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EMPREENDEDORISMO NEGATIVO  
 

LUIZ ANTONIO SOBREIRO CABREIRA  
 

Atualmente é visível a presença do conceito de empreendedorismo na prática e na linguagem 
acadêmica instaladas no ensino superior, e o apelo à qualificação para o mercado de trabalho por meio 
da alavanca do empreendedorismo, não raras vezes sinônimo de inovação e progresso da condição 
humana. No entanto, este discurso empreendeorista pode apresentar outro viés e outra leitura, com 
relação ao desenvolvimento do humano e de sua condição frente ao mercado capitalista de produção. 
Nesse sentido, a discussão polarizada, que permita refletir sobre a questão do empreendedorismo no 
ensino superior com um aprofundamento para além do que está posto, pode representar uma 
contribuição importante para a compreensão do fenômenos da inserção da prática e do discurso 
empreendedorista, no ensino superior, ainda que seja, apenas para concretizar uma reflexão dialógica e 
dialética desta realidade, e, assim, a abertura para e desconstrução de qualquer conceito ou discurso 
que pretenda se instalar na atividade acadêmica, talvez, com pretensões de universalidade e verdade 
monopolista do conhecimento. Objetivo Geral Realizar uma leitura crítica da inserção do discurso 
empreendedorista no ambiente acadêmico do ensino superior. Objetivos específicos 1 Discutir o 
conceito de empreendedorismo 2 Analisar as consequências do discurso empreendedorista na educação 
superior 3 Refletir sobre a presença do empreendedorismo negativo no ensino, pesquisa e 
extensão Trata-se de uma revisão bibliográfica, que não se esgota apenas na coleta de dados ou 
referências, antes, se propõe a uma reflexão crítico-filosófica em torno da questão do 
empreendedorismo no ensino superior. A presente pesquisa resultou na compreensão de que existe, 
além da dimensão visível no discurso e na prática do conceito de empreendedorismo, no ensino 
superior, a possibilidade de uma leitura alternativa, crítica e construída a partir de uma visão 
independente da proposta pelo mercado. O discurso e a consolidação do conceito de 
empreendedorismo, inserida na linguagem e na prática acadêmica, pode promover a construção de 
uma dispositivo de inovação na sociedade, com a apresentação de soluções novas para problemas que 
envolvam a convivência e a vida em sociedade, no entanto, pode refletir a possibilidade de 
encarceramento do ensino e da pesquisa acadêmica aos interesses exclusivos do mercado e do 
consumo, bem como, a possibilidade de construção do que Giorgio Agamben denomina de homo sacer, 
agora ampliado pelo discurso do consumo de bens e serviços derivados do conceito de 
empreendedorismo. As teorias aventadas por Agamben, Bauman, Virilio, Foucault, Arendt, Benjamin, 
entre outros, acerca do governo da sociedade de consumo, de mercado a governamentalidade 
(Foucault), parecem se confirmar na atual postura teórica adotada por parte do discurso encontrado no 
ensino superior.         

 


