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Resumo 

O presente artigo visa produzir um conjunto de problematizações e elaborações críticas acerca da 
emergência e dos modos de operação dos dispositivos de customização curricular. Ao privilegiar a 
composição de currículos escolares ajustáveis aos perfis dos estudantes, que contemplem os 
interesses individuais destes sujeitos e garantam o protagonismo de suas escolhas, os critérios de 
seleção e organização dos conhecimentos escolares são posicionados desde novas configurações. 
Nas tramas do neoliberalismo, defende-se que os dispositivos de customização são movidos pela 
emocionalização pedagógica, pela algoritmização subjetiva e pela personalização dos itinerários 
formativos. 

Palavras-chave: Estudos Curriculares; política de currículo; neoliberalismo; customização 
curricular. 

 

 

Abstract 
This article aims to produce a set of problematizations and critical elaborations about the 
emergence and the operation modes of the curricular customization devices. By focusing on the 
school curricula arrangement that are adjustable to student’s profiles, which consider the 
individual interests of these students and guarantee their choices protagonism, the selection criteria 
and the organization of school knowledge are positioned from new configurations. In the plots of 
neoliberalism, it is argued that the customization devices are driven by the pedagogical 
emotionalization, by the subjective algorithmization and by the personalization of the formative 
itineraries. 
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ROBERTO RAFAEL DIAS DA SILVA 
 
 

 
700 

Em estudos recentes, ao descrever e analisar as relações entre currículo e 
conhecimento escolar engendradas no contexto das atuais políticas educacionais, Silva 
(2014) assinalou a emergência de determinados “dispositivos de customização curricular”. 
Tais dispositivos, de acordo com o autor, potencializam com que os próprios estudantes 
definam seu percurso formativo, tornando-o flexível, personalizável e criativo. A 
mobilização das políticas curriculares, através da consolidação das estratégias deste 
dispositivo, favoreceria “uma intensa flexibilização dos processos formativos, permitindo 
que os estudantes possam escolher os aspectos concernentes à sua formação escolar” (Silva, 
2014, p. 147). Sob as condições do capitalismo contemporâneo, cada vez mais de caráter 
cognitivo e emocional, emergem um conjunto de racionalidades governamentais que 
regulam e orientam as pautas curriculares através da articulação entre individualização e 
responsabilização. 
 Aceitando a hipótese conduzida por Silva (2014), acerca da intensificação destas 
racionalidades, no presente artigo pretendemos levar adiante a seguinte formulação 
interrogativa: como operam os dispositivos de customização curricular? Reconhecemos 
que a composição de um campo de problematizações em torno desta questão, 
dimensionando-a na interface entre os Estudos Curriculares, a teoria social contemporânea 
e os estudos foucaultianos sobre a biopolítica, permite com que possamos compreender 
determinadas nuances das relações entre currículo e conhecimento escolar no interior das 
políticas implementadas atualmente. Assim sendo, neste texto apresentaremos um conjunto 
de elaborações teóricas visando ampliar o escopo analítico de nossas investigações e 
promover novas ferramentas conceituais para pensar sobre as políticas curriculares. 
 Em termos contextuais, consideramos que as políticas educacionais, nas condições 
do neoliberalismo, são implementadas através de novos regimes de governança (Ball, 
2016). Estes regimes, via de regra, produzem “uma reorganização da arquitetura de 
regulação e produção política e põem em jogo novos ‘métodos’ de política, novos atores e a 
redistribuição da autoridade política e moral” (Ball, 2016, p. 16). Seus modos de 
intervenção, cada vez mais, dizem respeito a uma ressignificação nas formas de atuação do 
Estado e um deslocamento das responsabilidades para o plano individual1. Todavia, de 
acordo com Laval (2016), o que melhor explicita a lógica neoliberal na esfera política 
contemporânea é a intensificação da crise, posicionada enquanto um operador estratégico. 
Nas palavras do sociólogo, em entrevista recente, poderíamos conceber a crise como “ponto 
crucial para acelerar o estabelecimento da lógica de mercado e as regras de concorrência no 
âmago do emprego e da sociedade” (p. 25). 
 Importante salientar, porém, que na esteira dos estudos foucaultianos sobre a 
biopolítica2, interessa-nos examinar outra dimensão do neoliberalismo, qual seja: o 
prolongamento da racionalidade econômica para campos não-prioritariamente econômicos 
(Foucault, 2008). Deriva deste prolongamento a compreensão de que o neoliberalismo pode 
ser examinado para além da crença na naturalidade do mercado ou na redução do campo de 
intervenção do Estado, situando-se como racionalidade orientadora das vidas 
contemporâneas. De acordo com Dardot e Laval, de forma mais ampla, “o neoliberalismo 
não destrói apenas regras, instituições, direitos. Ele também produz certos tipos de relações 
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sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades” (2016, p. 16). Considerando a 
natureza produtiva do neoliberalismo, autores como Bröckling (2015), Safatle (2016) e 
Dardot e Laval (2016) também reconhecem uma reconfiguração da própria pauta política 
contemporânea, deslocada para a composição de novas figuras de subjetividade movidas 
pelo empresariamento de si. 
 Assim sendo, nossa intenção para este artigo é produzir um conjunto de 
problematizações e elaborações críticas acerca da emergência e dos modos de operação dos 
dispositivos de customização curricular. Ao privilegiar a composição de currículos 
escolares ajustáveis aos perfis dos estudantes, que contemplem os interesses individuais 
destes sujeitos e garantam o protagonismo de suas escolhas, os critérios de seleção e 
organização dos conhecimentos escolares são posicionados desde novas configurações. Nas 
tramas do neoliberalismo, arriscamos assinalar que os dispositivos de customização são 
movidos pela emocionalização pedagógica, pela algoritmização subjetiva e pela 
personalização dos itinerários formativos.  

Para tanto, organizamos o presente estudo em três seções. Na primeira seção, 
revisamos possibilidades de análise para as políticas curriculares no contexto neoliberal, 
valendo-nos das perspectivas teóricas derivadas da tradição crítica em suas limitações e em 
suas potencialidades. A seguir, em perspectiva sociológica, na segunda seção descrevemos 
as articulações entre neoliberalismo, biopolítica e capitalismo emocional visando delinear 
provisoriamente as novas subjetividades emergentes deste cenário. Por fim, na terceira 
seção, tratamos de examinar atentamente cada uma estratégias de ação colocadas em ação 
pelos dispositivos de customização curricular. 
 
