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Resumo 

A partir de um diagnóstico crítico de práticas curriculares de diferentes regiões do País, o presente 

artigo analisa os modos pelos quais a lógica do empreendedorismo tem ingressado na agenda 

curricular do Ensino Médio brasileiro. Do ponto de vista teórico, busca-se uma interlocução 

sistemática com diferentes abordagens que buscam produzir uma crítica política acerca das formas 

escolares fabricadas nas tramas do capitalismo contemporâneo. No exame de determinadas 

práticas curriculares que atribuem centralidade ao conceito de empreendedorismo em diferentes 

regiões brasileiras, nota-se a mobilização de duas estratégias complementares, a saber: a premissa 

de tornar as escolas atraentes e o desenvolvimento de currículos que promovam oportunidades 

econômicas. Conclui-se que tais estratégias, em ação, tendem a compor uma nova gramática 

curricular para o Ensino Médio brasileiro, engendrada por três imperativos econômicos 

neoliberais: investir, inovar e empreender.  

Palavras-chave: Empreendedorismo. Currículo. Ensino Médio. 

 

 

Abstract 

From a critical diagnosis of curricular practices from different regions in the country, the present 

paper has analyzed the ways through which the entrepreneurship logic has entered into the 

curricular agenda of the Brazilian High School. From a theoretical point of view, we have 

searched for systematic interlocution with different approaches that have attempted to produce 

political criticism to school forms produced in the webs of contemporary capitalism. By 

examining certain curricular practices that have attributed centrality to the concept of 

entrepreneurship in different Brazilian regions, the mobilization of two complementary strategies 

has been noticed: the premise of making schools attractive and the development of curricula 

promoting economic opportunities. We have concluded that such strategies, when in operation, are 

likely to compose a new curricular grammar for the Brazilian High School, one engendered by 

three neoliberal imperatives: investment, innovation and entrepreneurship. 

Keywords: Entrepreneurship. Curriculum. High School. 
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Nós aprendemos que nós podemos ser mais do que já fomos. Existe 

algo muito sedutor em ser adequadamente apaixonado pela 

excelência, em conquistar o pico da performance 

(Ball, 2010, p. 45). 

 

 

Falar em inovação educacional tem se constituído como uma temática central para as 

sociedades contemporâneas. Os diferentes resultados obtidos nas avaliações de larga escala, 

os desequilíbrios produzidos no contexto da sala de aula ou mesmo as dificuldades na 

implementação de determinadas políticas educacionais são creditados às dificuldades 

encontradas nas culturas escolares em buscar estratégias permanentes de inovação. As 

condições culturais do capitalismo contemporâneo, conforme a sociologia contemporânea 

tem descrito de forma intensa, conduzem os sujeitos a uma busca incessante de melhorar a 

si mesmos e de transformar suas condições existenciais. Falar em inovação, sob esse 

prisma, implica uma intensificação de modalidades autorregulatórias, que primariam por 

conduzir os sujeitos em formação (escolar) a estágios de competitividade exacerbada 

(Laval, 2004; Lima, 2012; Ball, 2010), ao mesmo tempo em que delineariam um cenário 

para as condições do trabalho docente marcadas pelo curto prazo, pelas capacitações e pela 

meritocracia (Sennett, 2008).  

Em estudos anteriores, procuramos analisar os modos pelos quais, a partir da 

emergência de uma cultura do novo capitalismo (Sennett, 2008), os diferentes sujeitos 

escolares tinham sua conduta regulada por estratégias políticas de inspiração neoliberal. 

Inicialmente, ao examinarmos um conjunto de materiais midiáticos direcionados aos 

estudantes em preparação para o ingresso na universidade, notamos uma forte tendência de 

os jovens brasileiros serem direcionados a planejar seus percursos profissionais e suas 

lógicas de vida a partir de uma perspectiva empresarial, geralmente ancorada no conceito 

de empreendedorismo (Silva, 2011). Em estudo posterior, procurando dimensionar os 

sentidos contemporâneos para a constituição da docência no Ensino Médio em nosso País, 

percebemos a emergência de um conjunto de saberes pedagógicos e a mobilização de um 

conjunto de estratégias que posicionavam a inovação como uma atitude pedagógica 

permanente para a docência nessa etapa da Educação Básica (Silva, 2015a; Silva e Fabris, 

2013). Com o desenvolvimento desses estudos, iniciamos um processo de mapeamento de 

outras iniciativas pedagógicas, sobretudo de caráter curricular, produzidas para o Ensino 

Médio brasileiro, em articulação com as novas demandas e características da sociedade 

atual. 

Nesse processo de examinar as diferentes perspectivas curriculares para o Ensino 

Médio, fez-se possível notar um entrelaçamento produtivo entre as noções de investimento, 

inovação e empreendedorismo na constituição de uma nova pauta para essa etapa da 

escolarização básica. Em geral, apregoa-se que, para uma sociedade em permanente 

transformação, os modelos formativos estruturados na lógica de produção fordista estavam 

esgotados e que as escolas (com suas disciplinas, conhecimentos e práticas institucionais) 

precisavam de novos direcionamentos. A urgência com que tais reformas eram justificadas 
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derivava de uma gramática centrada em aspectos do neoliberalismo, em suas diferentes 

versões (Laval, 2004; Foucault, 2008). A necessidade de aumentar a competitividade dos 

indivíduos para manterem-se ativos no mercado profissional, a perspectiva de ampliar os 

níveis de capital humano da sociedade brasileira de modo a torná-la mais apta aos 

investimentos internacionais, assim como a relevância de produzir uma escola atraente e 

inovadora para que os jovens nela permaneçam, protegendo-se dos riscos e perigos de uma 

sociedade em crise, irrompiam com grande força dos diferentes setores da sociedade que se 

propunham a divulgar esse novo ideário.  

Sob tais condições, neste texto, a partir de um diagnóstico crítico de práticas 

curriculares de diferentes regiões do País, abordamos os modos pelos quais a lógica do 

empreendedorismo tem, efetivamente, ingressado na agenda curricular do Ensino Médio 

brasileiro. Do ponto de vista teórico, buscamos uma interlocução sistemática com 

diferentes abordagens que buscam produzir uma crítica política das formas escolares 

fabricadas nas tramas do capitalismo contemporâneo. Importa reiterar que fazemos uso de 

autores de diferentes campos, comprometendo-nos com uma descrição ampla e uma 

abordagem teórica densa para o tratamento do objeto que escolhemos tematizar.  

