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Resumo

O Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos (JEPP) é uma iniciativa
promovida pelo Sebrae como parte de suas estratégias de promoção do
empreendedorismo no Brasil. Baseado em uma pedagogia do empreendedorismo, o
projeto é desenvolvido para estudantes do Ensino Fundamental em escolas públicas
e privadas de todo o país, que visa inserir o empreendedorismo no cotidiano infantil
desde sua socialização primária. Neste sentido, tendo em vista a ascensão dos
projetos de educação empreendedora no país, com conteúdos voltados
especificamente ao universo infantil, a presente pesquisa objetiva compreender a
dimensão que o empreendedorismo assume nesse contexto. Através de um diálogo
circunscrito aos estudos da Sociologia Econômica, pretende-se compreender, a
partir do material pedagógico propalado pelo JEPP, o que é ser empreendedor e
quais as características que delimitam esse sujeito. Evidências empíricas apontam
para uma discussão sobre o empreendedorismo enquanto parte fundamental de um
novo espírito do capitalismo, trazendo grandes avanços para essa temática ainda
escassa no âmbito das Ciências Sociais.

Palavras-chave: Educação empreendedora; empreendedorismo; Sebrae.
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Abstract

The Young Entrepreneurs First Steps Program (JEPP) is an initiative promoted by
Sebrae as part of its strategies to promote entrepreneurship in Brazil. Based on an
entrepreneurial pedagogy, the project is developed for students in public and private
schools across the country, which aims to insert entrepreneurship into children's daily
life since their primary socialization. In this sense, given the rise of entrepreneurial
education projects in the country, especially for children, this research aims to
understand the dimension that entrepreneurship assumes in this context. Through a
dialogue circumscribed to the studies of Economic Sociology, it is intended to
understand, working with the pedagogical material developed and promoted by
Sebrae, what it is to be an entrepreneur and its characteristics. Empirical evidence
points to a discussion about entrepreneurship as a fundamental part of a new spirit of
capitalism, bringing great advances to this discussion in the scope of Social
Sciences.

Keywords: Entrepreneurship; entrepreneurial pedagogy; Sebrae.
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1. Introdução

A presente pesquisa objetiva compreender a relação que se traça entre o

empreendedorismo e o universo infantil a partir dos projetos de educação

empreendedora emergentes no Brasil. Assim, por meio de uma análise documental

dos materiais pedagógicos utilizados pelo Programa Jovens Empreendedores

Pequenos Passos (JEPP), desenvolvidos e promovidos pelo Serviço Brasileiro de

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), pretende-se compreender qual a

noção de empreendedorismo promovida nas salas de aula e como o ideário

empreendedor se materializa no cotidiano das crianças desde a fase de socialização

primária.

Reconhecendo que o empreendedorismo é um elemento cada vez mais

presente no contexto brasileiro e, ainda, nos processos educacionais, é de interesse

sociológico compreender como essa narrativa empreendedora se desenvolve e se

reproduz no imaginário social desde a infância. Desta forma, considerando que o

tema ainda é escasso no âmbito das Ciências Sociais, a importância da presente

pesquisa se justifica pela necessidade de ampliar esse debate, promovendo

discussões relevantes para o campo da Sociologia, da Economia e da Educação.

Em um esforço para promover um diálogo entre essas áreas, a pesquisa se ampara

nos estudos da Sociologia Econômica como um meio para repensar os processos

educacionais promovidos que naturalizam o empreendedorismo, utilizando como

referência para análise as cartilhas produzidas pelo JEPP para o Ensino

Fundamental em escolas públicas e privadas de todo o país.

Desta forma, a temática se insere em minha trajetória acadêmica como

resultado das pesquisas que venho desenvolvendo desde 2018 enquanto bolsista de

iniciação científica. Assim, seu desenvolvimento pode ser dividido em duas etapas: a

primeira, realizada ao longo de 2018 e 2019, compõem as discussões apresentadas

na dissertação “Moralidades sobre o dinheiro no cotidiano infantil: Os papéis de

produtor, distribuidor e consumidor”, de Meija Ronkainen (2018), discente do

PPGS/UFPel. Com o objetivo de compreender as moralidades acerca do dinheiro

através da perspectiva das crianças, a pesquisa relaciona dados econômicos,

sociais e culturais do Brasil e da Finlândia para compreender de que forma essas

moralidades presentes no cotidiano infantil afetam e influenciam a composição do
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orçamento doméstico. Para tanto, foram realizados grupos focais com crianças de

ambos países, na faixa etária dos 6 aos 8 anos de idade. No ano de 2019, como

continuação da pesquisa anterior, traçou-se uma pesquisa exploratória para

compreender essa mesma dinâmica no estado do Rio Grande do Sul,

especificamente em Nova Prata, na metade norte, e em Pelotas, na metade sul.

A segunda etapa da pesquisa surge, portanto, enquanto resultado da

primeira. A partir dos grupos focais e conversas com as crianças, o

empreendedorismo surge como um elemento presente nas falas das crianças,

despertando, portanto, o interesse em compreender a dimensão que o termo

assume nesse contexto. O Sebrae aparece, nesse momento, como uma importante

instituição que promove o empreendedorismo no país, inclusive por meio de projetos

educacionais destinados às crianças, como o Programa Jovens Empreendedores

Pequenos Passos. Embora a proposta inicial era seguir com a metodologia

presencial - com a realização de grupos focais -, o avanço da pandemia de Covid-19

exigiu um processo de adaptação. Portanto, a pesquisa se desenvolveu à distância,

com uma análise documental de todos os nove livros do JEPP como meio de

compreender a construção do sujeito empreendedor nas salas de aula e o ensino do

empreendedorismo para crianças.

O presente trabalho, portanto, é estruturado em três capítulos: o primeiro,

propõe uma discussão sobre o empreendedorismo no âmbito da Sociologia,

englobando discussões relacionadas à Sociologia Econômica e o esforço teórico que

busca estabelecer um diálogo entre a sociologia e a esfera econômica. Assim, ao

longo do capítulo serão expostas discussões sobre o empreendedorismo no

contexto brasileiro considerando suas particularidades, refletindo sobre o tema a

partir de um contexto permeado por vulnerabilidades das relações de trabalho e da

noção do “empreendedorismo de si”. A discussão se estende, em seguida, para uma

breve discussão sobre o empreendedorismo no âmbito da educação, enquanto foco

da pesquisa.

