that 

present traces of managerial culture of life. Therefore, twenty-five interviews were realized with 

students of the Pedagogy Major on their learning, education trajectories and expectations towards 

their professional performance. From these analyses, it was possible to observe that the students 

described themselves as entrepreneur, self-critical and flexible individuals, evidencing governance 

practices implicated in such cult of performance. They also assume the entrepreneurship as a 

worldview, feeling responsible for the innovation of their professional practices and their incessant 

continuing education. Such pedagogues, in the context of the analyses, may be seen as 

entrepreneurs themselves living in an instantaneous culture; individuals that search for developing 

competences, facing challenges, seeking for the multiplication of their own human capital and 

meeting the requirements of ephemeral contemporary educational work market.  

Key words: Entrepreneurship. Speech. Governance. Pedagogy Major.  
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Considerações iniciais 
 

Não se trata mais de simplesmente medir as aptidões e as competências, mas de 

tornar o indivíduo ‘pró-ativo’ em suas opções, de canalizar seus desejos para 

transformá-los em ‘forças projetivas’, de imaginar ‘novos espaços de 

investimento’. Pede-se que cada um estabeleça uma ‘contabilidade existencial’, 

que traduza a sua vida em ‘créditos e débitos, em ‘indicadores positivos e 

negativos’ em fatores de sucesso e de fracasso’. Tradução necessária para se 

apresentar no mercado de trabalho a fim de agarrar as oportunidades e de 

‘maximizar suas oportunidades’ (GAULEJAC, 2007, p.186).  

 

Pressupostos da cultura gestionária de vida no mundo contemporâneo são: tornar a vida 

um plano de carreira; tomar a si mesmo como capital; capitalizar conhecimentos; 

transformar as aprendizagens em investimentos; estabelecer uma contabilidade existencial; 

exercer a liberdade de movimento; diferenciar-se dos concorrentes; exercer o 

empreendedorismo; ser adaptável, móvel e flexível; ser capaz de perceber novas 

oportunidades; tornar-se manager
1
 da própria vida, colocando-se sempre como um 

indivíduo capaz de encontrar soluções para as próprias dúvidas, de assumir riscos, de 

resolver problemas complexos, de suportar o estresse, de desenvolver a inteligência 

cognitiva/emocional, de superar obstáculos e de ultrapassar os próprios limites, colocando 

todas as suas qualidades a serviço da rentabilidade. Esse conjunto de enunciados compõe o 

que Gaulejac (2007, p.185) denomina elementos marcantes do processo de gestão 

gerencialista de si mesmo, que têm se disseminado amplamente na sociedade 

contemporânea em todos os âmbitos de nossas vidas.  

No entendimento do referido autor, atualmente tudo se gerencia, pois o conjunto da 

sociedade é ordenado a se mobilizar em função da economia. Gerenciam-se os bens, a vida, 

as emoções, os relacionamentos, a inteligência, a família, a saúde, a educação, os filhos, a 

cidade, entre outros aspectos. A cultura gestionária torna-se referência para um mundo que 

deve ser sempre mais produtivo e rentável. Cada pessoa torna-se empreendedora de sua 

própria vida, pois todos os aspectos da existência humana devem ser apreendidos no 

registro da gestão.  

Por essa razão, o presente artigo, a partir das contribuições dos Estudos Culturais em 

Educação e dos Estudos desenvolvidos por Michel Foucault, entre outros autores, tem 

como foco a problematização dos discursos de pedagogos em formação acadêmica que 

apresentam traços da cultura gestionária de vida. Para tanto, apresenta os dados decorrentes 

da análise de vinte e cinco entrevistas realizadas com acadêmicos concluintes do Curso de 

Pedagogia de uma universidade pública a respeito de seus aprendizados, trajetórias de 

formação e expectativas de atuação profissional.  

A partir das análises, é possível observar que os acadêmicos descrevem-se como 

indivíduos empreendedores, autocríticos e flexíveis – evidenciando as práticas de 

governamento implicadas em tal culto ao desempenho. Os acadêmicos entrevistados 

assumem o empreendedorismo enquanto uma visão de mundo, sentindo-se responsáveis 
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pela inovação em suas práticas profissionais e também pela incessante formação 

continuada. Esses pedagogos, no contexto das entrevistas analisadas, podem ser vistos 

como empresários de si que vivenciam uma cultura do instantâneo, indivíduos que buscam 

desenvolver competências, enfrentar desafios, procurando a multiplicação do próprio 

capital humano e o atendimento das efêmeras exigências do mercado de trabalho 

educacional contemporâneo.  

A gestão de si torna-se um imperativo para o profissional existir socialmente, já que o 

mesmo é reconhecido conforme sua capacidade de desenvolver novas competências e de 

melhorar os seus funcionamentos. Através da gestão gerencialista, produz-se uma 

rentabilização do ser humano, na qual o profissional torna-se manager de si mesmo, sendo 

responsável por fixar objetivos em curto prazo, avaliar seus desempenhos e fazer parte de 

projetos inovadores e procurando tornar o seu tempo cada vez mais produtivo. Esse modo 

de gerir a vida não está fixado em um lugar, mas distribuído pela esfera social através de 

diferentes discursos que marcam os modos de ser, de estar e de se relacionar dos 

acadêmicos do Curso de Pedagogia participantes da pesquisa, produzindo suas 

subjetividades gestoras.  

A partir da exposição inicial a respeito do foco de discussão do artigo, é preciso 

esclarecer os conceitos foucaultianos de discurso e governamento que serão utilizados 

enquanto ferramentas de análise das entrevistas. Os discursos dos indivíduos são 

considerados como produtores de verdades, dispositivos estratégicos de relações de poder e 

práticas organizadoras da realidade, que estabelecem hierarquias e distinções, articulando o 

dizível e o visível. Essa articulação possibilita depreender que os discursos dos acadêmicos 

entrevistados constituem os mesmos, já que eles estão inscritos em formas regulamentadas 

de poder e estão sempre sujeitos a múltiplas coerções.  

Em tal perspectiva, não se procura um (suposto e sempre problemático) significado que 

estaria subjacente à própria materialidade dos discursos. Os discursos, conforme Foucault 

(2005, p.14), têm sentido somente a partir de sua exterioridade, e não a partir da lógica 

interna de seus enunciados. Não se tem a pretensão de tentar extrair dos textos o que é 

mesmo que os indivíduos entrevistados querem dizer, mas a intenção é procurar estabelecer 

sempre a relação entre os enunciados e aquilo que eles descrevem. Interroga-se a 

linguagem, o que efetivamente foi (e é) dito a respeito de determinado traço da cultura 

gestionária de vida, sem a intencionalidade de fazer interpretações reveladoras que 

supostamente contribuíram para “conscientizar” os indivíduos. Os acadêmicos não 

constroem sentidos e significados de maneira livre, mas através (e por meio) de uma série 

de sistemas de restrições e incitações discursivas que constituem uma determinada ordem. 

Essa ordem os atravessa, os localiza em uma posição e limita os conteúdos de suas 

mensagens.  

Pelo fato de a realidade ser atravessada por lutas em torno da imposição de 

significados, as análises empreendidas nessa perspectiva não se fundamentam em 

explicações lineares de causa e efeito – harmonizadoras e reducionistas. O foco das 

problematizações não será o significado das palavras dos acadêmicos entrevistados, mas o 

funcionamento e a produtividade de seus discursos nas práticas sociais, ordenando espaços, 
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fixando tempos e inventando subjetividades gestoras a partir do governamento dos 

mesmos.  

Percebe-se, desse modo, a passagem de um gerenciamento dos indivíduos por meio de 

ordens e solicitações para um governamento através da realização de projetos de vida e de 

trabalho, de um monitoramento contínuo para o agenciamento de uma autonomia altamente 

controlada; governamento entendido como “tecnologia humana” – que o Estado Moderno 

herdou da Pastoral Cristã – que mobiliza através da sedução pelo engajamento, pela 

sensação de liberdade, pelas possibilidades de desenvolvimento de novas competências e 

enfrentamento de desafios que credenciam e visibilizam a existência social das pessoas. O 

conceito de governamento está sendo entendido como qualquer direcionamento calculado 

da conduta humana, é visto como conduta da conduta – como qualquer modo mais ou 

menos calculado de direcionamento de comportamentos ou ações.  

Nesse sentido, Foucault (2008a, p.255) esclarece que “a conduta é a atividade que 

consiste em conduzir, mas é também a maneira como uma pessoa se conduz, a maneira 

como se deixa conduzir, a maneira como é conduzida” e também como se comporta “sob o 

efeito de uma conduta que seria ato de conduta ou de condução”. Para o filósofo, a noção 

de conduta, com o campo que ela abarca, foi sem dúvida um dos elementos fundamentais 

introduzidos pelo pastorado cristão na sociedade ocidental. Assim, o termo conduta, além 

de referir-se aos comportamentos e ações, também se relaciona às noções morais de 

autogestão e de autorregulação – as práticas de si. Porém, essas práticas de si não operam 

somente de acordo com os interesses dos indivíduos, pois, muitas vezes, estão envolvidas 

diretamente com as relações pelas quais os mesmos são capturados e produzidos.  

Portanto, o governamento não se caracteriza pelas ações de um sujeito político ou de 

operações desenvolvidas por mecanismos burocráticos, mas pela unificação de estratégias 

produtivas que têm o intuito de atingir fins políticos, conduzindo a todos e a cada um, 

através de um processo que, ao mesmo tempo, individualiza, totaliza e normaliza; 

estratégias que podem ser descritas pela ação calculada sobre as forças dos indivíduos, das 

atividades exercidas e das relações que constituem a população. Observa-se, desse modo, 

que a questão em pauta nunca é da ordem da coerção e dos constrangimentos exercidos 

sobre a massa dos governados, mas da produção de cidadãos intervenientes nos jogos e nas 

relações de poder, os quais supostamente vivenciam mais autonomia e liberdade.  

Assim, o dito por Veiga-Neto (2000, p.186) corrobora esses argumentos quando 

afirma, entre outros aspectos, que o bom governamento é aquele que governa de modo 

econômico, “procurando obter maiores resultados com mínimo esforço tanto no que se 

refere às questões monetárias e financeiras, como também em relação ao tempo, aos afetos, 

ao prazer e à felicidade”. Em suma, o governamento depende do conhecimento e da 

produção de verdades que personificam o que será governado, tornando tal prática pensável 

e calculável de modo cada vez mais sutil e econômico. 

Como afirma Gaulejac (2007, p.309) em suas pesquisas, “é preciso fazer sempre 

melhor, cada vez mais depressa, com menos meios, pois aqueles que não seguem as 

exigências da flexibilidade e de adaptabilidade são considerados inúteis” em uma sociedade 

cujo projeto é a invenção da figura de um homem empreendedor [para vivência e 
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sobrevivência] em um mundo produtivista. Especificamente, o processo descrito pelo 

referido autor, que teve suas condições de emergência no espaço empresarial e disseminou-

se por todos os âmbitos de nossas vidas, também tem constituído as searas acadêmicas, 

como um espaço provisório, individual e volátil, que necessita de investimentos constantes 

para que o capital humano docente atenda às necessidades do ensino e seja cada vez mais 

valorizado enquanto moeda de troca no mercado de trabalho. 