Para desencadear o itinerário investigativo proposto, organizamos o presente artigo em 

três seções. Na primeira seção, produzimos um breve diagnóstico das políticas de 

escolarização emergentes no capitalismo contemporâneo, situando-as em diferentes 

perspectivas analíticas. A seguir, na segunda seção, examinamos como essa nova gramática 

pedagógica é gestada em determinadas organizações internacionais e produz importantes 

ressonâncias nas políticas de currículo no contexto brasileiro. Por fim, na terceira seção, ao 

revisarmos algumas práticas curriculares que atribuem centralidade ao conceito de 

empreendedorismo, em diferentes regiões brasileiras, notamos a mobilização de duas 

estratégias complementares, a saber: a premissa de tornar as escolas atraentes e o 

desenvolvimento de currículos que promovam oportunidades econômicas. Tais estratégias, 

em ação, tendem a compor uma nova gramática curricular para o Ensino Médio brasileiro, 

engendrada por três imperativos econômicos neoliberais: investir, inovar e empreender. 

 
 
1. Políticas de escolarização no capitalismo contemporâneo: um diagnóstico 
 

No início da década de 1990, Peter Drucker (1993) anunciava o ingresso em uma 

sociedade "pós-capitalista", onde os modos de organização produtiva (e da vida social 

como um todo) eram deslocados na direção de uma centralidade do conhecimento. Um dos 

arautos da sociedade do conhecimento informava-nos que o fator de produção não era mais 

a terra, a mão de obra ou o capital – "ao invés de capitalistas e proletários, as classes da 

sociedade pós-capitalista são os trabalhadores do conhecimento e os trabalhadores em 

serviços" (Drucker, 1993, p. xv). O tom profético do texto de Drucker ainda assinalava os 

dois conceitos que mobilizariam as novas formas produtivas, a saber: a produtividade e a 

inovação (Drucker, 1993). A articulação dos referidos conceitos, para além de dimensionar 

outros rumos para a economia internacional, serviria como estratégia privilegiada para os 
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novos processos de formação humana, marcados pelas exigências de desempenho, pelas 

aprendizagens permanentes, pelo foco em habilidades e competências genéricas e pela 

gestão das inovações. 

A formulação de Drucker enunciava uma complexa tecnologia de regulação da vida 

social, em geral, e dos processos de escolarização, em particular. As possibilidades de 

investir, inovar e empreender tendem a ser posicionadas como ferramentas fundamentais 

para a produtividade do conhecimento, vetor de mudanças individuais, organizacionais e 

estatais. Segundo o estudioso do campo da administração, "a única coisa que será cada vez 

mais importante, tanto na economia nacional como na internacional, é o desempenho 

gerencial para tornar produtivo o conhecimento" (Drucker, 1993, p. 149). O autor evoca a 

experiência educacional japonesa para exemplificar e justificar uma aproximação entre 

escolarização e competitividade econômica
1
. 

 

A produtividade do conhecimento será o fator determinante da posição 

competitiva de uma empresa, de uma indústria, de todo um país. Nenhum país, 

indústria ou empresa tem uma vantagem ou desvantagem "natural". A única 

vantagem possível é a capacidade de explorar o conhecimento universalmente 

disponível. A única coisa que será cada vez mais importante, tanto na economia 

nacional como na internacional, é o desempenho gerencial para tornar produtivo 

o conhecimento (Drucker, 1993, p. 149). 

 

Estavam enunciadas as condições de emergência para uma sociedade do conhecimento; 

entretanto, mais que isso, notava-se um arranjo institucional que centralizava novas formas 

de escolarização com foco no gerenciamento de processos inovadores, ampliando as 

condições de desempenho e aprendizagens permanentes. Segundo o autor, "na sociedade do 

conhecimento, as matérias podem ser menos importantes que a capacidade dos estudantes 

para continuar aprendendo e que a sua motivação para fazê-lo" (Drucker, 1993, p. 158). As 

formas de aprendizagem vitalícia, na própria expressão do autor, exigiriam escolas 

atraentes e promotoras de satisfação aos seus públicos. 

As condições enunciadas por Peter Drucker (1993) já haviam sido diagnosticadas pelo 

filósofo francês Jean-François Lyotard (2009) em seu relatório de pesquisa para o Conselho 

das Universidades do Quebec no ano de 1979. De acordo com o filósofo, com o ingresso 

em um período caracterizado como pós-moderno ou pós-industrial, os saberes mudam sua 

condição, sendo afetados "em suas duas principais funções: a pesquisa e a transmissão de 

conhecimentos" (Lyotard, 2009, p. 4). Nas sociedades pós-modernas, tal como descritas 

pelo filósofo, o saber ingressará no campo das capacidades produtivas, constituindo fator de 

desenvolvimento dos indivíduos e das nações. Em outras palavras, ao adquirir a forma de 

mercadoria, o conhecimento será ressignificado.  
 

Em vez de serem difundidos em virtude do seu valor “formativo” ou de sua 

importância política (administrativa, diplomática, militar), pode-se imaginar que 

os conhecimentos sejam postos em circulação segundo as mesmas redes da 

moeda, e que a clivagem pertinente a seu respeito deixa de ser saber/ignorância 
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para se tornar, como no caso da moeda, “conhecimentos de 

pagamento/conhecimentos de investimento”, ou seja, conhecimentos trocados no 

quadro da manutenção da vida cotidiana (reconstituição da força de trabalho, 

“sobrevivência”) versus créditos de conhecimentos com vistas a otimizar as 

performances de um programa  (Lyotard, 2009, p. 7 - grifos do autor). 

 

Outro autor que perceberá as ressignificações do capitalismo contemporâneo e seus 

desdobramentos para o campo dos saberes e das subjetividades será Gilles Deleuze 

(1992a), por meio do conceito de sociedade de controle. Em seus escritos do início da 

década de 1990, ao reler o pensamento político de Michel Foucault, Deleuze constata que, a 

partir do advento das novas tecnologias da informação e da comunicação, as relações de 

poder não poderiam mais ser caracterizadas exclusivamente como disciplinares. Os regimes 

de poder caracterizados pela disciplina, descritos por Foucault em Vigiar e Punir, eram 

regidos pela fabricação de espaços coletivos de confinamento, fossem eles as fábricas, os 

hospitais, as prisões ou as escolas. Tais regimes primavam pela concentração, pelo 

ordenamento do tempo e pela distribuição do espaço, sendo os corpos seus alvos 

privilegiados. 