Políticas curriculares em perspectiva crítica 
 

Produzir reflexões acadêmicas acerca do currículo escolar e das políticas que o 
engendram não se constitui em uma novidade no campo dos estudos educacionais. Com 
importância crescente ao longo do século XX, a produção analítica acerca das políticas 
curriculares assumiu um conjunto variado de perspectivas e modos de abordagem3. 
Lundgren (1997), em sua perspectiva, considera que “atrás de qualquer curriculum deve 
haver um conjunto de princípios através dos quais se formem a seleção, a organização e os 
métodos de transmissão” (p. 21). Pesquisas sobre a temática privilegiariam as relações de 
poder implicadas aos fazeres curriculares, sobretudo pela descrição da configuração de um 
tipo específico de conhecimento.  
 Sob outro prisma, examinando as mudanças curriculares, Stenhouse (1996) supõe 
que tais políticas são parciais e fragmentadas. Porém, seu “conceito de investigação e de 
desenvolvimento curricular se baseia na proposição segundo a qual todos os curricula são 
verificações hipotéticas de teses acerca da natureza do conhecimento e da natureza do 
ensino e da aprendizagem” (Stenhouse, 1996, p. 100). A produção acadêmica em torno das 
políticas curriculares, em tais condições, permitiria uma reflexão sistemática acerca da 
própria constituição do conhecimento escolar, seus limites e modos de organização e, ao 
mesmo tempo, sua disposição e articulação aos processos políticos. 
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 Do ponto de vista metodológico, examinar as políticas curriculares implica em 
considerar que “o currículo não pode ser separado nem do contexto amplo que o define no 
tempo e no espaço nem da organização escolar que o concretiza” (Pacheco, 2003, p. 14). 
Dimensionando o currículo no âmbito das relações que o engendram, Pacheco sugere a 
pertinência de pensarmos os documentos curriculares na interface entre as macropolíticas e 
o plano das micropolíticas. Assim sendo, “a política curricular representa a racionalização 
do processo de desenvolvimento do currículo nomeadamente com a regulação do 
conhecimento, que é a face visível da realidade escolar, e com o papel desempenhado por 
cada ator educativo dentro de uma dada estrutura de decisões relativas à construção do 
projeto formativo” (Pacheco, 2003, p. 14). 
 As políticas curriculares, sob esse entendimento, poderiam ser examinadas para 
além das estratégias de negociação entre Estado e sociedade civil, deslocando-se de “um 
modelo das racionalidades técnicas” para um “modelo das racionalidades contextuais” (p. 
25). Se no primeiro modelo a racionalidade orientadora ancora-se na noção de eficiência 
sob uma perspectiva técnica, na segunda há uma clara opção pelas teorias sociais 
contemporâneas. 
 

[...] o modelo das racionalidades contextuais adquire sentido com os trabalhos no 
âmbito da teoria social crítica e das diversas abordagens pós-modernistas e pós-
estruturalistas, contribuindo para a emergência de uma teorização curricular crítica, 
emancipatória, cujos traços de identificação têm sido marcados pela pluralidade de 
propostas teóricas e pela ausência de contributos práticos (Pacheco, 2003, p. 27). 

 
Sob tal modelo analítico, torna-se relevante examinar os modos como as políticas 

curriculares são cada vez mais dirigidas por racionalidades neoliberais e neoconservadoras, 
obstaculizando a composição de uma “governança escolar democrática” (Collet; Tort, 
2016). Por um lado, consolidam-se princípios e práticas neoliberais que consideram que 
“uma boa escola deve estar organizada a partir de princípios como o management, a 
liderança educativa sobre os professores, a eficácia e a eficiência, a centralidade dos 
resultados, a transparência, a parceria público-privada na provisão de serviços, a auditoria e 
a avaliação externa, dentre outros” (Collet; Tort, 2016, p. 10). A competitividade, a 
individualização das responsabilidades e o declínio da função pública da escolarização são 
sintomáticas deste modelo. 

Por outro lado, alcança significativo impacto o modelo neoconservador. Ainda que 
compartilhe pressupostos com o neoliberalismo, esse modelo aposta na regulação 
permanente, na organização e no acompanhamento sistemático dos estabelecimentos de 
ensino. A lógica neoconservadora, de acordo com Collet e Tort (2016), articula “elementos 
de liderança educativa e de management profissional e hierárquico, com fortes processos 
burocráticos que vão se implantando cada dia com maior força, amplitude e profundidade” 
(p. 11). Inspirado no modelo das racionalidades contextuais, as teorizações curriculares 
críticas têm mobilizado um conjunto sistemático de esforços acadêmicos na direção da 
problematização e da proposição política e pedagógica de novas perspectivas para a pauta 
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escolar. Sistematizaremos nesta seção três abordagens curriculares críticas, de matizes 
variadas, que se posicionam na composição desta agenda. 

Michael Young (2013), em um prisma realista-social, enfatiza o debate acerca do 
conhecimento e das políticas que referenciam sua seleção. A interrogação acerca dos 
princípios constituintes do currículo é considerada com primordial pelo pesquisador, 
considerando a historicidade atinente aos regimes de escolarização. Em suas palavras, “o 
propósito do currículo, pelo menos nas sociedades modernas, não é apenas transmitir 
conhecimentos passados, é capacitar a próxima geração de modo que ela possa construir 
sobre esse conhecimento, criando um conhecimento novo, pois é assim que as sociedades 
humanas progridem e os indivíduos se desenvolvem” (Young, 2013, p. 11). Diante desse 
objetivo, é proposto uma centralidade da noção de “conhecimento poderoso” enquanto 
instrumento político, capaz de contrapor-se às lógicas neoliberal e neoconservadora 
predominantes. 
 

Eu suponho que a questão do currículo ‘qual conhecimento?’ é tanto uma questão 
epistemológica que define o que deve constituir o direito dos estudantes em estágios 
diferentes e em áreas de especialização diferentes, como uma questão de justiça 
social sobre o direito ao conhecimento por parte de todos os alunos sem se levar em 
consideração se o conhecimento é rejeitado ou considerado difícil. Se algum 
conhecimento é ‘melhor’, como podemos negá-lo a todos os alunos e permitir que 
alguns, como fazem na Inglaterra, sejam limitados ao ‘conhecimento sem poder’ a 
partir da idade dos 14 ou 16? (Young, 2013, p. 20). 