O segundo capítulo, enquanto complemento ao primeiro, apresenta algumas

noções sobre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

(SEBRAE), importante instituição brasileira no fomento ao empreendedorismo no

país. Perpassando por sua estrutura e forma organizacional, será apresentado,

ainda, o objeto de estudo de minha pesquisa, o Programa Jovens Empreendedores

8



Pequenos Passos (JEPP), introduzindo o programa a partir de seus materiais

didáticos e sua metodologia de ensino. Ao final do capítulo, encontra-se uma

descrição dos métodos utilizados ao longo da pesquisa e seu desenvolvimento,

apresentando os eixos de análise que serão explorados no capítulo seguinte.

Por fim, o último capítulo apresenta as análises a partir da coleta dos dados,

realizadas através dos recursos pedagógicos do JEPP. Assim, são discutidas as

características do sujeito empreendedor para o Sebrae, explorando sua linguagem,

sua metodologia e os conteúdos passados para as crianças. O capítulo se

desenvolve a partir dos seguintes eixos: no primeiro, buscamos compreender as

características que definem o empreendedor segundo o Sebrae, utilizando como

base as cartilhas do JEPP desenvolvidas para as crianças. O segundo eixo,

portanto, busca compreender de que forma se incutem essas características

partindo de uma análise da metodologia do projeto para, por fim, desenvolver o

terceiro eixo, pautado em uma análise sobre empreender e ser empreendedor a

partir de um diálogo com o referencial teórico da pesquisa.

Para tanto, o capítulo conta com discussões sobre o comportamento

empreendedor promovido pelo programa e a postura que se espera que os alunos

absorvam, provocando reflexões instigantes sobre o empreendedorismo no contexto

atual e sua dimensão no cotidiano infantil a partir da pedagogia empreendedora

proposta pelo Sebrae e promovida em escolas públicas e privadas.

Cabe destacar, por fim, que os nove livros utilizados para análise foram

desenvolvidos pelo Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos, e todos

os direitos estão reservados ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas (Sebrae).
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2.  O empreendedorismo e a Sociologia

O presente capítulo propõe um diálogo entre a Sociologia, a Economia e o

empreendedorismo. Para tanto, em um primeiro momento, discutiremos sobre a

relação de longa data entre as Ciências Sociais e a Economia enquanto uma forma

de desvendar as subjetividades que compõem a dimensão socioeconômica, onde o

empreendedorismo se torna, ainda que de forma indireta, alvo de diferentes

discussões no âmbito da Sociologia. Em um segundo momento, o

empreendedorismo é pensado a partir do contexto brasileiro, considerando os

processos de transformação das relações de trabalho no país e a dimensão que o

termo assume nesse contexto. Por fim, a discussão se estende para o campo da

educação, trazendo, de forma geral, reflexões sobre a ascensão de uma pedagogia

do empreendedorismo a partir do Sebrae, importante instituição brasileira na

promoção do empreendedorismo.

2.1  Sociologia, Economia e empreendedorismo

A partir dos esforços teóricos da Sociologia em promover um diálogo com a

esfera econômica, o empreendedorismo surge enquanto elemento vinculado a

diversas discussões no âmbito das Ciências Sociais. Muito embora o

empreendedorismo não seja historicamente um objeto central das reflexões

sociológicas, pode-se dizer que o debate sobre o empreendedorismo já se fazia

presente desde os trabalhos clássicos da Sociologia, ainda que sem referência a

esse termo (TAVARES, 2014, p. 33). Assim, pensando na trajetória do termo nas

Ciências Sociais, Mocelin (2015, p.257) destaca como

Trata-se de uma das mais importantes expressões da ação humana nas
sociedades capitalistas ocidentais, especialmente, em termos de
interpretação da dinâmica socioeconômica e cultural. Entendido como ação
social ao mesmo tempo motivada por valores e racionalidade, o
empreendedorismo articula duas dimensões fundamentais da sociabilidade
humana e da cultura moderna: a realização individual e a mudança social.
Na dimensão da realização individual, o empreendedorismo se expressa
como uma forma de personalidade identitária associada ao voluntarismo
pessoal. Na dimensão da mudança social, representa tanto um estrato
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socioeconômico típico das relações sociais cotidianas como processos de
mobilidade e desenvolvimento. (MOCELIN, 2015, p. 257)

Esses atributos, segundo o autor, são o que permitem caracterizar o

empreendedorismo como um fenômeno sociológico nato (Mocelin, 2015, p. 257).

Neste sentido, autores clássicos como Weber e Schumpeter, olhando para o

desenvolvimento do capitalismo em sua fase inicial, trazem grandes contribuições

para pensarmos na trajetória do termo na Sociologia. Melo (2008) relembra que,

para Weber:

O espírito do capitalismo transformou práticas econômicas, até então mal
vistas, em práticas recomendáveis. Assim, Weber contribuiu para a
compreensão de como o capitalismo está entrelaçado a outras esferas
sociais absorvendo, inclusive, valores éticos disciplinadores do processo de
acumulação de capital (MELO, 2008, p. 6)

Neste sentido, Martes (2010, p. 261), traçando uma análise sobre a ação

econômica do empreendedor segundo Weber e Schumpeter, aponta para as

semelhanças entre suas discussões, onde, segundo a autora, acredita-se que

Schumpeter tenha forte influência de Weber ao abordar o empreendedor como um

agente racional, mas movido por valores. A autora aponta ainda que, assim como na

perspectiva weberiana, Schumpeter busca explicar o sentido da ação do

empreendedor, considerando mais do que apenas a dimensão econômica em suas

análises (MELO, 2008, p. 263).

Para Schumpeter, portanto, o empreendedor é, exclusivamente, aquele que

promove ações de caráter pioneiro e inovador, afastando-se da noção

empreendedora que se retrata atualmente (MELO, 2008). Isto é, para Schumpeter

Empreender é inovar a ponto de criar condições para uma radical
transformação de um determinado setor, ramo de atividade, território, onde
o empreendedor atua: novo ciclo de crescimento, capaz de promover uma
ruptura no fluxo econômico contínuo. […] A definição com a qual
Schumpeter trabalha é precisa. O empreendedor é aquele que realiza novas
combinações dos meios produtivos capazes de propiciar desenvolvimento
econômico (MELO, 2008, p. 260).

Nessa perspectiva, Tavares (2014 p.37) reforça como “estamos falando da

capacidade de inovação e não da sobrevivência dos indivíduos”. No entanto, quando
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falamos sobre empreendedorismo no contexto atual, é importante pensar nos

processos de transformação nas relações de trabalho que marcam a atualidade.