Segundo a leitura deleuziana, a partir do encerramento da Segunda Guerra, as grandes 

instituições disciplinares entraram em um importante processo de crise. Essa argumentação 

é materializada em expressões como “crise da família”, “crise do modelo industrial”, “crise 

das instituições de ensino”. Isso conduz-nos a pensar que a crise do modelo de 

desenvolvimento do capitalismo industrial levou a uma intensa crise de sua tecnologia de 

poder – a disciplina – e que, consequentemente, o advento das políticas neoliberais e do 

arranjo social denominado como “pós-industrial” deu condições de emergência para outra 

modalidade das relações de poder – o controle. O controle, enfim, conduziu a uma 

gramática política de reforma das instituições, ao mesmo tempo em que, pelo controle 

contínuo e pela comunicação instantânea, potencializou novas possibilidades de 

subjetivação. Passou a interessar a esse cenário a constituição de um sujeito em 

autoformação permanente, um sujeito em permanente conexão com o mundo e um sujeito-

empresa
2
 (que investe continuamente em seu capital de talentos – o conhecido “capital 

humano”). 

O contexto caracterizado por Deleuze como "sociedades de controle" sugere, então, 

uma predominância do modelo da empresa. Diferentemente do modelo da fábrica, em que 

os indivíduos eram disciplinados à custa de um salário, na empresa encontrarão uma 

modulação permanente com o “salário por mérito”. Tal processo de subjetivação passa a 

perfazer toda a vida social e, nas instituições escolares, encontra um espaço interventivo 

privilegiado: reformas permanentes, rankings, avaliações de desempenho, qualidade 

traduzida em metas, formação continuada, busca pela atualização permanente e 

atendimento às demandas do mercado (Sibilia, 2012).  

Com essa lista de novos procedimentos educacionais, é possível compreender a 

afirmativa deleuziana de que “num regime de controle nunca se termina nada” (Deleuze, 

1992b, p. 225). Na parte final de um texto publicado em 1990, Deleuze chega a esboçar 
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esse novo regime das escolas: “as formas de controle contínuo, avaliação contínua, e a ação 

da formação permanente sobre a escola, o abandono correspondente de qualquer pesquisa 

na Universidade, a introdução da 'empresa' em todos os níveis da escolaridade” (Deleuze, 

1992b, p. 225). O diagnóstico deleuziano apresenta-nos três conceitos que se tornarão 

centrais ao discurso pedagógico do início do século XXI: controle contínuo, 

interatividade/comunicabilidade e prevenção/proteção social. Em outras palavras, 

proliferam-se programas de ação articulada, alicerçados na aprendizagem ao longo da vida, 

nas metodologias centradas no estudante e na prevenção dos riscos sociais. 

Nos autores do neomarxismo italiano, encontramos uma crítica política que aglutina 

essas dimensões teóricas, perspectivando-as no conceito de capitalismo cognitivo 

(Lazzarato, 2003; Corsani, 2003; Chicchi e Roggero, 2009). A presente crítica política 

assenta-se nas mudanças do sistema produtivo desencadeadas na Contemporaneidade que 

tomam como centro processos como a imaterialização do trabalho (Vercellone, 2009; 

Lazzarato, 2003) e a produção do conhecimento por conhecimentos (Corsani, 2003). Tais 

questões alteram os modos pelos quais as sociedades contemporâneas se relacionam com o 

trabalho, com o conhecimento e consigo mesmas.  
 

Com o conceito de capitalismo cognitivo, designamos então um sistema de 

acumulação no qual o valor produtivo do trabalho intelectual e material se torna 

dominante e onde o eixo central da valorização do capital porta diretamente sua 

expropriação "através da renda" do comum e a transformação do conhecimento 

em mercadoria (Vercellone e Negri, 2007, p. 2). 

 

Sob esse prisma, a economista Antonella Corsani (2003) argumenta que "a passagem 

do fordismo ao pós-fordismo pode ser lida como a passagem de uma lógica da reprodução a 

uma lógica da inovação, de um regime de repetição a um regime de invenção" (p. 15). O 

conhecimento assume o lugar de vetor das inovações e das dinâmicas produtivas do 

capitalismo cognitivo
3
 (Lazzarato, 2003). Em comum nas análises aqui revisitadas – o 

diagnóstico de Lyotard, a crítica deleuziana e as teorizações do neomarxismo italiano –, 

podemos destacar a centralidade dos conceitos de inovação, investimento e 

empreendedorismo nas sociedades contemporâneas. Sob as condições do capitalismo 

neoliberal, em suas diferentes versões, notamos uma ênfase em estratégias formativas que 

reforçam a eficácia e a produtividade dos indivíduos em seus diferentes níveis de atuação. 

Os modos como tais concepções são gestadas em determinadas instituições e suas 

interfaces com a educação média, examinaremos a seguir. 

 
 
2. Uma agenda global para o Ensino Médio? - Dilemas e complexidades 
 

Ao longo das últimas duas décadas, o Ensino Médio expandiu-se significativamente 

nas políticas de escolarização de nosso País. Por diferentes racionalidades políticas, 

intensificaram-se os investimentos nessa etapa da educação básica, tanto para atender às 
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demandas das camadas populares, quanto para ampliar a competitividade do Brasil no 

capitalismo globalizado (Krawczyk, 2011). Exemplar desse processo, tem-se a Emenda 

Constitucional n. 59/2009, que amplia a obrigatoriedade escolar para as crianças e jovens 

de 4 a 17 anos. Do ponto de vista curricular, percebe-se, no Ensino Médio brasileiro, a 

permanente realização de reformas no referido contexto, em geral visando à produção "de 

uma grade curricular mais atrativa e flexível, capaz de atrair o aluno para o ensino médio e 

combater a repetência e a evasão" (Moehlecke, 2012, p. 53). 

Para a composição dessas reformas, os estudos sobre políticas de currículo para essa 

etapa destacam o caráter de ampliação da competitividade do País (e também dos 

indivíduos), acompanhando o cumprimento de metas estabelecidas no contexto de 

influência de determinadas organizações internacionais (Silva, 2012; Silva, 2015b). 