 
Sob outra perspectiva, Pinar (2016) chama atenção para o fato de que, nos Estados 

Unidos, experiencia-se “uma história do desenvolvimento de currículos baseada 
principalmente na funcionalidade” (p. 205). Ao ocupar o centro do desenvolvimento 
curricular, a funcionalidade favoreceu a redução do ensino e implementação de regimes de 
avaliação, pela construção de testes padronizados, responsabilização e novas relações 
subjetivas. Conforme os estudos de Pinar, tal processo poderia ser nomeado como 
“deformação escolar”, condição pela qual “o cerne da escola – seu currículo – é tornado 
apenas um meio de se chegar a um fim: resultados dos alunos nos testes padronizados” 
(Pinar, 2016, p. 206). 

Outra questão derivada deste cenário, ainda de acordo com Pinar, diz respeito aos 
modos pelos quais a padronização curricular tende a silenciar as experiências educacionais. 
Tal processo, “ao silenciar a subjetividade e garantir a conformidade cultural, a indústria e 
os políticos que a financiam suspendem a comunicação e impõem a imitação” (Pinar, 2016, 
p. 214-215). O processo de desenvolvimento curricular engendrado em tais condições, 
consolida uma determinada forma cultural centrada no narcisismo e no presentismo. 

Para além das questões epistemológicas explicitadas por Young (2013) ou das 
ênfases subjetivas destacadas por Pinar (2016), a crítica curricular realizada por Giroux 
(2003) auxilia-nos a reconhecer a “primazia da privatização e do individualismo” (p. 55) 
nos marcos de uma cultura empresarial. Segundo o pesquisador, sob este cenário, “a 
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cidadania é retratada como uma questão privatizada, cujo objetivo é produzir indivíduos 
competitivos interessados em si mesmos, competindo pelo seu próprio ganho material e 
ideológico” (Giroux, 2003, p. 53). As formas de controle associadas à cultura empresarial 
modelam o conhecimento enquanto um modo de investimento econômico, motivado por 
uma lógica instrumental e esvaziada de sentidos públicos. 

Em comum às variadas tradições críticas do pensamento curricular poderíamos 
enaltecer a dimensão do currículo como um território político, a preocupação em melhor 
estabelecer os conhecimentos a serem ensinados e a necessidade de enfrentamento da 
matriz de pensamento neoliberal predominante nos atuais regimes de implementação das 
políticas educacionais. Todavia, para atualizar e ampliar nossa leitura das políticas de 
currículo inscrevemos nosso modo de abordagem nos estudos foucaultianos sobre a 
biopolítica, seja para melhor caracterizar as tecnologias de governamento que regulam os 
processos de seleção dos conhecimentos a serem ensinados, seja para delinear a emergência 
das novas configurações subjetivas derivadas do neoliberalismo. 
 
Neoliberalismo, biopolítica e capitalismo emocional: um diagnóstico  
 
 Ao procurarmos explicar as relações entre neoliberalismo e biopolítica uma questão 
que consideramos fundamental é o contexto de transição do fordismo ao pós-fordismo 
(Corsani, 2003). A reconfiguração do mundo do trabalho, ao deslocar-se da lógica da 
reprodução para a lógica da inovação, ou ainda de um regime de repetição para um regime 
de invenção, favoreceu a emergência de um “capitalismo cognitivo4”, não mais centrado na 
produção de mercadorias por mercadorias, mas na “produção de conhecimentos por 
conhecimentos” (Corsani, 2003). Essa reconfiguração permitiu com que, nas condições 
pós-fordistas, a própria organização da sociedade não fosse mais explicada nos termos de 
uma “sociedade-fábrica”, mas através do posicionamento da “empresa” enquanto princípio 
de inteligibilidade para pensar as relações sociais (Moulier-Boutang, 2003). 
 No decorrer do século XX assistimos ao auge dos variados modelos disciplinares na 
organização do trabalho. Tal condição fazia-se possível na medida em que “o trabalho 
constituía, ao mesmo tempo, a substância e a medida da planificação. O trabalho se revelou 
o meio mais eficaz de regulação do conjunto da sociedade” (Lazzarato, 2006, p. 89). Na 
percepção de Lazzarato (2006), ao centralizar-se, contemporaneamente, na lógica da 
empresa, as formas capitalistas reconheceram que “trabalhar em uma empresa 
contemporânea significa pertencer, aderir a este mundo, aos seus desejos e as crenças” (p. 
111). Ao criar mundos, o capitalismo contemporâneo mobiliza novos dispositivos de 
constituição subjetiva. Ainda que consideremos a pertinência e a atualidade deste 
diagnóstico, vale a pena acrescentar outro componente como forma de precisar nossas 
ferramentas conceituais para investigar as derivações subjetivas do capitalismo 
contemporâneo, qual seja: a dimensão emocional.  

As intensas relações entre o capitalismo e a vida emocional das pessoas não se 
constituem como uma novidade na literatura sociológica. De acordo com Illouz (2007), em 
uma breve revisão conceitual, as descrições do advento da Modernidade, direta ou 
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indiretamente, sempre consideraram a dimensão das emoções. A novidade referente ao 
contemporâneo seria a emergência e a consolidação de uma configuração capitalista cada 
vez mais “emocional”. Nas palavras da socióloga, “o capitalismo emocional é uma cultura 
em que as práticas e os discursos emocionais e econômicos configuram-se mutuamente” 
(2007, p. 20).  Em tais condições, a questão do afeto torna-se um aspecto indispensável 
para a estruturação do comportamento econômico5. 
 Novas sociabilidades, novas formas de subjetivação ou mesmo novas estratégias de 
intervenção pedagógica são mobilizadas através da articulação entre capitalismo e vida 
emocional. Conforme a socióloga, “os repertórios culturais baseados no mercado 
configuram e informam as relações emocionais e interpessoais, visto que as relações 
interpessoais se encontram no epicentro das relações econômicas” (Illouz, 2007, p. 20). Em 
outras palavras, os variados repertórios do mercado cada vez mais se entrelaçaram com 
uma linguagem psicológica e, com significativa intensidade, “combinados, proporcionaram 
novas técnicas e sentidos para forjar novas formas de sociabilidade” (p. 20). A preocupação 
com rendimento individual e performances subjetivas contribuiu para uma centralidade dos 
investimentos na questão emocional. 
 Ampliando esse argumento, o filósofo Byung Chul-Han (2014) defende que, ao 
engendrar novas formas de regulação da vida, “o regime neoliberal pressupõe as emoções 
como recursos para incrementar a produtividade e o rendimento” (p. 38). Ao servir-se das 
emoções e privilegiar a dimensão da liberdade, as novas formas de subjetividade derivadas 
do neoliberalismo tornam-se “emocionalizadas”, fabricando certo imperativo da emoção. 
Exemplar desse imperativo poderíamos encontrar na questão do consumo. 
 