Durante a realização das entrevistas que compõem o corpus analítico do presente 

artigo, foi perceptível o fato de que, desde a graduação, os acadêmicos passam cada vez 

mais a descrever-se como indivíduos empreendedores, capazes de desenvolver novas 

competências, de gerenciar projetos inovadores, de enfrentar desafios, de estar dispostos a 

realizar vários cursos para disputar o mercado de trabalho, de ser autocríticos, adaptáveis e 

flexíveis, através de uma busca incessante pela capitalização de conhecimentos.  

Portanto, o pedagogo, desde a formação acadêmica, passa a assumir a perspectiva 

gerencialista de si mesmo através do empreendedorismo
2
 enquanto uma visão de mundo, na 

qual se torna um grande empresário de si, responsável por aprender sozinho, por aprender a 

aprender, por aprender sempre, por inovar e por buscar alcançar metas cada vez mais 

ousadas e desafiadoras em sua vida profissional. Esse pedagogo é um investidor, uma 

pessoa que destina o seu tempo à tentativa de apreensão da nova “dinâmica do mundo”, 

procurando sentir-se parte ativa do cenário social; uma pessoa que investe em si mesma o 

próprio capital humano, tendo em vista atender às exigências educacionais contemporâneas, 

entre as quais a transformação da sociedade por meio do ensino (ainda que, para muitos, 

seja considerado como algo antigo e, até mesmo, ultrapassado) se apresenta como uma 

demanda que o sobrecarrega e o torna preso a si mesmo.  

Gadelha (2009, p.181) corrobora as assertivas acima quando afirma que, atualmente, os 

indivíduos e as coletividades estão sendo, cada vez mais, investidos de práticas de 

governamento que fazem de sua formação uma espécie de “competição desenfreada, cujo 

progresso se mede pelo acúmulo de pontos, como num esquema de milhagem, traduzidos 

como índices de produtividade”. Tal assunção gerencialista da formação corrobora, 

indefectivelmente, a produção de mônadas investidoras do próprio capital humano; 

mônadas investidoras que, conforme descreve o referido autor, tornam-se cada vez menos 

capazes de se agenciarem entre si em torno da invenção de novos modos de vida e de 

intervenção em favor de outras formas de existencialização e de sensibilidade que não 

aquelas apresentadas e estimuladas pelo mercado.  

A partir dessas contribuições do autor, pode-se destacar a existência, cada vez mais 

acentuada, dessas mônadas nas instituições escolares. A figura das mônadas pode ser 

percebida em muitos professores que, apesar de trabalharem em conjunto devido às 

prerrogativas do atual mercado profissional (o chamado trabalho em equipe), rivalizam-se 

como concorrentes e consideram-se responsáveis apenas por si mesmos em uma busca sem 

medidas por destaque na instituição e entre os seus próprios pares.  

Também é possível perceber a existência dessas mônadas ao observarem-se 

atentamente os processos de formação inicial e continuada vivenciados por muitos 

professores. Cada vez mais, aqueles que escolhem o magistério como percurso profissional 
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têm deixado de vivenciar a experiência da formação no processo de composição de suas 

docências, esquecendo-se (ou mesmo deixando em segundo plano) da leitura e da reflexão 

sobre seus funcionamentos, necessidades de estudo e aprendizagem, buscando apenas por 

mais pontos no “cartão de milhagem” do currículo vitae/lattes, pela progressão no plano de 

carreira municipal/estadual/federal, pela promoção de cargo (no caso do trabalho privado). 

Evidenciam, assim, que foram seduzidos pela narrativa redentora do empreendedorismo (de 

si mesmo) enquanto uma “visão de mundo”, uma “maneira de ser, de viver e de sobreviver” 

na contemporaneidade. 

Tais colocações são interessantes para pensar a respeito das produtivas práticas de 

governamento pelas quais os acadêmicos, no caso específico do presente artigo, governam-

se e são governados. O governamento que se desenvolve através da constituição de regimes 

de verdade instituídos a partir da linguagem na qual os pedagogos nomeiam (e definem) a 

própria formação supõe existir uma “autêntica” realidade educacional “livre de todos os 

males” e um docente empreendedor totalmente flexível, adaptável, criativo, competente, 

ativo no mercado de trabalho e capaz de resolver os problemas do ensino a partir da 

superação de seus próprios limites. Esse manager inventado por uma normatividade 

econômico-empresarial se caracteriza por flexibilidade, dinamismo e polivalência, passa a 

vivenciar a cultura do empreendedorismo e busca incessantemente por modos de manter-se 

sempre atualizado e em consonância com as exigências e competências prescritas pelo 

mercado de trabalho. Portanto, para os entrevistados, a compreensão é a de que seus 

discursos sobre a formação são decorrentes de uma suposta autonomia e de experiências 

individuais por eles vivenciadas enquanto acadêmicos que estão preparando-se para 

tornarem-se futuros professores.  

Por outro lado, na perspectiva teórica assumida no presente artigo, os atos individuais 

dos acadêmicos estão envolvidos no interior de muitas “vozes”, que se encontram em uma 

permanente reescritura. Os discursos proferidos durante a realização das entrevistas fazem 

parte desse mundo; isso significa esclarecer que (foram e) são algumas formas de vida que 

conduziram os acadêmicos a pensarem e a descreverem a provisoriedade da formação, a 

capitalização de conhecimentos e o empreendedorismo de si mesmo. E, se pensar e dizer a 

formação estão no contexto da própria vida, é possível, então, discutir a gestão gerencialista 

de si mesmo enquanto uma potente estratégia de governamento que tem operado de modo 

cada vez mais hábil e intenso no âmbito das práticas acadêmicas.  

Assim, os discursos de formação dos acadêmicos que serão apresentados e analisados 

no decorrer do artigo, além de os constituírem através da produção de suas subjetividades 

docentes, fazem parte de uma ampla rede discursiva que compõe o cenário educacional 

contemporâneo. Os discursos proferidos por eles não estão relacionados a vontades ou 

individualidades autônomas – mas às práticas que organizam a realidade.  

Por isso, é oportuno refletir sobre as posições de sujeito que se criam com 

determinados enunciados emergentes da perspectiva gerencialista de si mesmo. Como essas 

posições estão sendo definidas, valorizadas, recomendadas e incorporadas pelos 

acadêmicos? No âmbito desta discussão, a tarefa principal, no decorrer das análises que 

serão apresentadas, será problematizar como os acadêmicos pensam (e têm pensado) a 
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formação a partir das práticas de governamento a que se submetem e são submetidos no 

processo de constituição de suas subjetividades. Tendo em vista que as subjetividades são 

constituídas na e pela linguagem e que esta constrói os sentidos que concedemos ao mundo, 

serão destacados, nos discursos, os repertórios de palavras que evidenciam os modos como 

os futuros pedagogos percebem o processo de formação acadêmica enquanto uma empresa 

que deve ser habilmente gerenciada sob a lógica concorrencial, e cada vez mais voraz, do 

mercado. 

Desse modo, o artigo será organizado em cinco seções. Na primeira seção, intitulada 

“Capital Humano, empreendedorismo e educação: reverberações na formação docente”, 

serão apresentados os conceitos de capital humano e empreendedorismo. Também será 

discutida a emergência e o processo de difusão da chamada cultura empreendedora no 

âmbito educacional, bem como suas implicações no processo de formação de professores. 

A segunda seção, cujo título é “Formação como investimento em capital humano: a vida 

como business”, enfocará os modos como os acadêmicos têm entendido a formação 

docente enquanto espaço de investimento a curto prazo; espaço de investimento marcado 

pelo consumo incessante de novos conhecimentos, tendo em vista a satisfação imediata, o 

destaque profissional e a própria inserção no mercado de trabalho, que se encontra cada vez 

mais disputado. “Capitalização do conhecimento: capital humano como possível moeda de 

troca” é o título da terceira seção, na qual serão discutidos os modos pelos quais os 

acadêmicos procuram, incessantemente, meios de desenvolverem novas competências que 

sejam atrativas no mercado profissional, sendo empreendedores, flexíveis e adaptáveis às 

condições cambiantes da sociedade. Na quarta seção, intitulada “Provisoriedade da 

formação: docência como projeto de vida”, serão discutidos a volatilidade do conhecimento 

no mundo contemporâneo, o culto da educação permanente e a aversão em relação às 

coisas a longo prazo, “mantras” contemporâneos que perpassam os discursos dos 

pedagogos entrevistados. A quinta seção, intitulada “Considerações finais: reflexões sobre a 

formação docente”, apresenta reflexões quanto às possibilidades de discussão dos preceitos 

supostamente indeléveis a respeito do empreendedorismo como valor humano.  

 
 
Capital humano, empreendedorismo e educação: reverberações na formação 
 

Procuro sempre fazer cursos para me atualizar, já que em educação tudo muda 

rapidamente. O professor precisa investir muito em si mesmo para se destacar no 

mercado de trabalho. Fazer cursos, assistir palestras, participar de oficinas é o 

que realmente me deixa feliz, me satisfaz e me realiza como acadêmica, ainda 

que eu muitas vezes não consiga nem mesmo compreender tantas informações e 

me sinta extremamente cansada com essa rotina atribulada de cursos e trabalho. 

Eu não quero ficar para trás. Quero conseguir um bom emprego e para isso sei 

que desde a graduação tenho que constituir um excelente currículo. Atualmente 

para trabalhar em uma boa escola privada, não basta apenas graduar-se em 

Pedagogia. É preciso ter conhecimentos de informática, inclusão escolar, teorias 

de aprendizagem, projetos de trabalho, falar e ler em outra língua também é 
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recomendável. É por essa razão que tenho me empenhado ao máximo 

(Transcrição de entrevista - A15
3
).  

 

O acadêmico gerencialista deve tomar a si mesmo como capital humano, como uma 

microempresa, que tem que funcionar sob o imperativo permanente de fazer investimentos 

em si mesmo para produzir rendimentos e continuar ativo no mercado de trabalho durante 

todo o decorrer de sua vida útil. As estratégias de governamento passam a funcionar 

quando os indivíduos se identificam e se reconhecem nos discursos emergentes da 

tecnologia gerencialista através de um processo de (auto)avaliação de suas condutas, como 

pode ser percebido na transcrição do excerto apresentado.  

A partir desse reconhecimento, os indivíduos passam a compreender essas formas (que 

estão articuladas aos discursos pedagógicos, curriculares, legislativos, midiáticos, entre 

vários outros) de definir os modos de como “deve ser” a formação docente, como algo 

natural, indelével, que lhes diz respeito, que faz parte de suas vidas, identificando-se e 

produzindo-se continuamente como managers de si mesmos. Ao produzirem-se desse 

modo, passam, então, a explicarem a si e ao mundo a partir de um conjunto de enunciados 

próprios de uma cultura gestionária de vida – entrando na ordem do discurso de uma 

sociedade empresarial (fundamentada em uma lógica diferencial e desigual), constituída 

por empresas que administram capital humano de sujeitos economicamente ativos. 