Segundo Roger Dale (2004), acerca desse processo, poderíamos inferir a constituição de 

uma "agenda globalmente estruturada para a educação". Nas condições de uma economia 

globalizada, na qual emergem diferentes formas de governança supranacional, "a educação 

tem sido o fator chave no forçar dos limites competitivos dos estados em relação uns aos 

outros, dado que na nova economia global os recursos humanos são muito menos 'livres' do 

que outros tipos de recursos" (Dale, 2004, p. 446). Como desenvolveremos a seguir, no que 

tange ao Ensino Médio, a Unesco tem exercido uma influência significativa nas políticas 

curriculares do País e induzido iniciativas com foco no protagonismo juvenil e na resolução 

de problemas. 

No que se refere à elaboração de orientações curriculares para o Ensino Médio, faz-se 

possível destacar o ano de 2008, para iniciarmos uma composição analítica, quando a 

referida organização publicou no Brasil a tradução do documento Reforma da Educação 

Secundária, originalmente publicado na Europa em 2005, objetivando estabelecer um 

mapeamento das principais tendências contemporâneas nas políticas de educação 

secundária em seus países-membros. Toma como público privilegiado os planejadores de 

políticas educacionais nos países, que continuamente revisam seus sistemas de ensino, 

oferecendo subsídios e modalidades de organização curricular para serem adaptados de 

acordo com as demandas sociais e econômicas. Do ponto de vista pedagógico, parte do 

pressuposto de que todo sistema de ensino que prepara exclusivamente para o ensino 

superior é “brutalmente ineficaz”. 

Considerando o cenário internacional de globalização e de transformações 

tecnológicas, em que a subjetividade dos estudantes é modificada permanentemente, o 

documento sugere que “os sistemas de educação secundária precisam concentrar-se em 

conferir aos jovens a capacidade de desenvolver personalidades produtivas, responsáveis, 

bem equipadas para a vida e para o trabalho na atual sociedade do conhecimento baseada 

na tecnologia” (Unesco, 2008, p. 11). Para promover a formação de personalidades 

produtivas, o documento recomenda que as experiências escolares fomentem habilidades 

analíticas e de resolução de problemas. Criatividade, flexibilidade e empreendedorismo 

passam a ser apontados como pressupostos básicos para a educação secundária na referida 

sociedade do conhecimento. Nessa lógica organizativa, que hoje perfaz as políticas 

curriculares de boa parte dos países filiados à Unesco, a histórica dicotomização entre 
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ensino propedêutico ou profissional na formação juvenil não faz mais sentido, visto que tal 

processo se orienta por “competências essenciais genéricas”. 
 

Alunos do ensino secundário geral têm poucas oportunidades de adquirir 

habilidades práticas, mesmo quando demonstram interesse por essas áreas. De 

maneira similar, alunos do ensino técnico e vocacional encontram grande 

dificuldade para retornar aos estudos acadêmicos, mesmo quando se sentem 

inclinados a fazê-lo em um momento posterior. Esses sistemas falham em 

satisfazer as necessidades de alunos com desenvolvimento tardio, contribuem 

para a segmentação social entre as duas correntes e reforçam a percepção de que 

a formação vocacional é um trajeto profissional inferior, recorrido por alunos 

provenientes de setores menos favorecidos da sociedade (Unesco, 2008, p. 13). 

 

Conforme a argumentação desenvolvida no documento, as consequências dessa 

situação seriam o grande número de jovens frustrados por não estarem preparados para o 

ingresso no mundo do trabalho, as dificuldades dos empresários em encontrar trabalhadores 

produtivos e flexíveis, os orçamentos públicos utilizados ineficazmente e a sobrecarga nos 

serviços de bem-estar social. Em outras palavras, a atual organização da educação 

secundária implicaria três níveis de problemas – indivíduos, empresas e Estados. Sob essas 

condições, o texto examinado aponta alguns desafios a serem enfrentados imediatamente 

pelos sistemas de ensino, dentre os quais, sublinham-se a busca de novas abordagens de 

ensino, a ampliação das funções da escola para além da preparação para o ingresso na 

educação superior, a consolidação de uma cultura de autonomia e protagonismo para os 

jovens e a superação de modelos curriculares centrados na memorização. 

Com a intenção de promover a formação juvenil para a sociedade do conhecimento, 

assinala-se a necessidade de “criar sistemas que sejam mais eficazes em ajudar os jovens a 

desenvolver seu potencial e ocupar seu lugar na sociedade de maneira produtiva, 

responsável e como cidadão democrático” (Unesco, 2008, p. 15). A formação de 

personalidades produtivas, tal como é defendida no documento examinado, é fabricada por 

meio de “currículos holísticos”, que articulem conhecimentos, habilidades e atitudes. Nessa 

linha de argumentação, tal concepção de educação implica um “equilíbrio harmonioso de 

disciplinas acadêmicas, habilidades práticas e sociais genéricas e responsabilidade cívica” 

(Unesco, 2008, p. 16). 

Os desdobramentos curriculares dessa abordagem para a educação secundária 

delineiam a centralidade de competências essenciais (letramento e numerização) e 

competências transversais. Encaminham a consolidação de modelos curriculares 

diversificados e flexíveis que se adaptem aos diferentes contextos e às diferentes 

personalidades. Entretanto, enfatizam que “as políticas relativas à educação secundária 

devem ser objeto de contínuo exame e devem ser constantemente atualizadas para que 

possam continuar a progredir ao ritmo das transformações científicas, econômicas e 

sociais” (Unesco, 2008, p. 22).  Em síntese, a nomeada formação de personalidades 

produtivas na educação secundária é apresentada como um objetivo prioritário para a 

educação no século XXI. A criatividade, a resolução de problemas e o trabalho em equipe 
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são indicados como as chaves da nova organização curricular, na medida em que “a ênfase 

deverá ser posta no conhecimento de como utilizar essas ferramentas para investigar e tratar 

rapidamente uma quantidade de conhecimentos crescentes, mais do que a simples aquisição 

de conhecimentos propriamente ditos” (Unesco, 2008, p. 23).    

Na esteira dos argumentos acima evidenciados, pode-se ainda indicar que a América 

Latina tem sido objeto de um conjunto de estudos da referida organização internacional, em 

geral também apontando as fragilidades dos modelos curriculares implementados. Em 

articulação com esses estudos, a Representação da Unesco no Brasil desenvolveu um 

projeto intitulado Currículos de Ensino Médio, considerando como finalidade a proposição 

de “protótipos curriculares viáveis para a integração entre a educação geral, a educação 

básica para o trabalho e a educação profissional no ensino médio” (Unesco, 2011, p. 6). O 

produto final desse estudo foi publicado no País em maio de 2011, com o título Protótipos 

curriculares de Ensino Médio e Ensino Médio integrado: resumo executivo. 