O capitalismo de consumo introduz emoções para estimular a compra e gerar 
necessidades. O emotional design modela emoções, configura modelos emocionais 
para maximizar o consumo. Em última instância, hoje não consumimos coisas, mas 
sim emoções. As coisas não se podem consumir infinitamente, as emoções, por 
outro lado, sim. As emoções prolongam-se para mais além do valor de uso. Assim, 
se abre um campo de consumo com caráter infinito (Han, 2014, p. 39). 

 
 Sob outra perspectiva, o sociólogo Zygmunt Bauman (2016a) explica que, com o 
advento dos saberes da “nova administração” e o próprio esgotamento das tecnologias de 
poder inspiradas no panóptico, as peculiaridades da vida individual das pessoas tornaram-se 
vantagens. Questões como iniciativa, ousadia ou mesmo imaginação passaram a ser 
consideradas como virtudes desejáveis para ampliar nosso potencial de contribuição para o 
mundo do trabalho (e também para a vida). Em tais condições, nas palavras do sociólogo, 
“peculiaridades pessoais, incluindo idiossincrasias bizarras e inclassificáveis outrora 
banidas do escritório e que tiveram de ser deixadas no bengaleiro da entrada do prédio, 
passam a ser vistas como a mais preciosa das vantagens e o capital mais promissor e 
lucrativo” (Bauman, 2016a, p. 67).  
 A questão da individualidade, então, gradativamente tende a ocupar um papel 
central no planejamento das mais diversas organizações. Mais uma vez recorrendo ao 
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sociólogo, “na economia e no Estado, assim como na política da vida no cenário líquido-
moderno, a individualidade substitui a ordem, e a individualidade demite a ordenação da 
agenda dos objetivos mais elevados e da lista dos interesses supremos” (Bauman, 2016a, p. 
68). Ao atribuir centralidade para a questão da individualidade, transitando entre as 
questões cognitivas e emocionais, parece engendrar-se na atualidade uma “flexibilização 
dos padrões de identificação6” (Safatle, 2016). 
 Através das formas de regulação da vida derivadas do neoliberalismo, poderíamos 
considerar que “atualmente nos deparamos com a crença de que cabe apenas ao indivíduo a 
responsabilidade pelo fracasso da tentativa de autoafirmação de sua individualidade no 
interior do trabalho” (Safatle, 2016, p. 189). Consolida-se uma nova configuração do 
mundo laboral na qual as lógicas da flexibilização e do desempenho ocupam um papel 
privilegiado na composição de um “ideal empresarial de si”. 
 

Graças à internalização desse ideal, o risco de insegurança social produzido pela 
desregulamentação do trabalho foi suplantado pela promessa de plasticidade 
absoluta das formas de vida, ou seja, tal desregulamentação se traduziu em 
liberação da potencialidade de constituir projetos conscientes de formas de vida, da 
mesma maneira que a intensificação do desempenho e das performances exigida 
pelo ritmo econômico neoliberal se transformou em um peculiar modo subjetivo de 
gozo. Assim, o medo do risco provocado pela insegurança social pode aparecer 
como covardia moral (Safatle, 2016, p. 139). 

 
 Parece-nos que, a partir da leitura proposta por Safatle (2016), o ideal empresarial 
de si intensifica-se no contexto de uma “esfera econômica saturada de afeto” (p. 140). Em 
torno desse diagnóstico, Dardot e Laval (2016) propõe-se a descrever a emergência de um 
“neossujeito”, motivado por uma espécie de dispositivo caracterizado pelo desempenho e 
pelo gozo. A constituição desta forma subjetiva ocorreria através de um “governo 
lacaniano”, metáfora explorada pelos autores para explicitar que somos governados através 
da mobilização de nossos próprios desejos. Diferentemente do sujeito fabricado no 
liberalismo clássico que era “um homem calculador do mercado e homem produtivo das 
organizações industriais” (p. 322), o neossujeito é caracterizado pela competitividade, por 
meio da promoção de uma racionalidade empresarial. Ao tomar como foco a realização 
pessoal, coadunada a uma ética empreendedora, o neossujeito torna-se “especialista em si 
mesmo, empregador de si mesmo, inventor de si mesmo, empreendedor de si mesmo: a 
racionalidade neoliberal impele o eu a agir sobre si mesmo para fortalecer-se e, assim, 
sobreviver na competição” (Dardot; Laval, 2016, p. 331). 
 Ao longo desta seção procuramos estabelecer algumas conexões, com fins 
diagnósticos, entre neoliberalismo, biopolítica e capitalismo emocional. Ao investir sobre 
as subjetividades contemporâneas, as formas políticas ancoradas no neoliberalismo 
fortalecem as dimensões do individualismo, da realização pessoal e da competitividade. 
Todavia, seu foco de intervenção biopolítica não somente opera disciplinarmente sobre os 
corpos, como se visibilizava no capitalismo industrial; mas, intensifica seus regimes de 
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intervenção sobre as novas formas cognitivas e o campo das emoções. Em tais condições, 
as diferenças individuais são potencializadas e valorizadas permanentemente e, em termos 
pedagógicos, poderíamos afirmar que diferenciamos pedagogias para capitalizar pessoas. 
Dentro deste contexto, lançamos os seguintes questionamentos:  Como este cenário 
favorece o desenvolvimento e a consolidação de novas formas de organização curricular? 
Que relações são estabelecidas entre currículo e conhecimento escolar quando a cognição e 
as emoções adquirem centralidade? De quais modos poderíamos seguir descrevendo a 
emergência de dispositivos de customização curricular? Exploraremos algumas dessas 
questões a seguir. 
 