Nessa direção, é preciso esclarecer que a cultura gestionária de vida é emergente da 

Teoria do Capital Humano, que foi formulada através dos estudos desenvolvidos por 

economistas da Escola de Chicago – difusores do neoliberalismo americano
4
. Tal 

teorização teve as suas condições de emergência a partir dos escritos de Adam Smith e de 

Alfred Marshall e obteve seu pleno desenvolvimento na Escola de Chicago, através das 

teorizações de Gary Becker, Jacob Mincer, Milton Friedman, George Stigler e, 

principalmente, de Theodore Shultz.  

Ao formularem, sistematizarem e divulgarem essa teorização, os economistas 

definiram o mercado como princípio de inteligibilidade, como chave de decifração da 

sociedade, tomando os comportamentos e as condutas apresentadas pelos indivíduos como 

objetos autênticos de análise econômica. A partir de então, a economia começou a ser vista 

como economia das condutas, como economia das almas. Para tanto, os estudos 

desenvolvidos pelos teóricos da Escola de Chicago realizaram-se tendo como foco de 

pesquisa as seguintes questões: a) Como se produz e se acumula o capital humano? b) 

Quais os elementos que compõem o capital humano? c) Quais são os elementos inatos ou 

hereditários do capital humano? d) Como o capital humano pode ser adquirido através das 

políticas educacionais? Portanto, o problema fundamental colocado a partir das questões 

apresentadas foi o de fazer a análise do trabalho em termos econômicos e o de investigar 

como os trabalhadores utilizam os recursos de que dispõem em termos de capital humano. 

Especificamente em relação ao ensino, Schultz (1973, p.55-57), em sua obra O valor 

econômico da educação, definiu algumas atribuições das instituições escolares para o 

desenvolvimento do capital humano, dentre as quais elencou: o “investimento em pesquisa; 

a descoberta e cultivo dos talentos dos indivíduos; a difusão de instruções para que os 
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indivíduos saibam lidar com as flutuações das oportunidades de emprego e a preparação 

para o exercício do magistério”. Este mesmo autor diz ainda que formar capital humano 

pela educação condiz com a visão de que a instrução e o progresso no conhecimento 

constituem importantes fontes de crescimento econômico.  

Para comprovar seus argumentos, o economista utilizou como referência a realidade 

vivenciada pelos Estados Unidos no final da década de 1960, que, segundo ele, por terem 

investido em educação, poderiam ser considerados como a maior fonte de capital humano 

do mundo. Por essa via, o autor enfatizou a importância dos investimentos educacionais e a 

necessária operacionalização dos princípios de sua teoria nos países em desenvolvimento. 

A partir de tais considerações, percebe-se o modo como a educação, na ótica dos 

economistas, passa a ser analisada através do jogo neoliberal da empresa, no qual o 

desenvolvimento econômico dos países não depende de terras, máquinas, tecnologia ou 

energia, mas exclusivamente de conhecimento enquanto potente moeda de troca. 

Para os economistas, através de suas pesquisas, introduzirem o trabalho no campo da 

análise econômica, segundo Foucault (2008b, p.307), foi “necessário situar-se do ponto de 

vista de quem trabalha; foi preciso estudar o trabalho como conduta econômica praticada, 

aplicada, racionalizada, calculada por quem trabalha”. Situar-se do ponto de vista do 

trabalhador significou fazer com que, pela primeira vez, o ser humano não fosse apenas um 

objeto da análise econômica (objeto de oferta e de procura na forma de força de trabalho), 

mas um sujeito econômico ativo. A partir dessa lógica, deixou de fazer sentido pensar o 

indivíduo e o capital como sendo exteriores um ao outro, deixou de fazer sentido pensar 

que um grande executivo de uma transnacional é representante do capital e um operário, 

por exemplo, é objeto de exploração do capital.  

Por esta via, de acordo com Gadelha (2009, p.149), “as competências, as habilidades e 

as aptidões de um indivíduo qualquer constituem, elas mesmas, pelo menos virtualmente e 

relativamente independente da classe social a que ele pertence, seu capital”. Desse modo, 

formar e aprimorar o capital passa a ser entendido como fazer e gerir investimentos na 

educação, na saúde, na mobilidade das pessoas, nos afetos e em todos os tipos de relações 

estabelecidas entre os indivíduos – seja no âmbito do trabalho ou até mesmo em casa, no 

que diz respeito ao casamento e a criação dos filhos. Para tornar possível esse trabalho, as 

estratégias de governamento neoliberal passam a investir na subjetividade dos trabalhadores 

através de suas escolhas e decisões. Ocorre, assim, uma passagem da análise dos aspectos 

estruturais do processo econômico para o escrutínio do indivíduo, de sua subjetividade, de 

suas escolhas e das condições de produção de sua vida.  

A partir de tais considerações, cabe então enfocar o conceito de capital humano através 

dos estudos de pesquisadores que problematizaram os efeitos da teorização dos neoliberais 

da Escola de Chicago no âmbito social. Conforme afirma López-Ruiz (2007, p.183), o 

capital humano pode ser entendido como “um conjunto de capacidades, destrezas e talentos 

que, em função do avanço do capitalismo, tornou-se valor de troca”. Para tratar do mesmo 

conceito, Foucault (2008b, p.140) ressalta que o capital humano pode ser definido como o 

conjunto de todos os fatores físicos e psicológicos que tornam uma pessoa capaz de receber 

um salário. Este autor esclarece ainda que, em termos econômicos, o trabalhador é 
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considerado uma máquina que comporta aptidões e competências que serão revertidas em 

capital. Por esta razão, a economia será considerada a ciência encarregada de definir que 

habilidades, destrezas e capacidades serão necessárias desenvolver (investir) nos indivíduos 

e em que momento será preciso uma alteração de investimento. 

A partir das referidas considerações, outro aspecto a ser ressaltado é a constituição do 

capital humano. Conforme definem os teóricos da Escola de Chicago, o capital humano é 

constituído de elementos hereditários e elementos adquiridos. Os elementos hereditários 

fazem parte do equipamento genético que recebemos de nossos ascendentes.  

Cabe lembrar as potentes estratégias de governamento que são operacionalizadas 

através do trabalho desenvolvido pelos serviços de aconselhamento genético, nos quais se 

realiza o reconhecimento/rastreamento dos indivíduos de risco e do tipo de risco que os 

mesmos apresentam no decorrer de suas existências. Atualmente pode-se citar como 

exemplo (entre tantos outros) os casais que pretendem ter filhos e procuram os serviços de 

aconselhamento genético no intuito de minimizar riscos futuros para sua prole.  

Em tal perspectiva, é interessante observar o modo como o mecanismo de “produção 

dos indivíduos” passa a relacionar-se diretamente com uma problemática econômica e 

social, através do que os neoliberais definiram como os elementos hereditários do capital 

humano. Por outro lado, a atenção dos neoliberais é muito mais intensa em relação aos 

elementos adquiridos do capital humano. Através da análise minuciosa dos elementos 

adquiridos que constituem o capital humano das populações, são discutidos os problemas 

econômicos enfrentados pelos países e alternativas são apresentadas a partir do que os 

economistas denominam investimentos educacionais. A esse respeito, é conveniente citar 

Schultz (1973, p.53) quando afirma que: 
 

a característica distintiva do capital humano é a de que ele é parte do homem. É 

humano porque se acha configurado no homem, e é capital porque é uma fonte 

de satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou de ambas as coisas. Pode, 

sem dúvida, ser adquirido, não como um elemento de ativo, que se adquire no 

mercado, mas por intermédio de um investimento no próprio indivíduo. Segue-

se que nenhuma pessoa pode separar-se a si mesma do capital humano que 

possui. Tem de acompanhar, sempre, o seu capital humano, quer sirva na 

produção ou no consumo. 

 

A partir de tal exposição, destaca-se a pretensa naturalidade com que são apresentados 

os investimentos para formar as espécies de (indivíduos) competência-máquina enquanto 

alternativa de desenvolvimento econômico. Especialmente no que se refere ao contexto 

contemporâneo, pode-se dizer que esses investimentos são constituídos, por exemplo, do 

tempo que os pais dedicam aos filhos, das horas que uma mãe passa com seu filho quando 

ele ainda está no berço (lembrem-se da ampliação facultativa da licença maternidade), do 

planejamento do tempo das crianças e jovens de classes mais abastadas com suas agendas 

cada vez mais atribuladas por aulas de línguas estrangeiras, esportes, música, artes, entre 

outras atividades que visam desenvolver novas competências nesses indivíduos.  



 
RODRIGO SABALLA DE CARVALHO 
 
 

 
480 

No mesmo contexto, também é possível citar, como exemplo de investimentos 

educacionais, a difusão de propostas que atendem às crianças oriundas de famílias de baixa 

renda no turno inverso ao da escola (política de educação integral), no intuito de estimular o 

seu desenvolvimento educacional; as propostas governamentais de Educação de Jovens e 

Adultos, que buscam a erradicação do analfabetismo no país; os programas constituídos 

pela parceria entre o governo e a iniciativa privada, como o intitulado Todos pela Educação 

e o ProUni – Programa Universidade para todos, que foi instituído pelo Governo Federal do 

Brasil em 2004 e tem como proposta oferecer aos alunos de baixa renda bolsas de estudos 

(integrais ou parciais) em faculdades privadas, concedendo a essas a isenção de alguns 

tributos fiscais; os aprendizados dos indivíduos no decorrer de suas vidas – seja pela via da 

formação (Educação Básica e Ensino Superior) ou pela via da autoformação; entre outros 

inúmeros exemplos que poderiam ser elencados.  

O trabalhador, ao formar um todo com suas competências, passa, então, a ser visto 

como uma máquina produtora de fluxos de renda
5
, que serão recebidos em benefício de 

suas atividades durante o decorrer de sua existência. A partir desta lógica, o capital começa 

a ser definido como estratégia que possibilita uma renda futura, tornando-se indissociável 

de quem o detém. Em outras palavras, conforme afirma Foucault (2008b, p.308), “a aptidão 

para trabalhar, a competência, o poder de fazer alguma coisa, não podem ser separados de 

quem é competente e pode fazer essa coisa”. O conceito de capital passa, então, a ter como 

referência características e atributos que, até então, eram exclusivos dos seres humanos.  

Por esta via de análise, os atributos humanos, ao serem transformados em capital e 

tornarem-se objeto de análise econômica, passam a ser abstraídos das pessoas que os 

detêm, alinhando-se em função de um fim externo a elas. Devido aos referidos 

deslocamentos, o investimento torna-se uma palavra de ordem no mundo contemporâneo. 