O referido texto propõe dois protótipos. O primeiro aponta um currículo focado no 

mundo do trabalho e nas práticas sociais, “desenhado para garantir aprendizagens 

necessárias ao desenvolvimento de conhecimentos, atitudes, valores e capacidades básicas 

para o exercício de todo e qualquer tipo de trabalho” (Unesco, 2011, p. 6). Em decorrência 

desse protótipo, é apresentado um segundo tipo, que busca integrar o Ensino Médio com as 

diferentes formas organizativas da educação profissional. Ambos os modelos apresentados 

pelo documento examinado são justificados pela necessidade de atendimento das condições 

da sociedade e da juventude do País. Em outras palavras, “a preparação simultânea do 

jovem para o mundo do trabalho e a prática social e a continuidade de estudos conjuga os 

objetivos de interesse nacional com os interesses do público específico” (Unesco, 2011, p. 

7). 

Intencionando articular os interesses juvenis com a gramática dos “interesses 

nacionais”, o documento postula uma definição de currículo “como o conjunto de todas as 

oportunidades de aprendizagem propiciadas pela escola” (Unesco, 2011, p. 7). Busca 

aproximar-se também dos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

(LDBEN), sobretudo pela vinculação da educação escolar ao mundo do trabalho e à prática 

social. Entretanto, para atender à LDBEN, opta por tomar como referência os objetos de 

aprendizagem do novo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Nesse cenário, os protótipos produzidos pela Unesco pretendem operar na interface 

entre as diretrizes nacionais e os projetos pedagógicos das instituições escolares. O 

documento atribui bastante ênfase ao entendimento dos protótipos enquanto “referências”. 

Pretende atender tanto às demandas juvenis, quanto às demandas econômicas e políticas 

para o desenvolvimento nacional. Em articulação a essa perspectiva, o currículo é 

posicionado como um conjunto de oportunidades de aprendizagem. Do ponto de vista 

pedagógico, os Protótipos Curriculares apontam como base de seus princípios orientadores 

a formação integral do estudante. “Eles consideram que a continuidade de estudos e a 

preparação para vida, o exercício da cidadania e o trabalho são demandas dos jovens e 

finalidades do ensino médio” (Unesco, 2011, p. 8). Em consonância com isso, supõem que 

toda atividade curricular terá como centro o desenvolvimento integral do estudante, 
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sobretudo no que se refere a “intervenções transformadoras” na realidade em que o sujeito 

está inserido. 

Na medida em que se objetivam práticas que incentivem o protagonismo estudantil, o 

documento sugere que a pesquisa ocupe o centro do processo de desenvolvimento 

curricular. “A pesquisa será instrumento de articulação entre o saber acumulado pela 

humanidade e as propostas de trabalho que estarão no centro do currículo” (Unesco, 2011, 

p. 9). Articuladas à noção de pesquisa, estarão as propostas de trabalho individuais e 

coletivas elaboradas e desenvolvidas por cada estudante. Considerar o Ensino Médio como 

uma comunidade de aprendizagem é a principal proposição curricular do documento. Ainda 

que postule a interdisciplinaridade, a contextualização e a produção do currículo por meio 

de projetos, ou mesmo que sugira a ampliação da carga horária para três mil horas, com 

ampla flexibilização, a produção de uma comunidade de aprendentes é o desafio posto. 

Diante disso, é feita uma opção metodológica fundamental, a saber: a valorização “das 

formas didáticas que privilegiam a atividade do estudante no desenvolvimento de suas 

capacidades e na construção do seu conhecimento” (Unesco, 2011, p. 14). Trata-se, pois, de 

projetos e ações investigativas que desencadeiem o protagonismo dos estudantes. 

As estratégias políticas que perfazem a constituição da gramática curricular acima 

evidenciada sugerem que o Ensino Médio seja posicionado como um espaço de formação 

de personalidades produtivas e direcionado para formas curriculares que estimulem o 

protagonismo dos jovens. Sob as condições contemporâneas, notamos que essa concepção, 

ainda que inspirada em uma matriz progressivista, se articula com as demandas 

educacionais advindas das tramas do capitalismo contemporâneo, tal como assinalamos na 

primeira seção deste texto. Uma das perspectivas de trabalho escolar que materializa esses 

princípios pode ser localizada na centralidade da temática do empreendedorismo na escola 

brasileira de nosso tempo. Investir, inovar e empreender tornam-se imperativos curriculares 

do Ensino Médio, mobilizados a partir de duas estratégias distintas e complementares, quais 

sejam: o desenvolvimento de práticas escolares atraentes e inovadoras e a promoção de 

oportunidades que possibilitem uma intervenção diferenciada dos sujeitos no mercado de 

trabalho. Exploramos cada uma delas a seguir. 

 
 
3. Empreendedorismo nas políticas curriculares brasileiras para o Ensino 

Médio  
 

Ao longo da última década, intensificaram-se os processos investigativos acerca das 

relações entre educação e empreendedorismo (López-Ruiz, 2008; Costa, 2009; Silva, 

2011). A emergência da referida temática, tal como argumentamos nas seções anteriores, é 

decorrente da predominância das formas de regulação neoliberal nas sociedades 

contemporâneas, assim como do contexto de influência fabricado por determinadas 

organizações multilaterais. Acerca disso, vale reiterar que atualmente notamos uma nova 

ênfase nas teorias do capital humano produzidas pela Escola de Chicago na segunda metade 

do século XX. Costa (2009) sugere que as referidas condições produzem um "indivíduo 
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microempresa", um sujeito empreendedor caracterizado por inúmeros aspectos – "são pró-

ativos, inovadores, inventivos, flexíveis, com senso de oportunidade, com notável 

capacidade de provocar mudanças, etc." (p. 181). Em uma direção aproximada, Silva 

(2011) estudou a constituição dos estudantes universitários. Segundo o autor, sob a lógica 

do empreendedorismo, os estudantes buscam administrar seus talentos para ficarem ativos 

para as demandas do mercado profissional. 