Dispositivos de customização curricular em ação: três analíticas 
  

A palavra “customização”, contemporaneamente, tem sido usada com bastante 
abrangência e amplitude em variados espaços sociais e meios de publicação. Cada vez mais 
encontramos anúncios publicitários, por exemplo, que nos interpelam pela necessidade e/ou 
possibilidade de construir um mundo a nossa maneira. Silva (2014) defende que 
“customizar tornou-se um imperativo para quem busca individualizar sua forma de estar no 
mundo” (p. 146). Mais que isso, a busca de um modo de vida original parece demarcar a 
própria configuração das subjetividades fabricadas nas últimas décadas.  Sob as atuais 
condições, descritas na seção anterior, importa destacar que “o neoliberalismo se plasma 
em um ‘novo tipo de indivíduo’, um indivíduo formado na lógica da competição: um 
‘homem empresarial’, calculador, solipsista, instrumentalmente dirigido” (Ball, 2016, p. 
30).  
 Poderíamos assinalar ainda que as atuais políticas dirigem-se para uma espécie de 
“internalização do modo empresarial da experiência, com seu regime de intensificação, 
flexibilidade e concorrência” (Safatle, 2016, p. 144). A busca pela inovação, pela 
resiliência e pelo espírito de aventura, com maior ou menor intensidade, orientam a 
configuração de novos arranjos curriculares, sintonizados com as demandas advindas do 
mundo da economia. Adverte-nos Bröckling (2015), porém, que “o self empreendedor não 
é somente o que todos desejam ser, mas também aquilo que ameaça a todos” (p. 29). Em 
termos de política curricular, conforme explicitaremos em cada uma das analíticas abaixo, 
constatamos que a agenda formativa do “self empreendedor” regula e orienta a composição 
dos dispositivos de customização. 
 
Emocionalização pedagógica 
 

Há pouco tempo, um jornal de grande circulação no Sul do Brasil trazia em suas 
páginas uma reportagem de capa que versava sobre os estudos da neurociência aplicada à 
aprendizagem escolar7. Mais que difundir uma pauta que cresceria intensamente na última 
década, o referido texto jornalístico, com inúmeras falas de especialistas, explicitava uma 
formulação que enunciava novos sentidos para a aprendizagem, para a ação profissional 
dos professores e para a seleção de conhecimentos e experiências que constituem os 
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currículos escolares. Sob a argumentação apresentada, a aprendizagem é descrita como 
“uma questão de foco, organização e ritmo neural”, cabendo ao professor direcionar os 
estímulos adequados, justapondo elementos afetivos, biológicos, emocionais, sociais e 
cognitivos na moldura de uma aprendizagem “significativa e prazerosa”.  

De acordo com o texto, estaria em curso um deslocamento nos sentidos de trabalho 
escolar e na ação docente. Hodiernamente, “a função do professor é potencializar cérebros 
na sala de aula”, valorizando os ritmos neurais de cada estudante. A Neurociência, 
enquanto um campo de saber emergente, é posicionada como uma justificação científica 
para novos investimentos pedagógicos, sendo definida pelo texto do jornal do Sul do Brasil 
como “um estudo científico de como o cérebro pode aprender melhor e guardar saberes”. 
Os conhecimentos neurocientíficos, além de garantir maior ênfase nas aprendizagens, 
otimizariam o trabalho do professor e melhor ajustariam a seleção dos saberes e 
experiências para o currículo. 

Todavia, desperta nossa atenção certa centralidade atribuída ao componente 
emocional ao justificar a pertinência dos saberes neurocientíficos. Lançando mão de um 
excerto da entrevista de um especialista no tema, a reportagem defende que “aprende-se 
com a cognição, mas sem dúvida alguma, aprende-se pela emoção, o desafio é unir 
conteúdos coerentes, desejos, curiosidades e afetos para uma prazerosa aprendizagem”. A 
ênfase nas emoções também é defendida pelo fato de que o “cérebro é provavelmente o 
órgão mais fascinante do corpo humano. Ele controla tudo, da respiração até as emoções e 
inclusive o aprendizado”. 

Em torno de uma “emocionalização pedagógica” poderíamos nos remeter aos 
estudos de Eva Illouz (2007) uma vez que, em perspectiva sociológica, favorecem outras 
leituras do componente emocional nos processos contemporâneos de “mercantilização do 
eu”. Em sua abordagem, na cultura do capitalismo emocional, “as emoções se converteram 
em entidades a serem avaliadas, discutidas, negociadas, quantificadas e mercantilizadas” (p. 
227). Um conjunto variado de textos, publicações e classificações são fabricadas na 
tentativa de cuidar, manejar ou mesmo mudar nossas subjetividades8. Acompanha este 
diagnóstico a autorrealização como um repertório que justapõe saberes de ordem 
psicológica e saberes empresariais. De forma complementar, Dardot e Laval (2016) 
argumentam que, a partir da articulação de tais saberes, deu-se “origem a essas técnicas de 
si que visam ao desempenho individual por meio de uma racionalização gerencial do 
desejo” (p. 360). 

Na mesma direção, poderíamos sinalizar a lógica ambivalente que perfaz as 
aproximações entre o capital e as emoções. Illouz (2007) pondera que, por meio do 
entrelaçamento entre as esferas pública e privada, no que tange às emoções, “a 
autorrealização e o direito a uma vida emocional plena se converteram no campo de uma 
razão instrumental” (p. 234). Em outras palavras, no decorrer do século XX, através das 
mudanças ocorridas no capitalismo, o investimento emocional adquiriu centralidade na 
medida em que as narrativas de autorrealização tornaram-se modulares para a ação dos 
indivíduos em sociedades empresariais. 
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Sem dúvida, a nova norma de si é da realização pessoal: temos de nos conhecer e 
nos amar para sermos bem-sucedidos. Daí a ênfase na palavra mágica: 
“autoestima”, chave de todo sucesso. Contudo, essas afirmações paradoxais sobre a 
injunção de sermos nós mesmos e nos amarmos como somos estão inseridas num 
discurso que coloca o desejo legítimo como uma ordem. O management é um 
discurso ferrenho que usa palavras de veludo. Sua eficácia deve-se à racionalização 
lexical, metodológica, relacional, na qual o sujeito é intimado a entrar (Dardot; 
Laval, 2016, p. 345). 