Além dos investimentos das famílias em seus filhos, dos governos e das empresas privadas 

em educação, nesta lógica empresarial, é necessário que os indivíduos sejam produtivos e 

invistam no desenvolvimento de suas próprias habilidades, destrezas e aptidões para que 

sejam revertidas em capital humano.  

Passa, então, a existir uma relação muito próxima entre a Teoria do Capital Humano e 

a Educação – nesse caso também incluo a formação de professores. Tal teoria confere 

extrema importância à educação, já que passa a compreender a mesma como um eficaz 

investimento, que pode ser revertido em aumento da produtividade do trabalhador e 

também na maximização crescente de seus rendimentos ao longo de sua vida.  

Essas considerações possibilitam enfatizar que o indivíduo idealizado pelos teóricos do 

capital humano é um manager, um indivíduo incitado a administrar a sua própria vida e a 

se autorregular, como uma microempresa que precisa ser produtiva e reconhecida para 

continuar fazendo parte do jogo do mercado através do aprimoramento e da diversificação 

dos serviços oferecidos ao consumidor. Também é viável destacar que a liberdade desse 

indivíduo e sua suposta autonomia são conceitos utilizados como forma de governamento 

do mesmo. Por esse motivo, a liberdade é orientada por discursos que pretendem capacitar 

o indivíduo ao seu exercício. Todos são considerados livres para administrar a excelência 

do próprio desempenho profissional, garantindo, desse modo, o alcance de resultados 
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satisfatórios nas instituições em que atuam.  

Portanto, é na autorregulação dos seres humanos que o modelo gestionário de vida 

procura atingir o seu desempenho total, disseminando-se por todos os âmbitos de suas 

vidas. Pode-se dizer que “é a própria vida, a vida de cada um, que se torna um negócio, um 

negócio a ser gerido e administrado, como se faz na gestão de qualquer empresa”, conforme 

assegura Gadelha (2010, p.130) em seus escritos. Nesse caso, torna-se imprescindível que 

todos os indivíduos assimilem os valores, as competências e as tecnologias que lhes são 

apresentados como necessários para tornar-se um empreendedor de sucesso. Conforme o 

referido autor, o empreendedor em sua versão contemporânea transforma-se em indivíduo 

microempresa, “Você S/A”, que busca produzir e acumular capital humano, objetivando 

tornar-se um empreendedor de sucesso. Assim, o empreendedorismo passa a ser visto como 

uma visão de mundo, um modo de ser, estar e conviver, um estilo de vida a ser adotado e 

constantemente exercitado. 

Dentro desse contexto, é possível argumentar que existe uma relação imanente entre o 

modelo gestionário de vida (emergente do neoliberalismo americano) e o 

empreendedorismo, assim como as reverberações de tal processo na formação de 

professores. Atualmente, percebe-se um investimento estratégico referente à formação 

docente (das políticas públicas, das instituições escolares públicas/privadas, das pedagogias 

culturais, dos currículos acadêmicos, da legislação, entre outros exemplos) que estimula os 

acadêmicos a entrar no jogo regulatório do modelo gerencialista de si mesmo – tendo em 

vista a produção de indivíduos empreendedores.  

Corroborando com tais colocações, pode-se dizer que os acadêmicos participantes das 

entrevistas evidenciaram, em seus discursos, o entendimento de que são seres humanos 

empreendedores, competidores, que necessitam de uma incessante formação na tentativa de 

considerarem a si mesmos (e serem considerados pelos seus pares) profissionais 

competentes, capazes de realizar grandes feitos pela educação e redenção social de seus 

alunos. Demonstraram, também, que assumem, desde a graduação, a missão de 

transformarem-se, no percurso de toda a existência, enquanto indivíduos que precisam 

impor a si mesmos a prescrição de aprenderem a todo o momento, pois, conforme os relatos 

dos mesmos, não há como sossegar diante da expansão da informação/formação que a todo 

o momento convoca para que seja realizado um novo investimento no futuro profissional. 

Dessa forma, é constituído um sujeito regido pelos valores do mercado, um sujeito que 

busca a vitória e que sabe que, para vencer, deve ser competente e ter posição de destaque 

entre seus pares.  

Na próxima seção, serão apresentadas as reverberações da cultura do 

empreendedorismo nos discursos dos acadêmicos entrevistados.  

 
 
Formação como investimento em capital humano: a vida como business  
 

Investimento tornou-se uma palavra-chave no mundo contemporâneo. No 

entendimento de López-Ruiz (2007, p.115), atualmente vem-se operacionalizando um 
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deslocamento conceitual-valorativo do consumo para o investimento. Os gastos com os 

bens e serviços realizados pelas pessoas estão deixando de ser entendidos exclusivamente 

como ações de consumo e passando a ser vistos como investimentos. Os gastos deixam de 

ter como função apenas a satisfação imediata das necessidades humanas, pois o seu 

objetivo passa a ser uma suposta produção futura. Por essa lógica, realizar um curso, 

matricular o filho em uma escola de “excelência”, estudar línguas estrangeiras, fazer cursos 

de informática, contratar um personal trainer, consultar um nutricionista, assistir a uma 

palestra, participar de uma oficina, realizar um curso de pós-graduação, comprar um livro, 

realizar uma viagem de férias deixam de ser entendidos como gastos e passam a ser 

considerados investimentos – um investimento no desenvolvimento de capital humano que 

poderá ser revertido em uma produção futura.  

Conforme destaca o referido autor, o que interessa ao mercado não é apenas se as 

pessoas possuem um conhecimento determinado, mas o conjunto de capacidades, 

habilidades e destrezas – aptidões – que elas possuem e como estas vêm sendo 

desenvolvidas e treinadas. Por esse motivo, é preciso investir permanentemente na 

formação. Isso significa desenvolver constantemente novas aptidões, destacar-se entre os 

concorrentes, buscar incessantemente novas informações e surpreender os futuros 

empregadores através de um currículo que contemple um número significativo de práticas 

inovadoras e renováveis.  

Por outro lado, é imprescindível ressaltar que, na sociedade contemporânea, os 

investimentos realizados em formação não são mais garantia de um retorno futuro, pois se 

corre constantemente o risco de as informações adquiridas tornarem-se obsoletas. 

Exemplos de tal afirmação podem ser observados no grande número de livros, revistas, 

materiais didáticos (advindos de “sistemas de ensino” privados), endereçados aos 

professores, que são publicados anualmente. Pode-se depreender, então, que investir jamais 

possui um fim em si mesmo, pois essa tarefa faz-se em busca de um benefício que está 

muito além dela. Nesse ponto, é preciso destacar que os discursos correntes de que os 

professores devem investir no desenvolvimento de novas aptidões para qualificação do 

ensino derivam diretamente da concepção do consumo como investimento.  

Investir torna-se mais do que uma simples ação, passando a configurar-se como um 

modo de gerir a própria vida, pois, como afirma Ehrenberg (2010, p.11), “cada um deve 

aprender a se governar por si mesmo e a encontrar as orientações para sua existência em si 

mesmo”, um aprendizado que faz parte de uma lógica na qual o acento é atribuído ao 

indivíduo enquanto manager de sua formação. Nesse caso, através de uma lógica de 

controle contínuo, o acadêmico torna-se responsável por sua atualização permanente (desde 

a graduação) e pelo planejamento de suas escolhas – iniciando uma maratona formativa 

infinita, que é emergente das novas configurações, dos conceitos de educação e de 

profissão que se encaminham cada vez mais para uma perspectiva de controle contínuo e 

formação contínua dos indivíduos.  

Deleuze (1992, p.216), ao marcar as mudanças nas sociedades contemporâneas, afirma 

que se pode prever que “a educação será cada vez menos um meio fechado, distinto do 

meio profissional – outro meio fechado –, mas que os dois desaparecerão em favor de uma 



 
Empreendedorismo, autocrítica e flexibilidade 

 

 
483 

terrível formação permanente, de um controle contínuo se exercendo sobre o operário-aluno 

ou o executivo-universitário”. E é neste sentido atribuído pelo autor à formação permanente 

que podemos perceber a passagem do governamento dos outros para o governamento de si 

mesmo, no qual se atinge a subjetividade dos acadêmicos, exercendo, de forma sutil, o 

controle e o monitoramento dos investimentos realizados pelos mesmos. Isso ocorre 

porque, em um mundo regido pela economia, cuja gestão é exercida pelo mercado, é 

necessário ativar novas práticas de governamento que possibilitem ao indivíduo perceber-se 

como alguém autônomo e livre para realizar as suas próprias escolhas.  

Autonomia e liberdade, nesse contexto, significam saber comportar-se de acordo com 

determinadas regras, saber conduzir suas próprias condutas e gerenciar com competência as 

próprias escolhas e os riscos advindos das mesmas – ou seja, ser capaz de tornar-se um 

empresário de si mesmo, mantendo-se ativo no jogo neoliberal do mercado de trabalho. Por 

essa lógica, a partir dos discursos que serão apresentados, é possível evidenciar a figura de 

um acadêmico investidor/consumidor, com a sua competência em consumir (novas 

formações) e sua disposição para competir pela melhor colocação profissional. Desse 

modo, “inventa-se” um ser social regido pelos valores do mercado, que busca os 

investimentos em formação como modos de alcançar a vitória e de ser competente, mesmo 

que, para isso, tenha que se tornar uma microempresa, conforme havia referido no início do 

artigo. Tendo em vista tal exposição, serão apresentados a seguir alguns excertos das 

entrevistas realizadas com os acadêmicos, nas quais se destacam discursos sobre a 

formação enquanto investimento em capital humano. 
 

Vejo-me como um acadêmico constantemente provisório. Muito atento e com o 

olhar apurado para modificar-me e tentar melhorar sempre. Por isso, sempre 

faço investimentos em minha formação profissional. Eu sei que esses 

investimentos devem ser constantes, não podemos parar nunca, pois, caso 

contrário, acabamos perdendo o lugar no mercado de trabalho (Transcrição de 

entrevista – A20).  

 

Aprendi a ser um acadêmico organizado, flexível, dedicado e criativo. Tenho 

procurado participar de formações buscando sempre mais e mais conhecimentos, 

pois terei retorno somente a partir dos investimentos que fizer em minha 

formação. Estou sempre fazendo cursos, assistindo palestras, vendo as novidades 

que aparecem. Algumas coisas não fazem muito sentido no momento, mas sei o 

quanto é importante eu estar em formação constante (Transcrição de entrevista – 

A15).  

 

Quanto mais estudo, mais vejo que tenho muito que aprender, e tento fazer de 

várias maneiras. Tento aprender através de leituras, palestras, cursos e das aulas 

que gosto. Tudo isso é uma forma de planejar o meu futuro profissional. A 

colocação em um bom emprego depende dos cursos que fazemos e dos 

conhecimentos que demonstramos nas entrevistas (Transcrição de entrevista – 

A10).  
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Sou extremamente exigente, flexível e autocrítica, e em alguns momentos isso 

me deixa cansada, o que reflete no andamento de minhas aulas. Porém, sei que 

avaliar-se constantemente é importante. Procuro sempre melhorar para ser uma 

professora atualizada e bem informada. Uma professora que estuda sempre, que 

participa de cursos, palestras, seminários e que não para nunca (Transcrição de 

entrevista – Pesquisa de Campo – A21).  