No que tange ao Ensino Médio, temos observado um conjunto de iniciativas, em 

diferentes regiões brasileiras, que visam a inserir as pautas do empreendedorismo nos 

currículos escolares dessa etapa da Educação Básica. Esse projeto tem sido induzido por 

diferentes estratégias: desde a inserção de disciplinas ou de projetos permanentes sobre a 

temática até o desenvolvimento de ações pontuais, com incentivos de agentes públicos e 

privados. De acordo com o sociólogo Licínio Lima (2012), tal como a noção de 

aprendizagem ao longo da vida, esse processo responsabiliza o indivíduo pelo seu potencial 

de competitividade, buscando elaborar "portfólios de competências que lhe possa aumentar 

as probabilidades de se tornar empregável, ou de manter o emprego, em face dos 

imperativos da economia" (p. 64). De outra perspectiva, a pesquisadora Paula Sibilia (2012) 

argumenta que a própria ideia de educação está sendo reconfigurada. Na medida em que se 

articula às demandas do capitalismo contemporâneo, "a educação pode ser oferecida como 

fast food ou em sua versão gourmet, assim como em suas diversas gradações 

intermediárias, mas todas diferem daquilo a que se propunha o projeto moderno de 

escolarização obrigatória e gratuita para o conjunto dos cidadãos" (Sibilia, 2012, p. 132). A 

educação, enfim, estaria mais próxima do atendimento dos interesses de um cliente do que 

da formação de um cidadão. 

Ao acompanharmos as práticas curriculares para o Ensino Médio de algumas regiões 

do Brasil, notamos que a inserção da temática do empreendedorismo é justificada por dois 

conjuntos de razões, distintos e complementares: por um lado, as escolas buscam ampliar o 

potencial de competitividade dos seus estudantes, de maneira que estejam preparados para 

as novas dinâmicas do mercado profissional; por outro lado, nota-se uma preocupação (e 

um interesse) das instituições escolares em contribuir com as demandas das empresas, 

objetivando capitalizar seu público para fomentar novas formas de desenvolvimento 

econômico.  

 

3.1. Escolas atraentes: empreendedorismo e competitividade 

 

Quando examinamos os modos pelos quais a lógica do empreendedorismo é inserida 

nas políticas e práticas curriculares para o Ensino Médio, uma das estratégias privilegiadas 

situa-se na perspectiva de tornar a escola um espaço mais atraente para os jovens, 

investindo em práticas pedagógicas inovadoras. A inovação é posicionada como um 

imperativo pedagógico basilar para as instituições de nosso tempo. Segundo essa leitura, 

uma escola atraente para essa etapa da educação básica privilegiaria a composição de 

estratégias curriculares com foco na competitividade de seus estudantes. O 

empreendedorismo torna-se uma estratégia fundamental. 
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Uma das práticas examinadas refere-se a uma atividade formativa promovida por uma 

instituição escolar situada no interior do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sebrae, em 

que 250 estudantes participaram do processo formativo. Dentre os desafios assumidos pelos 

proponentes da ação, destacava-se a promoção de atividades empreendedoras na escola, 

com foco na escolha profissional dos estudantes. Entretanto, para além dessa intenção, 

percebia-se um foco na mobilização de iniciativas que tornassem o currículo escolar mais 

atraente aos jovens estudantes. 

 
De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no estado, Vitor Augusto Koch, 

o foco da conversa é despertar o espírito empreendedor nos estudantes. “O objetivo é que os 

alunos conheçam histórias de empreendedores, possibilitando aplicar o conhecimento adquirido 

em situações cotidianas, como também despertar o interesse de ir à escola”, explica. A técnica do 

Sebrae Francine Danigno falará sobre o perfil do empreendedor, suas áreas de atuação e quais 

são os passos para empreender. Além disso, os estudantes participarão de atividades para colocar 

todas as informações em prática. 
Fonte: http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/20224872/ultimas-noticias/palestra-incentiva-o-empreendedorismo-no-

ensino-medio/ 

 

Conhecer as histórias de empreendedores e, ao mesmo tempo, aplicar conhecimentos 

em situações cotidianas eram atividades descritas como privilegiadas. Ainda acerca dessa 

prática, a coordenadora assinalava sua preocupação pedagógica: “procurei a ajuda do 

Sebrae para colocar os alunos em contato com outra realidade e ainda estimular o 

desenvolvimento da criatividade, identificando oportunidades, superando desafios, 

quebrando padrões e agindo de forma ética e solidária”. Argumentações em torno de 

quebrar padrões ou superar desafios pela via da criatividade sugerem a constituição dessa 

nova pauta pedagógica para o Ensino Médio.  

Ainda no Rio Grande do Sul, em uma região bastante distante da capital, percebemos a 

emergência de outro aspecto dessa promoção de currículos escolares mais atraentes. Em um 

seminário destinado à apresentação de pesquisas produzidas pelos estudantes do Ensino 

Médio ao longo do primeiro semestre do ano letivo de 2012, destacava-se a centralidade 

atribuída às temáticas da qualidade de vida e do empreendedorismo, articuladas a questões 

do mundo do trabalho. Os referidos estudantes eram organizados em equipes, lendo, 

estudando e pesquisando livremente as temáticas acima indicadas. Ao final, elaboravam 

sínteses e apresentavam os resultados em um seminário integrado, fazendo uso de 

tecnologias digitais. Desejava-se, com essa atividade, promover ações escolares 

interdisciplinares, mas também investir no desenvolvimento de novas atitudes nos 

estudantes. 

 
O trabalho ocorre de forma interdisciplinar e contextualizada promovendo o desenvolvimento e 

fortalecimento de diferentes habilidades como a pesquisa, análise e síntese, elaboração de 

relatório, expressão oral, postura e desenvoltura na apresentação em público, superação do medo, 

da ansiedade e da timidez, uso de recursos tecnológicos, trabalho em equipe e cooperação. Estas 

habilidades colaboram para a formação integral dos educandos e estimulam a formação de 
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verdadeiros cidadãos, visando torná-los competentes para atuar com eficiência e eficácia num 

contexto cada vez mais exigente.  
Fonte: http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/noticias_det.jsp?PAG=1&ID=9930 

 

Superar o medo, combater a ansiedade e a timidez e trabalhar em equipe eram alguns 

dos objetivos pedagógicos colocados em ação no seminário integrado sobre qualidade de 

vida e empreendedorismo. A formação de indivíduos competentes (eficazes e eficientes), 

não somente se evidenciava em uma prática isolada no Ensino Médio, mas se materializava 

na própria missão da escola: “oferecer uma educação de qualidade, através de uma 

pedagogia inovadora, buscando desenvolver a autonomia, o espírito empreendedor e de 

liderança para colaborar no crescimento e progresso da comunidade e região, de maneira 

crítica e responsável”. A articulação entre as noções de pedagogia inovadora, espírito 

empreendedor e desenvolvimento econômico, tal como estamos argumentando até este 

momento, são enunciadas no projeto pedagógico da instituição escolar. 