 
O texto jornalístico publicado no Sul do Brasil mais que anunciar uma nova forma 

do trabalho escolar centrada nos saberes neurocientíficos, auxilia-nos a perceber uma 
ênfase nas emoções dos estudantes e em seus modos de organização da vida. Questões 
como coaching, mentoria ou programação neurolinguística não se apresentam como 
novidades na literatura pedagógica deste início de século; porém, o que poderíamos notar 
em comum a estas estratégias é sua ênfase em uma “emocionalização pedagógica”, na qual 
a centralidade curricular recentemente atribuída às competências socioemocionais é o 
exemplar mais representativo no Brasil.  
 A centralidade nas competências socioemocionais apresenta-se como um conceito 
central para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no Brasil. Sua difusão no país 
deu-se pela ação de um conjunto variado de organizações públicas e privadas, dentre as 
quais destaca-se o Instituto Ayrton Senna (IAS). Nos projetos conduzidos pelo referido 
instituto, a ênfase na organização do currículo supõe a disposição em áreas do 
conhecimento, assim como o engendramento de projetos de pesquisa e de intervenção 
social, ancorados na “matriz de competências para o século 21”, “a ser desenvolvida por 
todos na escola e em todas as oportunidades educativas” (IAS, 2012a, p.9). Suas ações 
fundamentam-se nos pressupostos da “educação para o século 21” que, por meio de uma 
matriz holística, requerem “o desenvolvimento de um conjunto de competências 
necessárias para aprender, viver, conviver e trabalhar em um mundo cada vez mais 
complexo” (IAS, 2012b, p. 4). O foco pedagógico é direcionado para o indivíduo e suas 
possibilidades de aprendizagem, assegurando que os jovens “sejam capazes de solucionar 
problemas de maneira colaborativa, pensar criticamente e fazer escolhas responsáveis” (p. 
4). As propostas curriculares baseadas neste modelo atribuem centralidade para os aspectos 
socioemocionais, compreendidos enquanto “alavancas de aprendizagem”, especialmente 
para contextos como o brasileiro.  

Conforme seus documentos orientadores, são variados os sistemas conceituais 
mobilizados para justificar a centralidade das competências socioemocionais, advindos de 
áreas como a psicologia, as neurociências e a economia9. Sob tais argumentos, “o 
desempenho cognitivo dos alunos é beneficiado quando esse grupo decisivo de 
competências é acionado e desenvolvido de forma intencional” (p. 6). A opção pelas 
competências socioemocionais, enquanto alavancas de aprendizagem, tem sido uma 
estratégia central nas experiências assessoradas pelo Instituto Ayrton Senna. A justaposição 
de competências cognitivas e socioemocionais, permite a seleção de alguns aspectos a 
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serem priorizados, dentre os quais destacam-se “responsabilidade, colaboração, 
comunicação, criatividade, autocontrole, pensamento crítico, resolução de problemas e 
abertura” (IAS, 2012b, p. 8).  

A emocionalização pedagógica, valendo-se de uma centralidade nos aspectos 
socioemocionais em justaposição com os aspectos cognitivos (muitas vezes neuronais), 
aciona repertórios culturais centrados no mercado que, conforme Illouz (2007), colocam as 
relações interpessoais no centro da intervenção política. O neoliberalismo, “com um 
vocabulário entre a administração e a psicologia, permitiu uma mobilização afetiva no 
interior do mundo do trabalho que levou à fusão progressiva dos repertórios do mercado 
com as linguagens do eu” (Safatle, 2016, p. 140). Em termos curriculares, parece-nos que 
os dispositivos de customização promovem e intensificam uma emocionalização 
pedagógica que traça por horizonte formativo as possibilidades de diferenciação que visam 
a capitalização dos indivíduos. 
 
Algoritmização subjetiva 
 
 Ao escrever o prefácio da edição brasileira da obra “Como as crianças aprendem”, 
de autoria do jornalista Paul Tough (2017) e recentemente publicada, Viviane Senna 
argumenta acerca de uma aproximação entre os estudos do autor e a pauta pedagógica do 
Instituto Ayrton Senna (IAS). Defende que, ao realizar parcerias com as redes públicas e 
propor soluções educativas com foco na qualidade, o IAS sempre inspirou-se na seguinte 
interrogação: “como garantir a aprendizagem efetiva, que amplie as oportunidades e a 
capacidade de todas as crianças e jovens para continuarem aprendendo ao longo da vida?” 
(p. 9). Sua preocupação com uma formação integral do ser humano, conduziu-os, em sua 
perspectiva, para a necessidade de ampliar sua abordagem para além dos conhecimentos 
escolares, atribuindo ênfase a habilidades como “determinação, garra, criatividade e 
colaboração” (p. 9). 
 Garantir aprendizagens e focalizar o sucesso dos estudantes são princípios de ação 
do Instituto que são priorizados por Viviane Senna no prefácio aqui comentado. Tais 
princípios são defendidos através de um “olhar individualizado dirigido a cada criança” (p. 
9). O campo de intervenção do IAS passava a privilegiar os aspectos não-cognitivos do 
aprendente. 
 

O investimento e a alta expectativa empenhados para que cada aluno desenvolvesse 
seu potencial e tivesse êxito na escola e na vida começavam sempre com o 
aprimoramento de competências não-cognitivas, como autoestima e autoconfiança, 
responsabilidade e perseverança, e foram parte integrante do trabalho desde o início 
(Senna, 2017, p. 9-10). 
 

 A prioridade em competências não-cognitivas considerava que, no Brasil e no 
mundo, enfatizava-se os “estoques cognitivos” tanto no ensino, quanto na avaliação. Em 
sua percepção, “uma parte importante de nosso trabalho ficava de fora no momento de 
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medir e mostrar o impacto que um projeto de educação plena e integral tinha tanto nos 
resultados escolares como no futuro dos alunos” (p. 10). A preocupação com “medir e 
mostrar o impacto” adquiriu nuances específicas após conhecerem o trabalho do Nobel de 
Economia James Heckman10. 