 

Como aluna do 7° semestre eu me vejo com o desejo de acabar o curso e, se 

tudo der certo, fazer mestrado em outra área. Gosto do tema da educação e 

sempre vou me interessar, mas sinto uma inquietação (talvez mais pessoal do 

que um problema da área) em poder defini-lo por uma abordagem outra, externa 

e mais concreta; e não mais como alguém de dentro do campo. Acho que a 

educação deve ser estudada e definida também por outras áreas que não seja ela 

mesma, o que dá um pouco de “pé no chão” para algumas premissas 

educacionais – e que isso seja usado como contribuição e não tanto como crítica 

deslegitimadora da “causa” (Transcrição de entrevista – A02).  

 

Na verdade o curso tem me causado o efeito de buscar informações. A maior 

parte das disciplinas que curso tem a sigla EJA somente na súmula. Então, todas 

as dúvidas que tenho a respeito da Educação de Jovens e Adultos, eu mesma 

tento buscar em leituras paralelas. Volto a dizer que não sei até que ponto uma 

“habilitação geral” é proveitosa para mim, nesse caso. Suponho que, ao me 

formar terei que buscar uma especialização ou uma vaga de mestrado para 

aprofundar meus conhecimentos nesta área que, desde o princípio do curso, eu já 

tinha maior interesse, mas não pude “nortear” meus estudos por ela em virtude 

da “rigidez” do novo currículo. (Transcrição de entrevista – A03).  

 

A partir da leitura do material de análise apresentado, é possível perceber que os 

enunciados aproximam-se da ordem do discurso empresarial, fortemente atravessado por 

uma lógica concorrencial, que atribui ao próprio indivíduo a responsabilidade pela sua 

atualização permanente, pelo planejamento de seus investimentos educacionais e pela 

obtenção de êxito em suas escolhas profissionais. Evidencia-se, também, o que Boltanski e 

Chiapello (2009, p.466) denominam “a tensão entre a exigência de flexibilidade e a 

necessidade de ser alguém, ou seja, de possuir um eu dotado ao mesmo tempo de 

especificidade (‘personalidade’) e permanência no tempo”, através de incessantes 

investimentos na formação. Por esse motivo, pensando especificamente na formação do 

pedagogo, é preciso reiterar que esse profissional é integrante de uma sociedade, na qual, 

conforme Bauman (2007, p.07), “as realizações individuais não podem solidificar-se em 

posses permanentes porque, em um piscar de olhos, os ativos se transformam em passivos, 

e as capacidades em incapacidades”; profissional esse que precisa demonstrar plasticidade, 

adaptabilidade e flexibilidade no exercício de diferentes funções e também na assunção dos 

riscos pelo sucesso ou fracasso dos seus próprios empreendimentos.  

Conforme pode ser observado nos registros transcritos, os futuros pedagogos 

descrevem a importância da formação continuada enquanto um modo de ser bem-sucedido 
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e de permanecer ativo no mercado de trabalho, já que sabem que suas condições de ação e 

estratégias de reação profissional envelhecem rapidamente – tornando-se obsoletas. Cabe 

relembrar que os participantes da pesquisa ainda encontram-se no processo inicial de 

formação acadêmica – a graduação – e já se demonstram excessivamente preocupados com 

a obsolescência dos conhecimentos que estão sendo aprendidos no decorrer do curso. É 

possível dizer que tal preocupação se deve ao fato dos mesmos buscarem, a qualquer custo, 

manterem-se funcionais e desejáveis diante de um futuro mercado de trabalho imprevisível, 

arredio e, muitas vezes, implacável. No limite, podemos perceber que, em um contexto de 

mudanças e incertezas, marcado por um processo ascendente de individualização das 

pessoas, no qual se evidencia a exigência incessante de conhecimentos e aptidões sempre 

renováveis, existe a produção de um ambiente ambivalente, marcado por insegurança e 

ansiedade, conforme observa-se nos excertos das entrevistas apresentados a seguir.  
 

O meu maior medo é, se eu tiver que lançar mão do meu diploma de pedagoga 

para trabalhar, eu seria uma boa professora? E a minha maior lástima é a 

sensação de acabar uma graduação que não me serviu para quase nada – nem um 

pouco de teoria e nem de pesquisa social. Fiz um curso da área de Humanas, que 

não me serviu nem para me “convencer” de que eu deveria e/ou poderia dar 

aulas (Transcrição de entrevista – A02). 

 

Atualmente me vejo muito desiludida com as contribuições ainda possíveis da 

graduação em Pedagogia: meu interesse é em pesquisa social (talvez até me 

debruçando sobre a área da educação) e, dado o currículo “engessado” que nos 

obriga a ter “múltiplas habilitações”, não pude me aprofundar e me direcionar 

para uma área específica de formação – no caso, a pesquisa (Transcrição de 

entrevista – A25).  

 

Preocupa-me, porém, tamanha vulnerabilidade, em um curso de graduação que 

visa formar sujeitos capazes de assumir uma função social através da prática 

pedagógica. Ao final deste semestre estarei exatamente na metade do curso, e 

certamente aprendi muito menos da metade do que gostaria. Como me restam 

ainda dois semestres de disciplinas teóricas – visto que os dois últimos semestres 

do curso são reservados ao estágio obrigatório e à elaboração do TCC - tento não 

perder as esperanças de que, ao final no curso, sentir-me-ei apta a exercer a 

prática docente, no mínimo no âmbito ao qual me propus, ainda que meu 

diploma me reconheça apta a exercer a Pedagogia em todas as formas possíveis, 

em nível de graduação (Transcrição de entrevista – A04).  

 

Assusta-me, portanto, as inúmeras “divagações pedagógicas” de nossas aulas, 

que facilmente partem para discussões embasadas em opiniões e perspectivas do 

senso comum e a falta de exposição da teoria em conexão com a prática docente 

efetiva. Lemos e discutimos perspectivas de mil e um autores acerca de mil e 

uma questões referentes, por exemplo, aos modos de subjetivação dos sujeitos, 

porém, não me ensinam a trocar fraldas. Por que haveria de ser mais importante 
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a perspectiva de um sujeito que não conheço e que não me conhece, não conhece 

a minha realidade ou nenhum dos meus alunos, do que a prática por mim 

exercida no mínimo quinze vezes ao dia, e que sei ser uma etapa fundamental da 

constituição da criança enquanto sujeito? (Transcrição de entrevista – A24).  

 

As múltiplas habilitações do pedagogo deixam a desejar. A sensação que fica é 

que não estamos habilitados (ou, exagerando menos, não somos profissionais 

completos e competentes) em nenhuma das áreas de atuação (tanto os níveis de 

ensino, quanto na questão de sermos pesquisador-professor) (Transcrição de 

entrevista – A02).  

 

Ainda como consolo e tentativa de amenizar a frustração diante do curso, 

procuro encarar a graduação como um primeiro passo, quase que um pequeno 

alicerce, sobre o qual precisarão ser construídos muitos andares, através de uma 

sempre continuada formação, para que desse modo eu possa entrar no mercado 

de trabalho (Transcrição de entrevista – A04).  

 

É como se os acadêmicos entrevistados estivessem vivendo na cidade de Leônia – 

descrita por Calvino (1990) em sua obra As cidades invisíveis. Nesta cidade, os habitantes 

diariamente descartam o que lhes serviu no dia anterior: livros, jornais, roupas, pianos, 

lâmpadas, porcelanas, panelas, talheres, escovas, brinquedos, móveis – entre tantos outros 

utensílios –, e a vida recomeça interminavelmente. Todos os dias buscam-se novos 

produtos para serem utilizados e, logo depois, são depositados no lixo. Tudo parece 

perfeito; porém, os moradores da cidade têm um grande problema com a imensa quantidade 

de lixo acumulado e com a materialidade angustiante daquilo que não lhes serve mais e, por 

isso, mostram-se decepcionados.  

Realizando uma aproximação dos excertos apresentados com a metáfora do texto 

literário, pode-se perceber o caráter ambivalente do posicionamento exposto nos registros 

dos acadêmicos. Ao mesmo tempo que os participantes da pesquisa argumentam em 

relação à necessidade de formação continuada e sobre a descartabilidade dos 

conhecimentos, eles expressam, através de um léxico da decepção (marcado por vocábulos 

como dilema, medo, susto, preocupação, desilusão), um desejo de totalidade, ou seja, que o 

Curso de Pedagogia, através do currículo e das aulas ministradas pelos professores, 

encontre todas as respostas para as suas dúvidas em relação ao exercício da docência. Essa 

busca pela totalidade de conhecimentos não é um anseio apenas dos futuros pedagogos, 

mas uma característica da forma escolar moderno-sólida, na qual as instituições de ensino 

ainda permanecem situadas – mesmo que totalmente em fragmentos.  

Embora os jovens acadêmicos percebam a formação continuada como uma marca 

contemporânea e assumam-se como managers da própria trajetória profissional – de modo 

ambivalente –,eles ainda almejam, na graduação, uma forma de satisfação imediata de 

todas as suas necessidades intelectuais e uma graduação que os habilite a legislar sobre a 

educação. Angustiados, tentam encontrar referenciais que possam conduzi-los com 

segurança a um oásis, ainda que tal oásis não seja mais do que uma miragem. 



 
Empreendedorismo, autocrítica e flexibilidade 

 

 
487 

A esse respeito, é importante esclarecer que a Universidade, desde sua emergência, foi 

concebida para um mundo ordenado, com projetos de longa duração e com a perspectiva de 

formar intelectuais – legisladores – supostamente aptos a definir os rumos da vida social 

através de seus conhecimentos. Enfim, torna-se evidente, através da discussão 

desenvolvida, que um dos traços característicos do modo de vida contemporâneo é a 

vivência da incerteza constante, marcada por uma sucessão de reinícios, na qual o único 

tempo que realmente importa é aquele em que os indivíduos singularizam-se 

incessantemente em busca de alternativas (sempre provisórias) para suas próprias 

inquietações – tempo precário, que não pode manter a forma ou permanecer na mesma 

direção por muito tempo. Nesse tempo, conforme Bauman (2007, p.09), se deve ir em 

frente, “despindo-se a cada dia dos atributos que ultrapassaram a data de vencimento e 

desmantelamento, repelindo as identidades que estão sendo montadas e assumidas”, em que 

é preciso investir em si mesmo e estar permanentemente atento e preparado, para que toda 

atividade desenvolvida possa tornar-se business.  

Na próxima seção, serão discutidos os processos de desenvolvimento e capitalização 

do conhecimento, enfocando os modos como os conhecimentos são descritos pelos 

acadêmicos entrevistados enquanto moeda de troca na sociedade contemporânea. 