Assim, embora haja um vasto referencial teórico abordando o tema

empreendedorismo, defini-lo enquanto conceito ainda segue um desafio. Entretanto,

quando nos debruçamos sobre o tema, é importante reforçar a necessidade de uma

aproximação das Ciências Sociais e da Economia enquanto um esforço para

compreender os mercados como estruturas sociais, considerando, ainda, as

subjetividades dos sujeitos econômicos, na qual sua conduta só pode ser explicada

socialmente (ABRAMOVAY, 2004, p. 36).

Neste sentido, compreender o fenômeno do empreendedorismo na atualidade

implica entender que a economia está incrustada no social (Polanyi, 1977). Assim, é

interessante ressaltar que, em especial no ocidente, ascende a visão economicista

da sociedade, que associa diretamente os fenômenos econômicos como sendo de

mercado, constituindo-se em uma economia formal (desenraizada socialmente) e

caracterizada pela “mentalidade de mercado” (Polanyi, 1977). Isto é, de acordo com

Polanyi “para todos os efeitos práticos, a economia consiste agora de fato em

mercados e o mercado envolve de fato a sociedade" (Polanyi, 1977, p. 9).

Através dessa visão economicista da sociedade, atrelada ao pressuposto do

mercado, percebe-se como se desenvolvem motivações e percepções que legitimam

determinadas ações de acordo com esse ideário. O empreendedorismo surge nesse

contexto, portanto, como o ideal que deve ser seguido por todos, assumindo um

papel fundamental no cenário capitalista, especialmente quando falamos de um

novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009).

Assim, na busca por compreender a dimensão que o termo assume na

atualidade, autores como Rosa e Puzio (2013), a partir de uma abordagem

foucaultiana, apontam caminhos para pensar a conjuntura atual, discutindo sobre a

produção de uma governamentalidade emergente que atua por meio do

investimento no ‘selfs’:

A emergência dessa nova razão empreendedora se sobrepõe ao poder de
coerção do Estado soberano, passando a incorporar tecnologias
disciplinares concomitantemente àquilo que Foucault chamou de biopolítica,
tendo como inspiração a formação de um sujeito produtor de si mesmo que
transforma seu corpo em um material humano de investimentos através de
um esforço que cultiva o fortalecimento de um self empreendedor para cada
indivíduo. (ROSA; PUZIO, 2013, p. 219).
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Neste sentido, segundo os autores, partindo do conceito de Biopolítica

abordado por Foucault, percebe-se atualmente a ascensão de uma nova

racionalidade empreendedora, tendo como peça fundamental o chamado sujeito

“empreendedor de si”, isto é:

[...] uma espécie de orquestração calculada das atividades dos
seres humanos sob uma racionalidade prática dirigida a certos objetivos,
uma vez que eles procuram tanto maximizar certas capacidades dos
indivíduos quanto restringir drasticamente outras, por meio da
governamentalização daqueles conhecimentos tidos como superiores, tais
como o médico, o pedagógico, o psicológico, etc., visando determinados fins
em termos de responsabilidade, disciplina e diligência. Nesse sentido, a
racionalidade administrativa emergente procura transformar a racionalidade
prática de execução de tarefas, com aproximações de bem-estar e
potencialização de seus conhecimentos e proveitos, gerenciados para
determinados fins. (ROSA; PUZIO, 2013, p. 221)

Diante deste cenário, no qual concretiza-se o ideário de empreendedores de

si, o comportamento ideal propalado é sempre a busca pela liberdade financeira,

dando espaço para um processo de ressignificação das ações econômicas dos

indivíduos. Atitudes que antes eram valorizadas, como a busca por um trabalho

formal, na condição de empregado e com direitos trabalhistas, agora são

consideradas inerciais e, até mesmo, motivo de demérito a partir desse novo modelo

de conduta (FRIDMAN, 2019). Neste sentido, a produção deste sujeito

empreendedor decorre de distintas técnicas de subjetivação (ROSA; PUZIO, 2013,

p. 226), que, incorporadas pelo coletivo, passam a compor subjetivamente o

cotidiano dos indivíduos.

Resumindo e simplificando, projeta-se a imagem do “novo trabalhador“
como um ser que substitui a carreira de um emprego assalariado de longo
prazo pelo desenvolvimento individual, através da venda de sua força de
trabalho (ou da alocação de seu esforço como produtor direto) em uma série
de atividades contingentes, obtidas através da demonstração pública da
disposição e competência para práticas econômicas em constante mudança
- isto é, sempre como empresário de si mesmos. (SILVA, 2002, p.105)

Ao lado disso, portanto, observa-se a produção de uma racionalidade, na qual

os indivíduos passam a pensar e agir sempre em termos de ganhos, com uma

racionalização da vida por meio de cálculos (ROSA; PUZIO, 2013, p. 227),

motivados a ser seu próprio patrão, em busca de sua liberdade financeira

(FRIDMAN, 2019). As características que agora configuram o empreendedor,
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portanto, se inserem como uma ferramenta que busca legitimar determinadas ações

que antes eram desvalorizadas (LEITE; MELO, 2008) garantindo a adesão nos

indivíduos a esse novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009).

Neste sentido, considerando, ainda, as particularidades que marcam a sociedade

brasileira e seus processos de transformação nas relações sociais e de trabalho, se

torna necessário explorar a dimensão que o empreendedorismo assume

especificamente nesse contexto, discussão que se estende para o subtítulo

seguinte.

2.2  O empreendedorismo no Brasil

Quando discutimos sobre o empreendedorismo no Brasil, é essencial pensar

a realidade brasileira enquanto um contexto permeado por desigualdades

econômicas e sociais. Scalon (2011, p.49) argumenta que “a desigualdade não se

reduz apenas à distribuição de renda; ao contrário, é um fenômeno complexo e

multifacetado que tem impactos diversos”, assim, reforça que:

É por meio do reconhecimento da complexidade da sociedade
contemporânea, em geral, e do fenômeno da desigualdade, em particular,
que as Ciências Sociais devem ultrapassar o espaço restrito das análises
baseadas quase unicamente na renda, que tem circunscrito os estudos
econômicos sobre as desigualdades (SCALON, 2011, p.66).

