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TEMA DE HOJE: 

Sujeito empreendedor, 

alienado e servil (2)

O Estado-empresa

• Essa dimensão do discurso neoliberal tem os grandes veículos 
de comunicação como agentes que desempenham papel 
fundamental de convencimento das consciências de que esse 
é o único horizonte possível, não há alternativas. 

• Essa ação está presente, também, nos programas 
desenvolvidos por APHE’s (aparelhos privados de hegemonia 
empresariais) e suas propostas de políticas ao se relacionar 
diretamente com o Estado visando sua reestruturação 
empresarial.

Revista Veja

http://sociologando.com.br/
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O sujeito “acima” das classes

• A exaltação da lógica do empreendedorismo na sociedade 
atual busca afirmar que, ao exercer essa função, o sujeito está 
acima das relações das classes sociais. É um discurso perigoso, 
que se apoia no caráter funcional que esse tipo de exaltação 
tem para a manutenção da sociedade capitalista e de suas 
contradições estruturais e irreparáveis. 

• Para os adeptos da solução através do “empreendedorismo”, 
não importa que se trate de um trabalhador assalariado ou de 
um capitalista, todos têm que ser educados para exercer a 
função empreendedora. 

O filósofo Nietzsche foi o criador da ideia de super-homem

Autoeducação ou ideologia?

• Para isso, basta ter “força de vontade”, “determinação”, 
“flexibilidade”, “resiliência”, “proatividade”, “persistência”, 
“iniciativa” etc. Pois é o sujeito em sua singularidade o único 
responsável pelo seu sucesso ou o seu fracasso econômico. 

• A ideologia de mercado, como sinônimo de eficiência em 
contrapartida à ineficiência da intervenção estatal, é vista 
como a “formadora” do sujeito econômico e empreendedor
e, por isso, é a melhor forma de sociabilidade educadora e 
disciplinadora das ações individuais. 

• Como afirmam Dardot & Laval (2016): “o processo de mercado 
constrói seu próprio sujeito. Ele é auto construtivo”.
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Empreendedorismo e falácia

• Entretanto, o que percebemos dentro do contexto atual, e da 
propagação da lógica do empreendedorismo, é uma teoria 
completamente deslocada da realidade concreta dos sujeitos, 
da história e a da consequente luta de classes cotidiana. 

• Do ponto de vista de uma análise realista e comprometida 
com a transformação da sociedade, não podemos identificar 
os “novos” empreendedores como sujeitos isolados e 
deslocados da realidade política em que estão inseridos, pelo 
contrário, esse conjunto de trabalhadores pauperizados são 
jogados à própria sorte pelo discurso mercadológico do 
empreendedorismo quando passam a ser os únicos 
responsáveis por resolver os problemas sociais que os cercam. 

O ataque à classe trabalhadora

• A flexibilização das relações de trabalho 
e a falsa sensação de liberdade 
precisam ser analisadas levando em 
conta sua articulação direta com os 
direcionamentos propostos por 
entidades internacionais, como o Banco 
Mundial, BID, FMI, uma vez que o ataque 
aos direitos trabalhistas e a retirada da 
proteção social aos trabalhadores
(como seguro desemprego, seguro 
acidente, auxílio doença e a 
aposentadoria) é uma característica 
desse discurso neoliberal que dissemina 
a lógica empreendedora como 
solução.
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Responsabilidade social?

• Com o falso discurso da “responsabilidade social empresarial”, 
o sujeito é convidado a se alienar dos problemas estruturais da 
sociedade para focar no desenvolvimento das suas 
competências mercadológicas para que possam, eles 
mesmos, criar suas oportunidades em um mercado de 
trabalhadores cada vez mais sem direitos sociais.

Os problemas sociais postos na 
esfera da vida privada

• A centralidade dos problemas, como a 
desigualdade de renda e o 
desemprego, se desloca da esfera das 
questões econômicas para a esfera da 
vida privada de cada um. 

• Com isso, é possível notar que a função 
prática da ideologia empreendedora na 
sociedade atual é de apagar os conflitos 
inerentes à contradição entre capital e 
trabalho e sua consequente luta de 
classes, e se mostrar como a solução dos 
problemas sociais de forma enganosa. 
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A mídia massacra com essa ideia

• Essa noção privatista e mercadológica, que tem o 
empreendedorismo como seu carro-chefe de atuação, está 
sendo disseminada pela narrativa empresarial diariamente, 
como é o caso do jornal “O Globo” em editorial recente, 
reafirmando a necessidade de impulsionar a lógica do 
empreendedorismo, inclusive por dentro do Estado,  como 
solução para o Brasil enfrentar a atual crise econômica e 
social. 

Promovida 

pela 

Revista  

Época

Educar para empreender... e só!

• A perspectiva de transformar todo e qualquer cidadão em um 
homem empresarial (DARDOT, P; LAVAL, C, 2016), ou seja, uma 
empresa de si mesmo, entende consequentemente o 
conhecimento e a educação como algo puramente técnico, 
ligado à gestão e ao controle de risco que, portanto, seria o 
único conhecimento necessário para que se resolvam 
problemas graves da sociedade.

SEBRAE
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Vivendo e aprendendo a jogar

• A tal solução empreendedora é, portanto, aquela que ensina, 
desde cedo, o sujeito a se virar sozinho, não depender de 
ninguém, se alienar politicamente e construir sua própria 
história de fracasso ou de sucesso. 

• O empreendedor é o modelo a ser seguido. O homem de 
negócios seria o exemplo de sujeito high-tech, ou seja, 
antenado às novas tendências mundiais. 

• Ignora-se completamente a brutal desigualdade social em 
que estamos inseridos. Ao reafirmar equívocos como a ideia 
de meritocracia, a face real do empreendedorismo é muito 
mais problema do que solução para os tempos futuros.

FIM

• Por fim, vale reafirmar os objetivos da 
ideologia do empreendedorismo 
atualmente: 

• o desejo de convencer a todos que 
estamos em uma sociedade sem 
contradições estruturais (na qual o Estado 
é a raiz de todos os problemas) o 
trabalhador precisa se transformar na sua 
própria empresa e é cruelmente 
responsabilizado pelo seu futuro. 

• Essa ideologia cumpre a função social de 
intensificar as desigualdades, reafirmar o 
existente e consolidar a hegemonia 
empresarial e mercadológica sobre o 
conjunto da sociedade.