O enfoque nas atitudes dos estudantes, em suas condutas, também encontramos nas 

políticas curriculares de outras regiões do País. Um dos projetos com foco no Ensino Médio 

que apresenta maior duração é o Empreendedorismo no Ensino Médio, desenvolvido pela 

rede pública estadual de Sergipe, em parceria com o Sebrae, desde o ano de 2004. O projeto 

é posicionado como uma ação pedagógica diferenciada, na medida em que coloca o 

empreendedorismo como um "elemento comportamental".  

 
Um aspecto que merece ser mais esclarecido é o porquê de unir empreendedorismo com a 

educação formal. O empreendedorismo não é sinônimo de atividade comercial ou empresarial, 

embora muito se confunda, e deste equívoco, nasçam discussões tão apaixonadas quanto 

desequilibradas. Assim, especialmente nós, educadores, devemos entender definitivamente o 

empreendedorismo como um elemento comportamental. Isto é, um conjunto de atitudes e hábitos 

que podem ser adquiridos através da educação e, consequentemente desenvolver nos alunos uma 

maneira própria de se posicionar e agir no mundo. É, literalmente, o “aprender a fazer”, 

recomendado pela UNESCO como um dos pilares da educação para o século 21.  
Fonte: http://www.se.senac.br/component/content/article/34-destaques/602-rio-92-9-futuro-ja-tem-20-anos- 

 

A partir desse projeto, desde o ano de 2006, a disciplina Empreendedorismo tornou-se 

obrigatória na grade curricular do Ensino Médio daquele Estado (Resolução Nº 008/CEE, 

de 2006). O programa educacional de Sergipe ainda inclui a formação de professores em 

um MBA em Empreendedorismo para Docentes, ministrado por meio de parceria entre uma 

faculdade local e o Sebrae. 

Essa perspectiva atitudinal subjaz outras práticas curriculares desenvolvidas no 

contexto brasileiro. Sob a premissa de tornar os currículos escolares do Ensino Médio mais 

atraentes, outra política que merece ser destacada na composição dessa análise é o 

Programa Vence, uma rede de educação técnica oferecida aos estudantes da rede pública 

estadual de São Paulo. O programa assume como meta "a integração do jovem à vida social 

e produtiva do país". Sua intenção é garantir que os estudantes do Ensino Médio e da 



 
Investir, inovar e empreender: ... 

 

 
191 

Educação de Jovens e Adultos tenham condições de obter um certificado de um curso 

técnico. 

Entretanto, junto ao Programa Vence, para além de sua importante proposta formativa, 

percebemos os modos como esse programa foi divulgado para os interessados no processo 

seletivo do ano de 2013 (Figura 1). 

 
Figura 1 - Anúncio publicitário do Programa Vence (SP)  

Figure 1 - Advertisement of the Programa Vence (SP) 

 
Fonte: http://www.vence.sp.gov.br/remt/av/Padrao/aplicacao-site/ 

 

A lógica evidenciada no anúncio publicitário do programa de educação 

profissionalizante enuncia uma estratégia que individualiza os processos formativos, 

dimensionando-os sob um arranjo competitivo. Essa abordagem aproxima-nos novamente 

dos estudos de Lima (2012), para quem as práticas educativas na sociedade de 

aprendizagem se sustentam no pressuposto do "aprender para ganhar, conhecer para 

competir". Tal como estamos argumentando neste texto, investir, inovar e empreender têm 

constituído uma nova gramática para o Ensino Médio brasileiro. Isso nos leva a refletir 

sobre a segunda estratégia pedagógica mobilizada pelas políticas curriculares com foco no 

empreendedorismo no Ensino Médio: a promoção de oportunidades. 

 

3.2. A promoção de oportunidades econômicas: educação e desenvolvimento 

 

Ao estudarmos os modos pelos quais o empreendedorismo tem sido inserido nos 

currículos escolares do Ensino Médio das escolas brasileiras, a outra estratégia mobilizada 

situa-se em uma lógica de promoção de oportunidades aos diferentes indivíduos. Tais 

oportunidades são posicionadas a partir de uma perspectiva produtiva e econômica. A 

escola aqui fabricada compromete-se a atender às demandas de todos os seus estudantes. 
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Segundo Sibilia (2012), "na oferta educacional contemporânea, busca-se oferecer um 

serviço adequado a cada perfil de público, proporcionando-lhe recursos para que cada um 

possa triunfar nas árduas disputas de mercado" (p. 132). Nessa direção, os currículos 

escolares poderiam ser posicionados como agências promotoras de futuras oportunidades 

para seu público por meio do investimento permanente em suas capacidades. 

Acerca da referida promoção de oportunidades, assinalamos inicialmente a inserção de 

oficinas de educação empreendedora na rede pública estadual de São Paulo. Essas oficinas, 

tal como foram divulgadas, tomam como foco a urgência de os estudantes aprenderem a ser 

seus próprios chefes. Ministradas em parceria com o Sebrae, as oficinas acontecem aos 

sábados e no contraturno das atividades regulares da escola.  

 
Tornar-se o próprio chefe, alcançar a independência financeira e até trabalhar em casa são 

algumas possibilidades que gerenciar o próprio negócio possibilitam. Pensando em viabilizar 

esta oportunidade, a Secretaria de Educação em conjunto com o Sebrae-SP passa a oferecer 

oficinas de empreendedorismo em escolas da rede estadual de ensino. 
Fonte: http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/curso-formara-geracao-de-jovens-empreendedores-na-rede-estadual-

estudantes-vao-aprender-a-ser-o-proprio-chefe 

 

A dimensão do tornar-se o próprio chefe, a partir de outras dimensões contextuais, é 

mobilizada no Projeto Empreendedorismo e Ecossustentabilidade no Pantanal, mobilizado 

por algumas escolas da rede estadual do Mato Grosso. Os estudantes do Ensino Médio de 

uma dessas instituições tomaram como foco de suas ações a articulação entre as temáticas 

do empreendedorismo e do ecoturismo.  

 
O projeto coordenado pelo professor Eber José de Matos Corrêa, da disciplina Geografia, 

estabelece ações para os próximos três meses, viabilizando estudos sobre ecoturismo e 

ecossustentabilidade. 