 
 
Capitalização do conhecimento: capital humano como moeda de troca 
 

Considero-me criativa, porém em constante cobrança para ser uma excelente 

professora. Hoje em dia o mercado de trabalho é muito concorrido e a formação 

deve ser permanente (Transcrição de entrevista – A08).  

 

Acho importante ressaltar que me dedico muito em fazer mais do que é o 

obrigatório. Por exemplo, não consigo deixar de fazer cadeiras eletivas, por mais 

que já tenha passado do que é necessário obrigatoriamente. Estou sempre 

(mesmo sem tempo algum) fazendo cursos, oficinas, enfim, de diversos temas, 

para tentar aprender sempre mais, para refletir sempre mais (Transcrição de 

entrevista –A12).  

 

Sendo a primeira profissão que escolhi desde criança, sempre procuro me 

aperfeiçoar através de muitas palestras, cursos e também em alguns grupos de 

estudos. Procuro me atualizar diante de propostas novas que vão aparecendo nas 

escolas em que trabalho. Somente através da atualização constante poderei 

conseguir uma colocação no mercado. Eu sei que depois de entrar no mercado 

de trabalho, também terei que continuar me aperfeiçoando constantemente para 

não perder o emprego. Essa formação não tem fim (Transcrição de entrevista –

A17).  

 

Desde o início da graduação, sempre tive a preocupação de estar estudando sem 

parar, mesmo cansada, e felizmente tenho conseguido. Não podemos ficar sem 

atualização constante, pois, caso contrário, não conseguiremos bons empregos. 
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Por isso considero importante fazer muitos cursos e mesmo depois de formada 

continuar estudando para me diferenciar das concorrentes (Transcrição de 

entrevista –A23).  

 

Acho fundamental estar sempre me atualizando, seja na troca de experiências, 

cursos, palestras, disciplinas eletivas, no conhecimento de novas práticas ou na 

busca de novos materiais, pois somente dessa forma estarei preparada para 

enfrentar a concorrência no mercado de trabalho e as diferentes demandas das 

escolas, que estão cada vez mais exigentes (Transcrição de entrevista – A14).  

 

Busco sempre autores que escrevem sobre Educação Infantil e infância de modo 

geral, para me dar mais segurança ao realizar uma atividade. Preciso sempre 

estar atualizada, pois a concorrência no mercado de trabalho é grande e somente 

os melhores conseguem entrar e permanecer no mercado de trabalho. A regra é 

simples: atualizar-se sempre (Transcrição de entrevista –A13).  

 

Realizar investimentos permanentemente; capitalizar conhecimentos; desenvolver 

aptidões que sejam necessárias ao tempo presente; descartar conhecimentos considerados 

obsoletos; participar do jogo concorrencial do mercado; assumir os riscos das escolhas em 

relação à formação; individualizar-se; tornar-se empresário de si mesmo; e manter-se 

empregável – mesmo que provisoriamente – são circuitos de ações presentes nos excertos 

apresentados que evidenciam o imperativo da capitalização do conhecimento como possível 

moeda de troca no mundo do trabalho. Percebe-se, dessa forma, o modo como os 

indivíduos transformam-se em agentes econômicos que precisam valorizar e ampliar 

continuamente suas aptidões profissionais no intuito de se tornarem competitivos no 

mercado de trabalho de uma sociedade eminentemente empresarial. Ao indivíduo não é 

permitido permanecer da mesma forma por muito tempo, pois o mesmo deve modernizar-

se, abandonar velhos hábitos, incorporar conhecimentos que estejam sendo valorizados e 

seguir em frente através do escrutínio minucioso de suas ações – verificando possíveis 

falhas e desenvolvendo sempre novas aptidões.  

A esse respeito, Gorz (2005, p.23) ressalta que o indivíduo deve se tornar uma 

empresa, um capital fixo, que exige ser continuamente multiplicado, modernizado, 

ampliado. Por essa razão, nenhum constrangimento do exterior deve ser imposto a ele, “ele 

deve ser o seu próprio produtor, seu próprio empregador e seu próprio vendedor, 

obrigando-se a impor a si mesmo constrangimentos necessários para assegurar a viabilidade 

e a competitividade” da empresa que ele se tornou. Ele deverá se sentir responsável por sua 

saúde, mobilidade, adaptação e atualização de seus conhecimentos.  

O indivíduo deverá administrar seu capital humano ao longo de sua vida, “deverá 

continuar a investir em estágios de formação e compreender que a possibilidade de vender a 

sua força de trabalho depende do trabalho gratuito, voluntário, invisível, por meio do qual 

ele sempre poderá reproduzi-la”, conforme assegura Gorz (2005, p.24). É preciso investir 

no aprimoramento do próprio capital humano para não se tornar um refugo – um 

consumidor falho.  
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Um exemplo da operacionalização de tal escrutínio/constrangimento que a pessoa faz 

sobre si mesma pode ser visualizado nos discursos de A12 e A23. A leitura dos trechos em 

questão evidencia a produtiva estratégia de governamento de si mesmo que opera sobre o 

futuro profissional da educação. Através de um exercício de autocrítica constante, o 

acadêmico percebe que nunca está suficientemente apto para desenvolver sua atividade 

profissional, pois faz parte de uma sociedade marcada pela efemeridade, volatilidade e 

instantaneidade, na qual é imprescindível desenvolver incessantemente novas aptidões a 

partir dos conhecimentos adquiridos para continuar fazendo parte do jogo econômico do 

mercado enquanto um consumidor diligente.  

Nesse ponto, deve-se destacar que a aptidão pode ser considerada como o mecanismo 

mobilizador do conhecimento. Podemos citar como exemplo as TICs (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) que estão plenamente em voga na sociedade contemporânea. 

Atualmente, existe uma demanda das instituições privadas de ensino de que os professores 

conheçam as TICs e saibam desenvolver projetos didáticos com os alunos em laboratórios 

de informática. Não é suficiente apenas que o professor tenha lido a respeito da importância 

das tecnologias na educação, assistido a palestras, realizado cursos ou uma cadeira eletiva 

de Informática na Educação durante a graduação, é necessário que o mesmo desenvolva a 

aptidão de trabalhar esse conhecimento a serviço de seu trabalho na sala de aula. Essa 

aptidão poderá ser desenvolvida, aprimorada, pois sempre haverá formas inéditas de 

explorar as tecnologias com os alunos na escola. Por isso, é preciso estar constantemente 

em alerta, mantendo a flexibilidade e a velocidade de reajuste às exigências cambiantes do 

mercado.  

A partir de tais premissas, é oportuno apresentar a discussão desenvolvida por Bauman 

(2001, p.93) quando o mesmo afirma que, na permanente busca pela 
 

aptidão, não há tempo para descanso, e toda celebração de sucessos 

momentâneos não passa de um intervalo antes de outra rodada de trabalho duro. 

Uma coisa que os que buscam a “aptidão” sabem com certeza é que ainda não 

estão suficientemente aptos, e que devem continuar tentando. A busca da aptidão 

é um estado de auto-exame minucioso, auto-recriminação e auto-depreciação 

permanentes, e assim também de ansiedade contínua. 

 

Este mesmo autor diz ainda que a procura pelo desenvolvimento da aptidão pode ser 

comparada ao processo vivenciado pelos garimpeiros em busca de pedras preciosas, no 

qual estes, independentemente de seus esforços, jamais alcançam o triunfo definitivo. Isso 

se deve ao fato de que sempre haverá novas formas de escavar o solo e também pedras mais 

valiosas a serem descobertas. Por tal razão, pode-se dizer que o estado de aptidão é líquido, 

não podendo, por natureza, ser fixado e nem circunscrito com qualquer precisão. Estar apto, 

nesse caso, significa ter um corpo flexível, e ajustável, pronto para viver sensações ainda 

não testadas e impossíveis de serem descritas de antemão. É preciso impor a si mesmo a 

prescrição de aprender a todo o momento, de movimentar-se buscando incessantemente 

novos conhecimentos, tendo em vista sintonizar-se com as demandas contemporâneas do 
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mercado e de perceber-se enquanto ser humano em permanente risco de ser descartado.  

Evidencia-se, assim, um deslocamento das atribuições econômicas da sociedade para o 

indivíduo, cuja ênfase central é a autoafirmação deste enquanto responsável por ser 

saudável/produtivo, por ser feliz, por ser sexualmente satisfeito, por aprender sozinho, por 

inovar sempre e por buscar alcançar metas cada vez mais ousadas, grandiosas e 

desafiadoras em sua vida. Constitui-se o que podemos nomear uma gramática cultural de 

desenvolvimento da aptidão profissional e pessoal – emergente de uma perspectiva 

gerencialista. Ao indivíduo cabe a tarefa de incorporar em seus funcionamentos atitudes 

combativas, como dinamismo, ousadia, criatividade, flexibilidade, resiliência, pró-

atividade, capacidade de analisar os concorrentes, capacidade de antecipar as possibilidades 

de desenvolvimento de futuros projetos e esforço ininterrupto para ultrapassar-se. Também 

cabe a ele a tarefa de autoavaliação e contabilização dos pontos alcançados na busca pela 

excelência de seu desempenho e pela capitalização de seus conhecimentos.  

Passa-se, então, a acreditar que o “segredo do sucesso” profissional e pessoal encontra-

se dentro da própria pessoa – caso ela não alcance o sucesso, é porque ainda não realizou 

uma autoavaliação adequada e não se esforçou de modo suficiente para superar suas 

fragilidades. Em tal lógica, conforme provoca Ehrenberg (2010), ser bem sucedido significa 

definir-se como uma figura de começo, como um indivíduo-trajetória, como alguém que 

produz a si mesmo, que fabrica para si mesmo uma genealogia do inverso, na qual a vida se 

torna um contínuo “rito de iniciação”. Essa constatação do autor também pode ser 

demonstrada nas entrevistas realizadas, sendo possível evidenciar o processo de 

singularização dos indivíduos através de discursos redentores, como se observa nos 

excertos apresentados a seguir: 
 

Hoje analisando tudo que vivenciei, passei e principalmente conquistei durante a 

graduação, posso dizer que tive uma caminhada brilhante, que contribuiu para 

minha realização pessoal e profissional. A minha vitória é resultado exclusivo de 

meu esforço pessoal (Transcrição de entrevista – A11).  

 

Durante todo o curso de graduação, nunca desisti dos meus planos profissionais, 

e por isso consegui vencer sozinha todos os obstáculos. Eu sei que a graduação é 

apenas o primeiro passo, mas sou ciente de que a pessoa deve ter autonomia e 

superar sozinha todas as intempéries que surgem no decorrer da formação 

profissional (Transcrição de entrevista – A09).  

 

Observando minha trajetória acadêmica, vejo que passei por muitos desafios e 

consegui superá-los com muita garra e determinação. A minha vitória (mesmo 

que provisória) deve-se ao fato de eu ter agregado experiências pessoais e 

aproveitado todas as oportunidades de formação continuada até o momento 

(Transcrição de entrevista – A15).  