É recorrente, ainda, na sociologia brasileira, uma abordagem das

desigualdades pelo viés das relações de trabalho. Isto é, trata-se de uma sociedade

historicamente marcada pela precariedade do trabalho e pelo trabalho informal,

onde, frente a essa vulnerabilidade das relações trabalho-emprego, o

empreendedorismo ganha legitimidade no imaginário social. O empreendedorismo,

visto como uma alternativa para esse cenário, se reproduz como uma narrativa que

atinge boa parcela da população, sobretudo aquela que ficou historicamente à

margem do trabalho formal.

Assim, em um contexto permeado pela fragilidade das relações de trabalho,

em que a chamada “sociedade salarial” (CASTEL, 2003), característica das

sociedades europeias, não se concretiza, impactando diretamente na configuração

das relações econômicas e de trabalho no país. Já na década de 1990, com o

avanço da flexibilização das relações de trabalho e os processos de terceirização no
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Brasil, nota-se um aumento dessa população envolvida em atividades como trabalho

autônomo ou trabalho informal no país.

Neste sentido, as garantias de empregabilidade e os direitos sociais do

trabalhador passam, cada vez mais, a ser responsabilidade dos indivíduos, cabendo

ao Estado o papel de regulador e não garantidor dessas relações. A partir dessa

dinâmica, buscamos interpretar esses processos inscritos ao que hoje chamamos de

neoliberalismo, isto é, uma governamentalidade (FOUCAULT, 2008), conforme

mencionado anteriormente, onde as ações econômicas dos indivíduos são

ressignificadas e resta aos sujeitos o ideário do empreendedorismo.

Neste sentido, cabe destacar que, a partir da intensificação do trabalho

informal e autônomo no Brasil, se desenvolvem ações do governo que visam criar

uma regulamentação específica para esses trabalhadores, que hoje se converge,

por exemplo, na figura do chamado Microempreendedor Individual (MEI). No Brasil,

segundo dados divulgados pelo governo federal, no ano de 2020 existiam mais de

11 (onze) milhões de MEIs ativos no país1. Este número expressivo corresponde a

cerca de 56% dos empreendimentos ativos no Brasil, demonstrando, na prática, os

resultados desse processo de informalidade.

Diante deste cenário, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas (Sebrae), torna-se um agente de interesse sociológico importantíssimo

para compreender o empreendedorismo no país. Em um contexto em que o país é

atravessado pelas benesses do empreendedorismo, com estatísticas que revelam a

força e a positividade do fenômeno, mas ofuscam a realidade social desse processo

(THÉVENOT, 1995).

Assim, os dados sobre o empreendedorismo no Brasil ilustram essa

discussão. Segundo a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2019, a taxa de

empreendedorismo total (TTE) no país era de 38% da população adulta2. Segundo o

relatório, a TTE corresponde ao número total de indivíduos envolvidos em alguma

atividade empreendedora, seja ela inicial ou já estabelecida. Em suas pesquisas, o

instituto define que:

2 Global Entrepreneurship Monitor 2019
https://ibqp.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Empreendedorismo-no-Brasil-GEM-2019.pdf. Acesso
em 09/06/2021

1 Dados obtidos em
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2021/03/cresceu-o-numero-de-microempreend
edores-individuais-em-2020. Acesso em 09/06/2021.
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No conceito do Global Entrepreneurship Monitor, o empreendedorismo é
qualquer tentativa de criação de um novo negócio, seja uma atividade
autônoma e individual, uma nova empresa ou a expansão de um
empreendimento existente (GEM BRASIL, 2020, p.20)

Assim, as pesquisas apontam um crescimento do empreendedorismo no

Brasil nos últimos anos, as quais buscam também compreender as motivação que

levam o sujeito a empreender. Para tanto, a análise conclui ao apresentar quatro

opções de escolha para os empreendedores entrevistados, são elas: ‘porque os

empregos são escassos’, ‘para fazer diferença no mundo’, ‘para constituir uma

grande riqueza ou uma renda muito alta’ e ‘para continuar uma tradição familiar’

(GEM, 2020).

Deste modo, é interessante notar que durante a análise dos dados,

considerando os eixos acima, 88% dos brasileiros apresentam ao menos duas

motivações para dar início ao seu empreendimento. Isto é, cerca de 88,54% dos

entrevistados afirmam que a escassez de empregos se apresenta como um dos

motivos para seu envolvimento na atividade empreendedora que desenvolvem. Já

entre os entrevistados que apresentam apenas uma motivação, 26% afirmam que o

desemprego foi um fator decisivo em sua trajetória para o empreendedorismo, sendo

equivalente ao chamado “empreendedorismo por necessidade” (GEM, 2020).

Diante desses dados, é interessante pensar como a narrativa do

empreendedor se insere no cotidiano das camadas mais populares, onde o

empreendedorismo aparece desde sempre como uma alternativa à escassez de

empregos ou, até mesmo, como a única ferramenta de ascensão social. Não se

trata, portanto, de um empreendedorismo por vocação. Em muitos casos, o

empreendedorismo surge como uma alternativa para a condição social em que o

indivíduo está inserido, em um contexto onde não há segurança no trabalho,

garantia de direitos e acesso a condições básicas de seguridade social.

Ao lado destas condições, portanto, a noção de “empreendedor de si” se

torna um elemento interessante para se pensar as relações de trabalho nesse

contexto. Barbosa (2011), trazendo algumas considerações sobre a precarização do

trabalho e também inspirado por Foucault (2008), discorre sobre a disseminação de

um discurso onde os indivíduos passam a ser responsabilizados pela sua situação
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de empregabilidade, discurso esse que, segundo o autor, “se personifica na figura do

empreendedor de si mesmo” (BARBOSA, 2011, p. 136). Assim,

No nível dos discursos e das narrativas, o que estamos testemunhando é
uma tentativa de construção da imagem do empreendedor de si mesmo
como o indivíduo capaz de vencer as incertezas e inseguranças da vida
social dentro do contexto do capitalismo flexível. (BARBOSA, 2011, p. 138)

Portanto, em um contexto permeado por mudanças, é interessante pensar

nessa dimensão que o empreendedorismo assume atualmente. Leite e Melo (2008),

ao propor uma discussão sobre a construção de uma ideologia empreendedora,

observam a forma como esse termo e os ideais que ele representa estão enraizados

no pensamento social, transparecendo a ideia de que sua configuração atual é

“óbvia” ou natural. A partir dessa perspectiva, as autoras buscam compreender como

ocorre a produção de seus significados, desvelando os atores sociais que produzem

e propagam esses ideais, pensando o empreendedorismo e a figura do

empreendedor no âmbito da Sociologia. Segundo as autoras, observa-se que:

Enquanto há, de um lado, uma literatura acadêmica que estuda o
empreendedorismo como um tipo de ação econômica e o empreendedor
como um ator social a quem corresponde um tipo de prática ligada à
liderança e à inovação, há também, de outro, uma literatura não acadêmica
que faz do empreendedorismo um conjunto de princípios ideais de bom
comportamento e que, a partir desse conjunto, estabelece prescrições
normativas para aqueles que desejam tornar-se empreendedores”. (LEITE;
MELO, 2008, p. 35)

Assim, com uma presença cada vez maior na literatura de ‘autoajuda’ para

profissionais, Leite e Melo (2008, p.41) debatem sobre como esse

empreendedorismo, imbuído por moralidades, se adapta às narrativas do senso

comum, como uma forte ferramenta para legitimar determinadas ações antes

desvalorizadas, ressignificando as noções de empreendedor e empresário frente a

ideia de trabalho/trabalhador.