Em decorrência deste cenário, um aspecto que adquire ênfase na promoção das 
políticas curriculares refere-se à proliferação e ao fortalecimento dos exames de larga 
escala, em seu potencial regulatório do trabalho docente, bem como na necessária 
vinculação da escola às competências derivadas da vida econômica. Evidencia-se, nos 
documentos orientadores das políticas brasileiras, por exemplo, uma preocupação com a 
melhoria da gestão das aprendizagens associada aos padrões de comparação internacional, 
nos quais o PISA apresenta-se como exemplar mais relevante. 
 Importa salientar que tais avaliações de larga escala operam no interior de uma 
“tradição psicométrica de conhecer outras mentes” (Scott, 2013, p. 68). Sob tal tradição, 
supõe-se que “uma pessoa tem uma série de competências (isto é, um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes) que podemos descrever como o conteúdo da mente 
dessa pessoa e que, posteriormente, podemos caracterizá-la usando métodos de 
experimentação e provas” (Scott, 2013, p. 68). Em torno dessa questão, precisamos 
considerar que as referidas técnicas de medição educativa, alicerçadas em desempenho, 
começaram a ser desenvolvidas na segunda metade do século XIX (Lundgren, 2013), 
posicionadas enquanto decorrência do avanço da ciência psicológica e, ao mesmo tempo 
mecanismo de regulação política. As avaliações educativas, parametrizadas 
internacionalmente, intensificaram-se no contexto da Guerra Fria, contribuindo inclusive 
para que o desenvolvimento curricular pudesse ser internacionalizado (Lundgren, 2013) e 
fosse lido como vetor de capital humano (Pongratz, 2013). 
 A partir do ano 2000, com o desenvolvimento do modelo do PISA pela OCDE, as 
reformas curriculares implementadas passaram a considerar tais estratégias de avaliação 
enquanto matrizes definidoras da própria escolarização. De acordo com Pongratz (2013), 
“ao invés de funcionar como um instrumento ‘neutro’ de objetividade científica, o PISA 
estabelece seus próprios standards de normalidade” (p. 143), ativando – em sintonia com o 
neoliberalismo contemporâneo – um “extenso arsenal de modos de intervenção” (p. 144). 
Assim sendo, intensificam-se as reformas da escolarização pública, interpelando aos 
próprios indivíduos – professores e estudantes – que se tornem seu “centro de 
competência”. Em tal gramática de intervenção política, precisamos ponderar que apesar da 
retórica acerca dos ambientes colaborativos e da constituição de comunidades de 
aprendizagem, os professores cada vez mais são responsabilizados pela construção de um 
trabalho qualificado. Tal qualidade, ao ser medida por padrões e escalas internacionalmente 
mobilizadas, é implementada por meio de indicadores preestabelecidos, assume as práticas 
como modo privilegiado de regulação e delega aos indivíduos as responsabilidades pelos 
sucessos e fracassos dela decorrentes. 
 Ao ser engendrada no interior de variados dispositivos de customização curricular, a 
algoritmização subjetiva dimensiona-se também naquilo que Ball (2016) tem nomeado 
como “performatividade”. Em suas palavras, “a performatividade é, como assinalei em 
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outros lugares, um mecanismo chave de gestão neoliberal, uma forma de governo discreto 
que usa comparações e juízos ao invés de intervenções e direcionamentos” (p. 30-31). 
Todavia, ainda de acordo com Ball, faz-se necessário acrescentar a “conversão do ensino e 
da aprendizagem em elementos calculáveis”, de forma que o fracasso e o sucesso sejam 
traduzidos em responsabilidades individuais. Entendemos que este cenário possibilita uma 
intensificação das estratégias de “algoritmização subjetiva”, reconhecendo junto a Rouvroy 
e Berns (2015) a atual centralidade de uma “governamentalidade algorítmica”. De acordo 
com os pesquisadores, essa forma governamental designa “um certo tipo de racionalidade 
(a)normativa ou (a)política que repousa sobre a coleta, agregação e análise automatizada de 
dados em quantidade massiva de modo a modelizar, antecipar e afetar, por antecipação, os 
comportamentos possíveis” (p. 42). Então, ao descrevermos os dispositivos de 
customização curricular, sinalizamos que a emocionalização pedagógica e a algoritmização 
subjetiva são colocadas em ação nos currículos escolares através de um conjunto variado de 
estratégias dentre as quais destacamos a personalização dos itinerários, a ser explicada a 
seguir. 
 
Personalização dos itinerários 
 

A recente proposição de reforma do Ensino Médio, no Brasil, estabeleceu novos 
padrões organizativos para esta etapa da educação básica, tendo sido apresentada por 
Medida Provisória (MP) no dia 22 de setembro de 2016. O documento que estrutura tal 
mudança, propõe uma flexibilização curricular, alterando a atual organização dos currículos 
(no formato de treze disciplinas), criando itinerários formativos vinculados às áreas do 
conhecimento e incentivando a ampliação da carga horária. Na Audiência Pública realizada 
pela Comissão Mista que discutiu a MP 746/2016, que tratava da reformulação do Ensino 
Médio no Brasil – no mês de novembro, a Secretária Executiva do Ministério da Educação, 
explicitou alguns aspectos orientadores dos modos pelos quais esta política está sendo 
mobilizada. De acordo com a secretária, a referida reforma flexibilizará o currículo escolar 
e ampliará as possibilidades de acesso e de inserção escolar dos jovens de baixa renda na 
escola pública de nosso país. Defendeu ainda que, em sua percepção, “a proposta dá uma 
chance para o jovem fazer escolha e não ser obrigado a cursar disciplinas que não 
representam nada para ele11”. 
 A referida secretária executiva argumentou também que um Ensino Médio comum 
para todos não prepara nem para a vida, nem para o ensino superior (no máximo seria um 
curso preparatório para o Enem). Remetendo o debate sobre a flexibilização curricular para 
a LDB, criticou a atual forma curricular predominante nesta etapa da Educação Básica, 
caracterizando-a como “absurdamente enciclopédica”. Em sua argumentação, “o currículo 
não aprofunda o conhecimento em nenhuma área e, ao contrário de formar cidadãos, forma 
um analfabeto funcional ao final do Ensino Médio”. Afirmou ainda que, em razão disso, 
80% dos jovens brasileiros apoiariam a urgência da mudança. 
 A definição do currículo do Ensino Médio, objetivamente, será efetivada a partir da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que atualmente está em fase de elaboração pelo 
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Ministério. Todavia, a nova lei define como aspecto central a organização dos currículos 
escolares em determinados “itinerários formativos”, baseados nas áreas do conhecimento, 
quais sejam: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da 
natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e 
profissional. 
 Apontamos a reforma curricular do Ensino Médio de nosso país como um exemplar 
analítico para sinalizarmos uma tendência à personalização dos itinerários formativos. 
Veiga-Neto (2002), há quase duas décadas, descrevia algumas tendências curriculares que 
se encaminhavam na direção de uma prioridade na escolha dos alunos e de um 
esvaziamento da dimensão coletiva do trabalho escolar. Em sua percepção, por um lado, “a 
liberdade dada ao aluno de escolher e montar o seu currículo ensina uma relação de 
consumo entre sujeito e oferta de mercadorias” (p. 182); por outro lado, inclina-se para um 
revigoramento do individualismo. 
 