 

Claro que não foi fácil, enfrentei muitas dificuldades, mas gostaria de dizer que 

valeram a pena todas as noites mal dormidas, as dores de cabeça, as 
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preocupações em acertar, os erros, as críticas, os projetos, planejamentos, 

artigos, TCC, leituras e angústias, pois superei inúmeras adversidades e estou 

realizando todos os meus desejos profissionais e pessoais (Transcrição de 

entrevista – A22).  

 

No decorrer da graduação, fiz uma caminhada interessante como educadora na 

Educação Infantil. Alegria, euforia, angústia e superação foram marcas da minha 

caminhada. Eu sei que depois de formada novos desafios irão surgir, mas estarei 

me preparando sempre para enfrentar todas as adversidades do caminho. A 

formação continuada é uma trajetória sem fim (Transcrição de entrevista – A07).  

 

Depois de vários anos estudando para graduar-me, observo o quanto foi 

importante eu ter enfrentado sozinha e com perseverança todos os obstáculos. 

(Transcrição de entrevista – A19).  

 

A partir das considerações e posicionamentos apresentados, podemos perceber que as 

conquistas narradas pelos acadêmicos são sempre decorrentes de investimentos pessoais. 

Percebe-se, também, que a história individual de superações é a única que realmente 

importa e que o protagonista das conquistas é o seu próprio referencial. Extingue-se o 

coletivo. O diálogo, o aprendizado compartilhado, o auxílio recebido deixam de ter 

relevância, pois o que importa é o esforço individual. A vida, nessa perspectiva, passa a ser 

considerada como uma sucessão de oportunidades, em que o êxito ou fracasso dependem 

exclusivamente do empenho das pessoas em busca de conhecimentos e do desenvolvimento 

de novas aptidões. O único tempo que passa a importar é o presente, o tempo no qual as 

pessoas devem atingir o sucesso através de um processo de singularização. Por esse motivo, 

a realização é associada à carreira. Os colegas tornam-se concorrentes, e as atitudes 

combativas são utilizadas como instrumentos para obtenção do sucesso.  

A esse respeito, é produtivo realizar uma aproximação com as análises de Bauman 

(2001, p.38) quando afirma que a ênfase social contemporânea é a autoafirmação do 

indivíduo, na qual é possível ouvir, em todos os âmbitos de nossas vidas (nos estudos, no 

trabalho, nos relacionamentos, na educação dos filhos, nos discursos midiáticos, etc.), a 

seguinte orientação: “não olhe para trás ou para cima; olhe para dentro de você mesmo, 

onde supostamente residem todas as ferramentas necessárias ao aperfeiçoamento de sua 

vida – sua astúcia, vontade e poder”. Percebe-se, assim, a existência de uma liberdade 

regulada, na qual o indivíduo racional e autônomo deve agir sobre si mesmo, no intuito de 

protagonizar a conquista de seu sucesso profissional e de sua felicidade. 

O indivíduo – manager/empreendedor – deve ser um investidor, uma pessoa que deve 

destinar o seu tempo à tentativa de apreensão da nova “dinâmica do mundo”, procurando 

sentir-se parte ativa do cenário social, uma pessoa que deve investir em seu próprio capital 

humano, tendo em vista potencializá-lo para manter-se ativo no mercado de trabalho; uma 

espécie de “investidor compulsivo” que precisa empenhar-se em suprimir o lugar de não 

saber, obrigando-se a aprender, a todo o momento, em um combate sem trégua para repor e 

renovar seus repertórios de conhecimentos, já que eles tornam-se rapidamente obsoletos e 
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prontos para serem descartados.  

Na próxima seção, serão enfocados os discursos dos acadêmicos a respeito da 

provisoriedade da formação – na qual a docência torna-se um aprendizado a ser realizado 

no decorrer da vida. 
 
 

Provisoriedade da formação: docência como projeto de vida 
 

Sabe, tenho a plena certeza que a docência é a atividade mais inacabada que 

possa existir! Aprender, aprender, aprender. Aprender sem parar. Aprender para 

arrumar sempre bons trabalhos e destacar-se (Transcrição de entrevista – A23).  

 

O entendimento a respeito da provisoriedade da formação e do processo de 

constituição da docência como projeto de vida foram enunciados recorrentes nos registros 

dos acadêmicos entrevistados. Em uma leitura preliminar, tais enunciados podem ser vistos 

apenas como posicionamentos produtivos em tempos contemporâneos, nos quais é preciso 

estar constantemente aprendendo para não ser descartado na “dança das cadeiras” do 

mercado.  

A partir de uma lógica semelhante, os ditos pelos acadêmicos podem ser vistos como 

uma preocupação constante com a atualização para o exercício da profissão escolhida. 

Tendo em vista todas as análises desenvolvidas nas seções precedentes e as discussões 

apresentadas, pode-se dizer que a docência como projeto de vida, que se destaca nos 

discursos apresentados no decorrer do artigo, possui uma estreita sintonia com a cultura 

gestionária de vida.  

Apresento, a seguir, alguns excertos de discursos enunciados na pesquisa nos quais se 

destaca a concepção de indivíduo-trajetória, manager e empreendedor de si, assumida pelos 

acadêmicos. 
 

A sensação, apesar de tudo que tenho vivenciado, é uma vontade de continuar 

nessa caminhada, que não terá fim, mas tem um projeto: qualificar minha 

atuação docente e pensar sobre ela, para me destacar entre as minhas futuras 

colegas (Transcrição de entrevista – A16).  

 

Se sou uma boa ou má educadora, ainda não sei responder. Ainda estou em 

formação, aliás, sempre estarei em formação. Temos que investir em nossa 

formação a vida inteira para sermos reconhecidas (Transcrição de entrevista – 

A18).  

 

Apesar de acreditar na necessidade de assimetria nas relações em sala de aula, 

ainda me vejo como aluna – e espero sempre me ver, pois uma professora deve 

passar a vida toda aprendendo sem parar! Somente desse modo serei valorizada 

como professora e conquistarei espaço no mercado de trabalho (Transcrição de 

entrevista –A24).  

 



 
Empreendedorismo, autocrítica e flexibilidade 

 

 
493 

Pronta para a prática? Sim e não. Sim, pronta para encarar, para assumir e voltar 

atrás. Não, nunca preparada, nunca completa, nunca completamente segura e 

certa do que fazer. As coisas estão constantemente mudando no campo da 

educação e por isso tenho que estar sempre sintonizada com as exigências 

profissionais do mercado de trabalho. Esse é meu projeto de vida (Transcrição 

de entrevista – A22).  

 

Percebo o tamanho da responsabilidade de ser professora e percebo o quanto 

temos ao longo da nossa trajetória docente de ter consciência de nossa 

construção enquanto professores. Precisamos perceber nossa condição de seres 

eternamente inacabados, que devem sempre aprender novas maneiras de ser e de 

agir em sala de aula, pois as mudanças não cessam (Transcrição de entrevista – 

A16). 

 

Acredito que enquanto professora não me sinto (creio que nunca me sentirei) 

pronta. Sou uma pessoa flexível, inovadora e disposta a aprender sempre, para 

cada vez mais atender aos desafios da docência, pois sei que essa tarefa é uma 

atribuição somente minha (Transcrição entrevista– A05).  

 

A leitura dos excertos possibilita visualizar traços da cultura gerencialista presente nos 

discursos a partir de atributos, como singularização, concorrência, conquista de espaço no 

mercado de trabalho, formação como investimento e como atribuição solitária. Observa-se, 

também, que esses atributos correspondem (entre outros aspectos) ao processo de 

submissão da formação às regras procedimentais do mercado de trabalho, no qual existe 

uma transformação do conhecimento em informação destituída de valor.  

Os acadêmicos, a partir do governamento de si mesmos, estabelecem uma relação 

direta entre o gerenciamento da formação e o aprimoramento do próprio capital humano – 

operacionalizando a cultura do management
6
. Em tal lógica, todos os envolvidos estão 

sendo conduzidos por uma variedade de práticas e estratégias que os capturam no interior 

do jogo do neoliberalismo, cujos princípios de governamento levam ao extremo a ênfase 

em práticas que conferem centralidade ao indivíduo.  

É notória a ambivalência nos discursos apresentados. Embora os participantes da 

pesquisa percebam-se enquanto habitantes da modernidade líquida, na qual a educação e a 

aprendizagem da docência (para terem algum sentido) devem ser permanentes e realmente 

ocorrerem ao longo da vida, ambivalentemente vinculam-se a um modelo gerencial de 

formação, baseado em exigências que fazem parte do âmbito empresarial. A busca 

incessante pelo aprendizado de novos modos de constituição docente, nesse caso, não diz 

respeito à professoralidade e nem tampouco ao desejo de encontrar outras formas (mesmo 

que provisórias) de ler e habitar o mundo contemporâneo. Por isso, é interessante enfatizar 

que tais discursos encontram-se articulados à concepção do homem como homo 

oeconomicus – como agente que responde à lógica econômica da concorrência de mercado, 

à lógica concorrencial e gerencialista através da teoria do capital humano, para a qual o 

agente econômico não é apenas um investidor no mercado, mas um empreendedor de si 
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mesmo. É um manager que não se apresenta no mercado de trabalho apenas como detentor 

das qualidades requisitadas pelo empregador, mas como uma microempresa em constante 

aprimoramento e oferta de novos produtos, um manager que lança uma visão de negócios 

sobre a sua própria vida, que se assume como único responsável pelo seu sucesso e que vê a 

si mesmo e aos outros como capital humano.  

Não se trata de uma crítica aos posicionamentos dos participantes da pesquisa, mas de 

uma importante discussão a respeito dos efeitos da assunção do modelo gerencialista no 

governamento de si dos acadêmicos enquanto futuros docentes. É fato que, 

contemporaneamente, a formação é impensável de qualquer outra forma que não seja uma 

reformação permanente e eternamente inconclusa. Por essa razão, a partir do momento em 

que percebem a provisoriedade da formação, os acadêmicos buscam, na lógica gerencial, 

um referencial, uma forma de sentirem-se seguros e supostamente capacitados para atuarem 

e serem valorizados no exercício profissional.  

Tais proposições remetem diretamente à metáfora utilizada por Bauman (2007, p.54) 

para discutir a questão da educação ao longo da vida em tempos de modernidade líquida. O 

autor descreve as diferenças entre as funções de um míssil balístico e de um míssil 

inteligente. Em relação ao míssil balístico, ao ser disparado um tiro, a direção do alvo e a 

distância que o projétil deverá atingir já foram previamente calculadas. Essa qualidade fez 

com que ele fosse muito utilizado nas guerras de trincheiras, já que os alvos permaneciam 

enterrados em trincheiras ou bunkers e os projéteis eram os únicos corpos em movimento. 