Ao lado disso, pensando em termos globais, Boltanski e Chiapello (2009), um

novo espírito do capitalismo define tal contexto, baseado em um conjunto de

crenças que dirigem e justificam as ações dos indivíduos. Segundo os autores,

O espírito do capitalismo é justamente o conjunto de crenças associadas à
ordem capitalista que contribuem para justificar e sustentar essa ordem,
legitimando os modos de ação e as disposições coerentes com ela. Essas
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justificações, sejam elas gerais ou práticas, locais ou globais, expressas em
termos de virtude ou em termos de justiça, são respaldo ao cumprimento de
tarefas mais ou menos penosas e, de modo mais geral, à adesão a um
estilo de vida, em sentido favorável à ordem capitalista (BOLTANSKI,
CHIAPELLO, 2009, p.42)

O empreendedorismo, nesse contexto, é a grandeza que fortalece o

capitalismo, onde, diferente do espírito que alimenta o capitalismo industrial - no

qual as características eram o trabalho, a disciplina, a hierarquia, o novo espírito

conexionista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) é marcado pela flexibilidade,

adaptabilidade e pela concepção do risco como grande gerador de oportunidades.

Ou seja, como aponta Casaqui (2015, p.4), “emerge a imagem contemporânea do

homem conexionista, adaptado ao trabalho em redes e à flexibilização das relações

sociais, identificado com a indústria criativa, com espírito empreendedor”.

Assim, nota-se que a revisão da literatura, de modo geral, relaciona o

contexto do trabalho/emprego com a ascensão do empreendedorismo,

perpassando pelos agentes propagadores deste ideal; deste modo, como

mencionado na introdução, nos surpreendeu na pesquisa em que realizamos sobre

a percepção das crianças sobre o dinheiro, a menção ao empreendedorismo, o que

nos motivou buscar entender como o empreendedorismo adentra no universo

infantil.

Deste modo, notamos que ao longo dos últimos anos, a educação

empreendedora vem ganhando cada vez mais espaço no contexto brasileiro.

Projetos como o Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos (JEPP), do

Sebrae, buscam inserir o empreendedorismo no cotidiano escolar com materiais

desenvolvidos para crianças ainda em sua fase de socialização primária.

Quando pensamos nas formas de atuação de instituições como o Sebrae, que

fomentam o empreendedorismo no Brasil, é interessante pensar na narrativa criada

sobre o empreendedorismo a partir de suas ações, que envolvem estratégias como

cursos, palestras, consultorias, etc. Assim, quando pensamos no discurso

empreendedor propalado pelo Sebrae, nota-se a sua associação - já tradicional - à

inovação. Conforme apontado anteriormente, a ideia de empreender e inovar está

atrelada à uma perspectiva schumpeteriana, onde o empreendedor, para ser

definido como tal, deve operar a partir da chamada “destruição criativa”, trazendo

novos produtos ao mercado que sejam capazes de romper com os ciclos

anteriores.
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Essa ideia, bastante presente nos discursos do Sebrae em diferentes

âmbitos, traz a noção de que o empreendedor é o grande responsável pelos

processos de inovação, tecnologias e investimentos, assumindo grandes riscos

calculados - sempre com uma conduta baseada no planejamento. A partir das

cartilhas do Sebrae, portanto, abre-se um espaço para analisar essa narrativa ao

lado dos materiais pedagógicos como uma forma de compreender o que é, de fato,

ensinado para as crianças e quais as atividades que são desenvolvidas na prática,

representando o empreendedorismo para além de sua narrativa inovadora.

A discussão se estende, ainda, para o papel do Estado nas cartilhas.

Pensando novamente na ideia de um empreendedorismo tradicionalmente

associado à inovação, é interessante analisar de que forma o Estado é

representado nas cartilhas a partir das atividades e discussões promovidas com as

crianças. Conforme aponta Mazzucato (2014), uma dimensão pouco explorada do

Estado é sua dimensão empreendedora. Embora seu papel seja ofuscado pela

ideia do sujeito empreendedor como o grande responsável por ações inovadoras, é

o Estado que atua por meio de grandes investimentos em infraestrutura, produtos

inovadores e tecnologias. Isto é, o Estado possui um papel fundamental em termos

de investimentos, assumindo grandes riscos - com grande capital - inclusive

auxiliando o processo de consolidação de pequenas empresas através de

incentivos fiscais.

Partindo de uma análise dos recursos pedagógicos promovidos pelo JEPP,

portanto, é interessante pensar nessa perspectiva do empreendedor como agente

central no fomento à inovação, trazendo, ainda, discussões sobre o papel do

Estado nesse contexto.

Neste sentido, como já enfatizado anteriormente, apesar do termo

“empreendedorismo” não ser uma discussão nova nesse contexto, é importante

pensar a dimensão que se assume nos dias de hoje, onde ‘ser empreendedor’

adentrou nos currículos de escolas públicas e privadas e no cotidiano infantil.

Ensinar sobre o empreendedorismo, portanto, tornou-se objetivo de diferentes

agentes e instituições, com a criação de projetos e políticas públicas que visam

disseminar essa cultura empreendedora.