O que me interessa é ressaltar que, com essa prática, cada sala de aula, cada turma, 
deixou de ser um lugar com identidade própria e mais ou menos estável, e passou 
mais a ser um lugar pobre em marcações identitárias, sem história, sem relações 
minimamente duradouras, em que cada um pode se sentir como se estivesse em 
casa, mas não deve se comportar como se estivesse em casa (Veiga-Neto, 2002, p. 
182-183). 

 
 Sem a pretensão de sinalizar para as melhores práticas curriculares, nem mesmo de 
condenar determinadas formulações contemporâneas, a leitura proposta pelo pesquisador 
brasileiro provoca-nos a refinar nossa abordagem analítica para um tempo de “novas 
geometrias” para os saberes e para os poderes. Remetendo-se aos modelos de governança 
predominantes neste século, Ball (2016) afirma que “o neoliberalismo se plasma em 
relações práticas de competição e exploração nos negócios, mas também, cada vez mais, 
em formas muito comuns imediatas em nossas instituições da vida cotidiana e assim ‘nos 
faz’” (p. 30). Em outras palavras, ao fortalecer as escolhas individuais e a composição de 
itinerários flexíveis e personalizados nas políticas curriculares, podemos concordar com 
Safatle que “o neoliberalismo conseguiu resolver essa equação através da constituição de 
um ‘ideal empresarial de si’ como dispositivo disciplinar” (2016, p. 138). 
    
Considerações finais 
 
 Ao longo do presente estudo teórico pretendemos contribuir com as investigações 
acerca das políticas curriculares contemporâneas ampliando e aprofundando a noção de 
“dispositivos de customização” (Silva, 2014). Ancorados nos Estudos Curriculares e em 
determinadas teorizações sociais contemporâneas, sobretudo aquelas centradas no conceito 
de biopolítica, descrevemos as condições de possibilidade e as estratégias privilegiadas para 
a potencialização destes dispositivos. A emocionalização pedagógica, a algoritmização 
subjetiva e a personalização dos itinerários foram apresentadas e analisadas enquanto 
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modos privilegiados de operação nas políticas curriculares recentemente implementadas em 
nosso país. A ênfase em componentes emocionais, a preocupação com as avaliações em 
larga escala, bem como a intensificação dos mecanismos de diferenciação direcionam-se 
para reposicionar os debates acerca da seleção dos conhecimentos escolares. 
 Duas tendências parecem emergir deste cenário e merecem nossa atenção. A 
primeira deles diz respeito a um esvaziamento das possibilidades coletivas das pautas 
formativas, distanciando-se da responsabilidade pelo mundo, das perspectivas de diálogo e 
da promoção de experiências compartilhadas. A segunda tendência derivada deste cenário 
pode estar vinculada a uma intensificação das desigualdades. As promessas de felicidade 
que movimentam as idealizadas vidas dos novos empreendedores, na maioria das 
metrópoles do mundo, estão muito distantes de tornarem-se efetivas. Lembra-nos o 
sociólogo alemão Ulrich Bröcking, anteriormente referido, que a maioria dos indivíduos 
contemporâneos ainda “devem empregar todas as suas forças para atuar de forma 
empreendedora para sobreviver, no sentido estrito da palavra. O que os impulsiona não é o 
sonho de ascensão de lavador de pratos a milionário, mas o estômago vazio” (2015, p. 15). 
Em outras palavras, ainda que possam estar ancorados em princípios democratizantes, os 
dispositivos de customização curricular podem conduzir a um empobrecimento da 
formação coletiva e da responsabilidade pedagógica das escolas atuais, assim como podem 
contribuir para uma intensificação das injustiças sociais, na medida em que ainda 
mobilizamos recursos desigualmente distribuídos. Em estudos futuros seguiremos 
aprofundando os debates acerca das políticas de constituição do conhecimento escolar no 
controverso campo das políticas neoliberais (e neoconservadoras) em implementação no 
contexto brasileiro. 
 
                                                            
Notas 
1 Do ponto de vista pedagógico, estudos como os de Biesta (2014), Marin-Díaz (2015), Lima (2010) e Silva (2016) 
também sinalizam para a centralidade dos processos de individualização. 
2 Em seu curso no Collège de France de 1979, o filósofo francês argumenta que o neoliberalismo americano propõe-se a 
tentar “utilizar a economia de mercado e as análises características da economia de mercado para decifrar as relações não-
mercantis, para decifrar fenômenos que não são fenômenos estrita e propriamente econômicos, mas o que se chama, se 
vocês quiserem, de fenômenos sociais” (Foucault, 2008, 329). 
3 Em língua portuguesa, consideramos relevantes as sistematizações realizadas por Pacheco (2014) e Lopes e Macedo 
(2011). 
4 As contribuições de Saraiva e Veiga-Neto (2009) e Silva (2013) apresentam um significativo diagnóstico acerca das 
implicações educacionais da emergência do capitalismo cognitivo. 
5 Acerca da questão do afeto, Safatle (2016) defende que no momento em que “um novo éthos do capitalismo se fazia 
necessário, o neoliberalismo conseguiu consolidá-lo através de certa expropriação direta da economia libidinal dos 
sujeitos” (p. 137). 
6 De acordo com Safatle (2016), contemporaneamente, em termos de constituição subjetiva “não se trata mais de regular 
através da determinação institucional de identidades, mas através da internalização do modo empresarial da experiência” 
(p. 144). 
7http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2012/08/estudos-da-neurociencia-aplicada-a-aprendizagem-escolar-
3852913.html.  
8 Han (2014) descreve que a proliferação destes materiais visibiliza a consolidação de um smart power, compreendido 
como uma técnica de poder própria do neoliberalismo na medida em que é “sutil, flexível, inteligente e escapa a toda 
visibilidade” (p. 16). 
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9 Ao analisar a emergência das competências socioemocionais, Carvalho e Silva (2017) destacam que “noções como 
competências socioemocionais, habilidades do século XXI, paradigma holístico, currículo socioemocional e abordagem 
transversal tornaram-se recorrentes nos debates educacionais mobilizados pelos diferentes sistemas de ensino, 
especialmente no período em que estivemos envolvidos nas questões atinentes à base nacional comum curricular” (p. 
175). 
10 As conexões entre economia e política, ou “como os economistas alcançaram o poder”, é explorada analiticamente pela 
socióloga argentina Mariana Heredia (2015). 
11 http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/520018-MEC-DIZ-QUE-MP-DO-
ENSINO-MEDIO-AMPLIA-EDUCACAO-DE-JOVENS-POBRES.html.  
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