Com base no tema “Cuiabá 2014. A Copa do Pantanal” os estudantes desenvolverão de forma 

interdisciplinar pesquisas bibliográficas e in loco (na região) para conhecer a fauna, flora e 

história do Pantanal, com a finalidade de trabalhar práticas ecológicas e de empreendedorismo.  
Fonte: http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=20&cid=12399&parent=20  

 

O desafio evidenciado no projeto é que os estudantes, habitantes de regiões 

pantaneiras, encontrem novas oportunidades para suas vidas a partir da realização da Copa 

do Mundo no Brasil. O projeto é desenvolvido não apenas para que os estudantes conheçam 

a região em que moram, mas para que realizem esse objetivo buscando formas criativas 

para atribuir valor econômico ao lugar em que nasceram, assim como para suas trajetórias 

de vida. 

De outro lugar, percebemos essa mesma lógica em ação nos novos cursos técnicos 

ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em 

que a disciplina Empreendedorismo já compõe vários dos currículos dos cursos técnicos 

ofertados. Segundo dados do próprio Ministério da Educação, a intenção é que o Brasil 

http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=20&cid=12399&parent=20
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acompanhe uma tendência de 50% dos países europeus ao inserir educação para o 

empreendedorismo em suas escolas.  

No Pronatec Empreendedor, a referida disciplina será obrigatória nos currículos dos 

cursos, com uma duração de 52 horas-aula (distribuídas em três módulos). Dentre as 

competências a serem desenvolvidas nos estudantes, destaca-se a compreensão do mercado 

de trabalho e do mundo do trabalho como projeto de vida, o reconhecimento das atitudes 

empreendedoras para sua vida e o desenvolvimento de planejamentos de vida e de carreira. 

 
No Brasil, o Pronatec Empreendedor deve englobar cerca de 1,5 milhão de estudantes de todo o 

país. O acordo com o MEC prevê também a capacitação pelo Sebrae de sete mil professores até 

2014, além da disponibilização de especialização e/ou mestrado em educação empreendedora. 

“Empreendedorismo na educação significa valorizar os processos educacionais que estimulam o 

desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões, de forma que ele possa contribuir 

com ideias para o mundo dos negócios e para o ambiente em que está inserido”, afirma o 

presidente do Sebrae, Luiz Barretto. “O comportamento empreendedor é útil para quem vai ter o 

próprio negócio ou para quem vai trabalhar em uma empresa. O mercado de trabalho está cada 

vez mais competitivo e globalizado e exige trabalhadores bem qualificados, mas que tenham um 

diferencial”, completa. 
Fonte: http://www.sebraesp.com.br/index.php/42-noticias/empreendedorismo/8865-educacao-empreendedora-avanca-

nas-escolas-brasileiras 

 

Como temos argumentado, a educação empreendedora nas escolas brasileiras tem 

crescido significativamente, ingressando nas reformas curriculares desencadeadas pelos 

Estados brasileiros ao longo dos últimos anos. Para fins desta análise, salientamos ainda a 

recente reformulação curricular implementada pelo Estado de Minas Gerais, intitulada 

“Reinventando o Ensino Médio” (2011-2014). A referida reforma teve como objetivo criar 

"um ciclo de estudos com identidade própria, que propicie, simultaneamente, melhores 

condições para o prosseguimento dos estudos e mais instrumentos favorecedores da 

empregabilidade dos estudantes ao final de sua formação nesta etapa de ensino". Um dos 

centros organizativos da referida reforma foram as nomeadas "áreas de empregabilidade"; 

dentre 18 possibilidades iniciais, as escolas escolhiam duas ou três, as quais passariam a 

integrar sua estrutura curricular no Ensino Médio. 

Uma das áreas de empregabilidade era nomeada como “Empreendedorismo e gestão” e 

visava a trabalhar conteúdos para a instrumentalização dos estudantes para ter uma visão 

ampla sobre "a administração e a gestão de negócios, em especial, de empreendimentos de 

pequeno porte".  

 
As disciplinas do currículo devem ter caráter reflexivo e prático e a disposição dos conteúdos 

favorecem o trabalho pedagógico, já que eles podem ser trabalhados em relação direta a 

realidade socioeconômica da região onde a escola está localizada. Os ganhos no 

desenvolvimento do Empreendedorismo e Gestão serão maiores a partir da integração com as 

outras áreas de empregabilidade e com as demais disciplinas do currículo convencional, como 

forma de ampliar a reflexão, produzir atividades extracurriculares e propiciar conhecimentos 
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técnicos específicos. 
Fonte: http://www.educacao.mg.gov.br/component/gmg/action/2825-novo-ensino-medio-reinventando-o-ensino-medio 

 

Para finalizar, importa destacar que a promoção de oportunidades econômicas nos 

currículos escolares do Ensino Médio, como percebemos nesta argumentação, vincula-se ao 

investimento nas capacidades dos estudantes. Sob essa gramática, investir nas capacidades 

dos sujeitos escolares implica capitalizar seus talentos, oferecendo possibilidades para que 

desenvolvam um comportamento empreendedor. A busca pela ampliação das performances 

individuais, como expomos na epígrafe deste artigo, movimenta os próprios estudantes a 

desejarem essa condição. Conforme Ball (2010), em consonância com o que 

argumentamos, com a emergência e a consolidação de novas relações de poder, as novas 

políticas ancoram-se em "um discurso no qual emerge uma nova forma de legitimação nas 

sociedades pós-industriais para a produção do conhecimento e sua transmissão por meio da 

educação" (p. 38). Ao examinar esse contexto, Ball sugere que tais relações de poder 

favorecem o desenvolvimento de novas regulações da subjetividade, esboçando identidades 

sociais e outras formas de vida regidas pelos valores da competição, da intensificação e da 

qualidade. É nesse cenário que observamos a consolidação do empreendedorismo como 

uma questão curricular para o Ensino Médio brasileiro. 
 

Notas 

 
1. Popkewitz (2009) assinala os modos pelos quais os exemplos das escolas japonesas são utilizados como modelos nas 

reformas dos sistemas de ensino a partir dos anos de 1990. 
2. Sob inspiração do pensamento de Foucault, Ball (2010) descreve o sujeito contemporâneo como um empresário de si 

mesmo. 
3. No que tange às derivações educacionais do conceito de capitalismo cognitivo, destacamos as abordagens recentes de 

Silva (2013) e Saraiva e Veiga-Neto (2009). 
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