Camargo (2018) aponta, entretanto, para o caráter empresarial que a

educação assume quando inserida nesse contexto. Dialogando com as discussões
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apresentadas anteriormente, sobre o empreendedorismo no contexto brasileiro e as

transformações presentes no Brasil ao longo da década de 1990, Camargo (2018)

discorre sobre as significativas reformas do Estado durante o período, no qual:

O Estado fica cada vez mais distante da regulamentação da sociedade,
fazendo com que o mercado seja o principal regulador das relações sociais,
ou seja, os indivíduos terão menos proteção do Estado, no sentido, por
exemplo, das políticas de previdência social, da saúde, da educação,
levando-os a buscar esses serviços em instituições privadas; o sistema
público só vai atender os extremamente desprovidos de condições. Logo, os
indivíduos buscam, dentro de suas possibilidades, individualmente, a
resolução de seus problemas e dos problemas do seu entorno, por isso, a
educação para o empreendedorismo faz tanto sentido dentro do processo
capitalista (2018, p. 30).

Desta forma, a educação, enquanto um elemento fundamental nas

sociedades e interessante ferramenta para disseminar essa nova postura, também

passa a ser influenciada por esse contexto social e econômico, com o avanço cada

vez mais expressivo de cursos, projetos e conteúdos de uma pedagogia do

empreendedorismo. Inerente a esse processo, nota-se, por fim, a presença

marcante do empreendedorismo no cotidiano infantil, adentrando na fase de

socialização primária das crianças nas escolas.

As discussões do presente trabalho, portanto, se estendem para uma reflexão

sobre o empreendedorismo no universo infantil, considerando a reprodução desse

empreendedorismo através de processos educacionais promovidos a partir de uma

narrativa predominante, que naturaliza o empreendedorismo e estimula

determinados comportamentos dentro de um contexto sócio-econômico.

3.  O Sebrae e a educação Empreendedora no Brasil

A partir de um diálogo estabelecido com o referencial teórico no capítulo

anterior, propõe-se, no presente capítulo, uma breve descrição sobre o Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Programa Jovens

Empreendedores Pequenos Passos (JEPP) enquanto objeto de nossas análises. Ao

fim do capítulo, são apresentados os métodos de pesquisa e os eixos de análise que

serão desenvolvidos no quarto capítulo.
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3.1   O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

exerce um papel fundamental no fomento ao empreendedorismo no Brasil. Presente

desde de 1972, trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos, que atua a

partir de diferentes frentes em todo o território nacional, através de parcerias entre o

setor público e privado, com consultorias, cursos, palestras e projetos educacionais

voltados para diferentes públicos. Sua estratégia, portanto, enfatiza:

Com foco no estímulo ao empreendedorismo e no desenvolvimento
sustentável dos pequenos negócios, o Sebrae atua em: educação
empreendedora; capacitação dos empreendedores e empresários;
articulação de políticas públicas que criem um ambiente legal mais
favorável; acesso a novos mercados; acesso a tecnologia e inovação;
orientação para o acesso aos serviços financeiros. (SEBRAE)3

O Sebrae desenvolve, portanto, ações estratégicas que contemplam

diferentes setores de negócios, incluindo o setor da indústria, do comércio e do

agronegócio, por exemplo. Seus objetivos incluem incentivar o empreendedorismo

no país e “promover a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos”4.

Apesar de atuar no Brasil desde 1964, o Sebrae se consolidou como

instituição apenas em 1972, quando foi criado o Centro de Assistência Gerencial à

Pequena Empresa (Cebrae), vinculado à administração pública até o ano de 1990. A

partir da década de 1990, pelo decreto nº 99.570, que complementa a lei nº 8029, o

Cebrae foi transformado em Sebrae com ‘S’, tornando-se, portanto, uma instituição

privada e mantida por repasses das maiores empresas do país.5

Ao longo dos últimos anos, o Sebrae vem se consolidando cada vez mais no

Brasil, não apenas no setor empresarial, como no educacional. Atuando por meio de

diferentes estratégias de desenvolvimento, a instituição conta com uma sede

nacional, em Brasília, e diferentes unidades em todos os estados brasileiros. Assim,

o “Sebrae Nacional é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema,

5 Mais informações disponíveis em:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos. Acesso em:
07/06/21

4 Idem

3 Mais informações disponíveis em:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/o_que_fazemos. Acesso em:
07/06/21
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definindo diretrizes e prioridades de atuação”6, sendo responsabilidade das unidades

estaduais, portanto, seguir essas diretrizes nacionais e desenvolvê-las de acordo

com a realidade e as necessidades locais.

3.2  Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos

Visando cumprir o objetivo de disseminar a cultura empreendedora no Brasil,

o Sebrae conta com diversos projetos de ensino, palestras, consultoria e cursos de

diferentes formatos. Neste sentido, o Sebrae elaborou o chamado Plano Nacional de

Educação Empreendedora (PNEE) que atua em escolas e universidades públicas e

privadas de todo o país. Como um meio de consolidar as suas ações, o plano tem

como objetivo disseminar e consolidar o empreendedorismo tanto na Educação

Básica, quanto superior ou profissional.

Assim, o PNEE engloba diferentes projetos, como o Programa Jovens

Empreendedores Pequenos Passos (JEPP), voltado para alunos regularmente

matriculados no Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), o curso ‘Despertar’ e o

‘Crescendo e Empreendendo’, voltados aos alunos do Ensino Médio, e, por fim, a

‘Disciplina Empreendedora’, que pode ser aplicada ao longo da graduação para

estudantes universitários.

A presente pesquisa se debruça, portanto, sobre o Programa Jovens

Empreendedores Pequenos Passos, desenvolvido para crianças e adolescentes dos

6 aos 14 anos de idade. Para tanto, as análises traçadas se desenvolvem a partir

dos nove livros didáticos desenvolvidos para o JEPP, utilizando como fonte de

conteúdo os livros para os estudantes, utilizados pelas turmas em cada encontro.

Para compreender a estrutura do projeto, além de pesquisas no próprio site

do Sebrae, foram utilizados os editais do programa, que apresentam o passo a

passo para sua implementação, a capacitação dos professores e os resultados

esperados. É importante reforçar, portanto, que todos os livros utilizados foram

desenvolvidos pelo projeto Jovens Empreendedores Pequenos Passos e, portanto,

todos os direitos estão reservados ao Sebrae.

O programa se insere no cotidiano escolar enquanto uma estratégia do

Sebrae para incentivar e desenvolver uma postura empreendedora com os alunos

6 Idem
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desde o ensino fundamental, contando com uma metodologia e materiais

desenvolvidos pela própria entidade. Seus objetivos incluem:

Disseminar a cultura empreendedora e orientar para o plano de negócios,
de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre crianças
e adolescentes, incentivando-os à prática do empreendedorismo e o
protagonismo juvenil (...). Os alunos são instigados a desenvolver o
comportamento empreendedor, promover a ecossustentabilidade, ética e
cidadania, cultura da inovação e cooperação, e o plano de negócio
(SEBRAE, 2018)

Neste sentido, segundo o Sebrae (2018)7, o curso visa o envolvimento dos

jovens estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender como empreendedor.