Com o passar dos anos, as qualidades dos mísseis balísticos tornaram-se obsoletas quando 

os alvos invisíveis ao atirador começaram a movimentar-se, se tornando mais rápidos do 

que os projéteis. Por isso, foram criados os mísseis inteligentes, com capacidade de mudar 

de direção no meio do caminho, de detectar os movimentos do alvo, alterar de posição e 

velocidade – deduzindo exatamente o ponto em que suas trajetórias se cruzariam. No 

entanto, os mísseis inteligentes não suspendem a coleta e o processamento de informações 

enquanto viajam e, muito menos, concluem tal tarefa, pois o alvo nunca para de se mover, 

de mudar de direção e velocidade, de modo que a marcação do local de encontro entre o 

projétil e o alvo é constantemente atualizada e corrigida.  

E, neste sentido, a educação ao longo da vida – nesse caso incluo também a formação – 

requer que o acadêmico saiba movimentar-se, mudar de rota, alterar a velocidade e 

processar novos conhecimentos, com o intuito de (mesmo que provisoriamente) 

problematizar os fenômenos sociais e suas estratégias de governamento. O acadêmico 

precisa de educação ao longo da vida para ter escolha, para pensar e discutir as estratégias 

de governamento que capturam sua docência, tornando-o (enquanto futuro professor) preso 

a si mesmo. Por esse motivo, acredito que é profícuo debater o tempo presente nos cursos 

de formação de pedagogos para que (talvez) seja possível pensar na provisoriedade da 

formação enquanto modo de fazer escolhas, de exercitar a reflexão sobre os modos de ser 

docente e de constituir-se enquanto sujeito ético que habita a sociedade contemporânea.  
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Considerações Finais: reflexões sobre a formação docente 
 

O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, o 

inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem 

duas maneiras de não sofrer o inferno. A primeira é fácil para maioria das 

pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte dele até o ponto de deixar de percebê-

lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber 

reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e 

abrir espaço (CALVINO, 1990, p.150). 

 

A provocação de Calvino nesta citação é potente para que se pense a respeito das 

análises desenvolvidas no decorrer do artigo em relação à disseminação da cultura 

gestionária de vida e da correlata constituição do acadêmico empreendedor de si mesmo. 

Partindo da metáfora apresentada, é possível dizer que muitos acadêmicos em formação e 

professores dos cursos de graduação, para não sofrerem o inferno dos vivos, têm aceitado 

suas condições e tornado-se parte dele.  

As discussões realizadas com os estudantes no âmbito acadêmico, em nível de 

graduação, têm permanecido, muitas vezes, somente na projeção do futuro e na inércia em 

relação à crítica do presente – como se ainda fosse possível definir os rumos de uma 

sociedade na qual a marca é a efemeridade e a obsolescência dos conhecimentos, marcadas 

pelo desmoronamento do tempo. Este tempo episódico em que os eventos só podem ser 

narrados de forma coesa postumamente, enquanto está sendo vivenciado, tem apenas a si 

mesmo para fornecer todo sentido e objetivo que precisa para manter-se no rumo certo.  

Como bem observa Bauman (2008, p.172), o processo de aprendizado superior, 

historicamente institucionalizado pela prática universitária, não conseguiu acomodar a falta 

de normas e o ritmo acelerado do mercado de trabalho, já que as instituições de ensino, 

desde sua emergência, fizeram parte de um mundo ordenado que, atualmente, se encontra 

em fragmentos. Neste mundo, demorava bastante para as habilidades se tornarem 

ultrapassadas e para que as especialidades fossem classificadas como obsoletas, para que os 

bens se tornassem obrigações e as coisas mudassem de nomes. A formação acadêmica 

moderno-sólida era concebida para um mundo ordenado, no qual havia perspectivas para a 

operacionalização de projetos de longa duração e a garantia de emprego e reconhecimento 

através da certificação universitária.  

Em contrapartida, atualmente vivencia-se um tempo em que os indivíduos não podem 

mais apegar-se ao conhecimento que adquirem – pois “vive-se nas encruzilhadas”. O 

conhecimento, ao ser transformado em informação, torna-se ultrapassado rapidamente e 

pode mostrar-se enganoso ao invés de proporcionar uma orientação confiável. Atribuir 

importância ao conhecimento torna-se uma das tarefas mais difíceis, pois a única referência 

ao indivíduo é a relevância momentânea do assunto. Nessa perspectiva, “o impetuoso 

crescimento do novo conhecimento e o não menos rápido envelhecimento do conhecimento 

prévio se combinam para produzir ignorância humana em grande escala”, assegura Bauman 

(2007, p.156). 
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Em meio a tais deslocamentos, encontram-se os acadêmicos participantes da pesquisa – 

como habitantes da sociedade contemporânea. Mesmo sabendo das características do tempo 

presente e esforçando-se para acompanharem a avalanche operada pelas mudanças sociais 

que maximizam a singularidade dos indivíduos, os futuros pedagogos entram na ordem do 

discurso do management enquanto projeto de vida, como forma de sentirem-se mais 

seguros e confiantes em seus processos formativos. Desse modo, aceitam “vivenciar o 

inferno dos vivos”, entendido, neste artigo, como a assunção pela responsabilidade de 

tornarem-se destacados protagonistas, que interpretam como personagem um homem 

comum com a missão de desprender-se de seu destino e de sua tradição para construir uma 

história supostamente vitoriosa e grandiosa através de uma lógica concorrencial e lucrativa 

– na qual a vida não é nada mais e nada menos do que business.  

O futuro indeterminado, aberto, sem fronteiras, ao invés de ser utilizado como espaço 

de crítica do presente e de reflexão a respeito da formação acadêmica, passa a ser orientado 

pelo culto à performance. No limite, o protagonismo assumido pelos acadêmicos a partir do 

empreendedorismo de si passa a ser visto de modo naturalizado, como se os mesmos não 

fizessem parte de uma coletividade e fossem incapazes de assumir o exercício de reflexão 

sobre a constituição da própria docência através da resistência ao assujeitamento. Por essa 

razão, torna-se cada vez mais evidente a importância dos acadêmicos em formação 

conhecerem os modos pelos quais são governados e se governam, para que possam 

efetivamente problematizar os traços da cultura gestionária de vida (empreendedorismo, 

autocrítica e flexibilidade dentre outros), resistindo às formas de vida fascistas que os 

habitam e os singularizam enquanto seres governáveis. Eis o desafio.  
 

 

Notas 

 
1 Boltanski e Chiapello (2009, p.107) destacam, em seus estudos, que o vocábulo manager é utilizado pelos autores 

franceses da área de Gestão (a partir da década de 1990) no intuito de ressaltar as qualidades das pessoas mais ajustadas 

ao estado atual do capitalismo e ao ambiente feito de ‘incertezas’ e ‘complexidades’ no qual estão imersas as empresas. 

“Os managers não procuram dirigir e nem dar ordens; não esperam ordens da direção para aplicá-las. Entenderam que 

esses papéis estão superados. Tornaram-se animadores de equipe, catalisadores, visionários, treinadores e inspiradores”. 

Na sociedade contemporânea, a figura do manager tornou-se um imperativo de vida. Tal figura ultrapassou os limites 

dos livros de Gestão Empresarial e as palestras de treinamento das grandes empresas, passando a configurar novos 

modos de vida.  
2 O empreendedorismo, conforme descreve Gouveia (2006, p. 31), pode ser caracterizado como a “busca pela realização; 

a ‘liberdade’ de expressão, a ‘autonomia’ de trabalho; a ausência de protecionismo; o cada um por si; o estímulo ao 

individualismo; a capacidade de transformar ideias em realidade” e, sobretudo, a possibilidade que o sujeito tem de 

realizar o autogerenciamento.  
3 A identificação dos acadêmicos do Curso de Pedagogia que participaram das entrevistas será assim apresentada: A 

(acadêmico) e nº (número), tendo em vista a manutenção do anonimato das identidades dos participantes. Ressalto que 

os participantes da pesquisa autorizaram a utilização de seus escritos através da assinatura de um Termo de 

Consentimento Informado. Ao referir-se aos participantes da pesquisa, optou-se por utilizar o termo acadêmico (no 

masculino) no intuito de manter a fluência durante a leitura do texto.  
4 Foucault (2008b, p.110) destaca como sendo as principais versões do neoliberalismo do século XX: o Ordoliberalismo 

(neoliberalismo alemão – Alemanha Ocidental do pós-guerra) e A Escola de Chicago (difusora dos preceitos do 

neoliberalismo americano – Estados Unidos e França). Conforme o filósofo, a versão alemã e a versão americana do 
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neoliberalismo procuraram responder à crise do liberalismo decorrente das ameaças à liberdade representadas pelo 

aumento do custo econômico, desencadeado pelo socialismo, pelo nacional socialismo e pelo fascismo. As respostas a 

essas ameaças à liberdade apoiaram-se em mecanismos de intervenção econômica, que constituíram a base na qual se 

estruturaram e se desenvolveram as artes de governar neoliberais. Nesse sentido, Veiga-Neto (2000, p.196) esclarece 

que “das duas alternativas que se apresentaram ao liberalismo na década de 1940, a versão da Escola de Chicago parece 

ter sido a que mais fortemente se estabeleceu. De fato, seja mais pela posição hegemônica dos Estados Unidos – o 

grande vencedor da II Guerra –, ou mais pela vontade de diversificação dos mercados, ou mais pela orientação dada 

pelos organismos internacionais de financiamento, – ou seja, por tudo isso junto – o que importa é reconhecer que foi a 

versão norte-americana a que passou a nortear as políticas econômicas dos países do Ocidente (numa primeira fase) e, 

depois, praticamente de todo o mundo”. Pode-se dizer, portanto, que uma das características fundamentais do 

neoliberalismo americano (precursor da Teoria do Capital Humano) foi a utilização das análises econômicas para a 

compreensão de fenômenos sociais e a generalização da forma empresarial a todos os modos de conduta dos seres 

humanos.  
5 Nesse caso, é importante esclarecer ao leitor a opção por utilizar a expressão fluxos de renda e não renda, porque, 

conforme Foucault (2008b, p.309), “a máquina constituída pela competência do trabalhador não é, de certo modo, 

vendida casualmente no mercado de trabalho por certo salário. Na verdade, essa máquina tem a sua duração de vida, sua 

duração de utilizabilidade, tem sua obsolescência, tem seu envelhecimento. De modo que se deve considerar que a 

máquina constituída pela competência do trabalhador, a máquina constituída, digamos, por competência e trabalhador 

individualmente ligado, vai, ao longo de um período de tempo, ser remunerada por uma série de salários que, para tomar 

o caso mais simples, vão começar sendo salários relativamente baixos no momento em que a máquina começa a ser 

utilizada, depois vão aumentar, depois vão diminuir com a obsolescência da própria máquina ou o envelhecimento do 

trabalhador na medida em que ele é uma máquina”. Portanto, a percebe-se que não se trata de uma concepção de força 

de trabalho, mas de capital – competência na qual o trabalhador é entendido como uma empresa para si mesmo. 
6 A cultura do management (gestão) é constituída pelo culto à performance e pela valorização do empreendedorismo 

como modo de vida. 
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