O foco do projeto está em criar um ambiente de aprendizagem, no qual os

estudantes possam aprender a assumir riscos calculados, tomar decisões e

desenvolver uma nova perspectiva sobre situações cotidianas, reconhecendo

oportunidades de inovação e de negócios em diferentes contextos. Assim, cabe

destacar como os princípios que marcam a missão do JEPP Sebrae em sua

metodologia de ensino estão em sintonia com as características que alimentam o

espírito do capitalismo conexionista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2011), conforme

destacado acima, se enfatizam como qualidades dos sujeitos - ter iniciativa, saber

correr riscos calculados, ser flexível e ter autonomia, isto é, ser um empreendedor de

si.

Para tanto, a implementação do projeto acontece a partir de uma parceria

entre o SEBRAE e a Secretaria da Educação municipal ou instituição de ensino

interessada no programa. Segundo o plano de desenvolvimento do projeto, os

objetivos do programa contemplam o incentivo às práticas empreendedoras no

cotidiano dos alunos, aprimorando suas capacidades enquanto agentes de

mudança. Isto é, subjetivamente, as palavras mudanças, riscos e autonomia

reforçam que passividade, estabilidade e carreira, que caracterizavam o trabalhador

industrial, agora não são mais atitudes valorizadas (BOLTANSKI; CHIAPELLO,

2011).

Com a promoção de uma postura empreendedora associada ao protagonismo

juvenil, o projeto visa estimular os alunos a busca por oportunidades e sua

7 Mais informações disponíveis em:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/to/artigos/edital-jepp-jovens-empreendedores-primei
ros-passos,cf4c14266add1610VgnVCM1000004c00210aRCRD. Acesso em: 10/06/21.
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capacidade de ação e reação, isto é, o programa conta com uma metodologia

participativa em sua estrutura, que segundo o Sebrae (2017), a educação “deve

atuar como transformadora desse sujeito, incentivá-lo à quebra de paradigmas, ao

desenvolvimento de habilidades e comportamentos empreendedores” (SEBRAE,

2017)8. Assim, essa perspectiva se amplia para além do ambiente escolar, visando

que os estudantes desenvolvam atributos que se estendem à gestão da vida desses

jovens em seu cotidiano (como apresentado abaixo):

Essa visão vai ao encontro dos quatro pilares da educação propostos pela
Unesco: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos; aprender a
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a
fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas;
aprender a ser, via essencial que integra os três precedentes. (Adaptado de
SEBRAE, 2017)

Para tanto, a atuação do SEBRAE contempla todo o processo de capacitação

dos professores e licenciamento da metodologia do JEPP, sendo essa uma condição

indispensável para sua aplicação. Segundo os editais de seleção do programa,

apenas os professores capacitados podem aplicar tal metodologia com os alunos -

sob pena de descredenciamento da escola em caso de descumprimento. Ainda

segundo os editais do programa, é desejável que os professores também tenham

determinadas características, conforme apresentado abaixo:

Para atuar na aplicação do JEPP com os alunos do Ensino Fundamental, é
desejável que as características abaixo sejam observadas no perfil do
professor: iniciativa; atitude positiva e dinamismo; habilidade na
comunicação oral; criatividade; habilidade de escuta - saber ouvir; atitude
flexível, aberta e receptiva a inovações; predisposição ao novo; capacidade
de persuasão e comprometimento (Adaptado de SEBRAE, 2017).

As características destacadas no trecho acima são frequentemente

associadas ao sujeito empreendedor para o Sebrae, presente, inclusive, nos

materiais didáticos do programa que serão analisados mais adiante. O tema, que

será aprofundado nas análises do próximo capítulo, ilustra as expectativas da

entidade, inclusive em relação aos professores, que também devem se comprometer

com uma postura criativa, dinâmica e responsável para trabalhar com as crianças.

Desta forma, tais características são desejáveis e estimuladas ao longo do processo

8 Mais informações disponíveis em:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/educacao-empreendedora-no-ensino-fundam
ental,0c54be061f736410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em 10/06/21
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de capacitação, reconhecendo a importância do professor enquanto mediador entre

o Sebrae e as crianças nas escolas, contribuindo para o desenvolvimento do projeto

em diferentes turmas.

Além da capacitação dos docentes, o JEPP conta com os materiais didáticos

que são a base da sua metodologia. São distribuídos, ao total, nove livros - um para

cada ano do ensino fundamental. Assim, esse material também é de

responsabilidade do SEBRAE, que desenvolve e fornece esses livros para as

escolas e alunos. Considerando a realidade das diferentes regiões do Brasil, o

programa conta com uma metodologia semi-aberta, onde os professores possuem

autonomia para adaptar os conteúdos de acordo com a realidade e necessidade de

seus alunos.

Os livros possuem temáticas específicas para cada ano do ensino

fundamental com uma proposta de atividade diferente de acordo com a faixa etária

das crianças. Assim, apesar de contar com uma estrutura semelhante, os nove livros

didáticos incluem temas como agronegócio, sustentabilidade, cultura,

empreendedorismo social e outras temáticas que irão tangenciar as atividades

desenvolvidas pelos professores com os estudantes ao longo do ano letivo.

As atividades incluem, por exemplo, a confecção de ervas aromáticas e

abertura de uma loja, ou a venda de temperos pela turma enquanto um grupo. A

partir delas, espera-se que os alunos aprendam algumas noções básicas do que é o

empreendedorismo, quais são as características dos empreendedores, como montar

um plano de negócios, além de serem introduzidas questões sobre concorrência,

vendas e marketing. É válido registrar, ainda, que o empreendedorismo aqui

limita-se a atividades de produção de baixo valor agregado, com pouco capital

tecnológico, geralmente, com foco na qualidade dos serviços prestados, isto é,

abertura e gerenciamento de um negócio próprio.

Desta forma, para introduzir os temas de maneira didática e atrativa aos

alunos, o JEPP utiliza-se de alguns materiais de apoio pedagógico, como, por

exemplo, ao longo dos anos iniciais, os personagens da “Turma dos jovens

empreendedores”. Tornando as discussões mais lúdicas e acessíveis às crianças, os

livros trabalham com a apresentação de jogos, brincadeiras e atividades em grupo

que promovem o diálogo nas salas de aula, inserindo o empreendedorismo no

cotidiano escolar através de uma pedagogia do ser empreendedor.
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Neste sentido, no primeiro ano, o livro intitulado “O mundo das ervas

aromáticas” propõe que os alunos montem uma loja de ervas aromáticas a partir dos

conteúdos ensinados. O conteúdo, que será explorado posteriormente, inclui a

criação de um plano de negócios, bem como noções básicas sobre o

empreendedorismo, concorrência, lucro e marketing. Assim, através da história de

Filomena e sua turma de amigos, são introduzidas discussões sobre o

gerenciamento de um negócio e a postura empreendedora em situações cotidianas

das crianças.

Os personagens, utilizados enquanto um recurso pedagógico, estão

presentes nos livros desde o 1º ano, chamados de “A turma dos jovens

empreendedores”. O grupo, composto por quatro amigos, Pâmela e Leonardo, de

cor branca, Mieko, personagem asiática, e Maurício, o único personagem negro da

turma, compõem uma parte fundamental dos livros, com histórias e atividades

envolvendo a turma que ilustram situações cotidianas e exemplificam as atividades

que devem ser realizadas pelas crianças. Embora estejam presentes em todos os

livros do curso, é ao longo dos anos iniciais que possui função metodológica,

enquanto meio de adentrar o universo infantil pela contação de histórias e narrativas

de vida dos personagens, variando de acordo com a faixa etária das crianças em

cada um dos anos de ensino.

Ainda seguindo a metodologia do projeto, no segundo ano do ensino

fundamental, o livro “Temperos naturais” contém orientações e conteúdos para que

os alunos aprendam a montar uma loja de temperos, reforçando a importância do

planejamento para saber abrir e gerenciar um negócio por conta própria. Assim, os

alunos são ensinados, por exemplo, que ‘qualidade atrai o cliente’, trabalhando a

importância de desenvolver pesquisas de preferência e da relação com os clientes

em geral para garantir boas vendas e um bom andamento do negócio.

Já o terceiro livro, intitulado “Oficina de brinquedos ecológicos”, propõe a

confecção de brinquedos feitos pelos próprios alunos com materiais recicláveis. A

ideia principal se desenvolve em torno da noção de que a diversão também pode ser

uma oportunidade de negócio - isto é, trabalhar com o que te dá prazer, trazendo o

exemplo de empreendedores do ramo do entretenimento, como Walt Disney e Beto

Carreiro. Cabe destacar aqui, que trabalho e lazer passam a se constituir tanto como

uma atividade única quanto uma oportunidade de negócios. Os limites entre o
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trabalho e o lazer são sobrepostos, assim, retroalimentam o referido espírito do

capitalismo (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2011) em que o tempo do trabalho e do lazer

convergem e passam a constituir a identidade do empreendedor, no qual não há

limites definidos entre trabalho/lazer.

O quarto ano trabalha com o livro “Locadora de produtos”. Aqui, propõe-se

que os alunos montem, em conjunto, uma locadora de livros, brinquedos ou jogos

que eles já tenham em casa. Assim, através dessa atividade, espera-se que os

alunos aprendam noções básicas sobre o setor de prestação de serviços,

vivenciando experiências de empréstimo e locação com bens que já possuem “como

uma oportunidade de ampliar e enriquecer os momentos de divertimento” (SEBRAE,

2012)9.

A temática desenvolvida no quinto ano inclui discussões sobre alimentação

saudável com o livro “Cores e Sabores”. Seu foco, entretanto, passa a ser voltado às

características empreendedoras e comportamentais que espera-se que os alunos

desenvolvam, tema que passa a ser desenvolvido de forma mais presente e clara ao

longo dos livros seguintes, quando os alunos já têm mais de 10 anos de idade, isto

é, a pedagogia do empreendedorismo extrapola as fronteiras da construção de um

negócio e adentra no universo da vida pessoal dos sujeitos, também aconselhando

sobre a construção de corpos saudáveis, como responsabilidade individual.

No sexto ano, o livro “Ecopapelaria” propõe como atividade de montagem de

uma ecopapelaria com produtos reutilizados pelos alunos. Além do seu foco na

sustentabilidade, o programa trabalha questões sobre o comportamento

empreendedor, material que inclui:

9 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do aluno 4º ano
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Tabela 01: Características do comportamento empreendedor

Características do comportamento empreendedor:

- Busca de oportunidades e iniciativa;
- Persistência;
- Correr riscos calculados;
- Exigência de qualidade e eficiência;
- Comprometimento;
- Busca de informação;
- Estabelecimento de metas;
- Planejamento e monitoramento sistemático;
- Persuasão e rede de contatos;
- Independência e autoconfiança.

Fonte: Adaptado de Sebrae (SEBRAE, 2012, p. 19)

Já no sétimo ano, as discussões incluem a relação dos alunos com a cultura

local e a ideia de “jovens conscientes”. Assim, com o livro “Artesanato sustentável”,

os alunos devem montar uma loja de artesanatos feitos com materiais sustentáveis

produzidos pela própria turma. O material conta, ainda, com um plano de negócios

para nortear suas atividades, conforme apresentado abaixo:

Tabela 02: Passo a passo de um plano de negócios

Passos para um plano de negócios - Loja de artesanato sustentável

1. Identificar a oportunidade de mercado e definir o tipo de negócio
2. Definir um nome para o negócio
3. Definir os produtos e serviços
4. Definir os clientes do negócio
5. Identificar os concorrentes
6. Definir o local de funcionamento do negócio
7. Estabelecer as ações de produção e para o desenvolvimento dos

produtos e serviços
8. Definir recursos materiais necessários e parcerias para a

implantação do plano de negócios
9. Definir recursos financeiros necessários para o desenvolvimento

do negócio
10. Definir ações de marketing para divulgação do negócio
11. Organizar e distribuir as tarefas entre os responsáveis pelo

negócio
12. Avaliar resultados do negócio e desenvolver o sistema de

pós-venda, visando à manutenção dos clientes

Fontes: Adaptado de Sebrae (SEBRAE, 2012; Livro do aluno - 7º ano)
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“Empreendedorismo social” é o tema do oitavo ano. Durante o curso, os

alunos são ensinados sobre a elaboração e o gerenciamento de projetos sociais

para que possam, posteriormente, desenvolver um projeto próprio em sua escola,

considerando a realidade local. As discussões promovidas com os alunos destacam

que é papel do empreendedor, também, “fazer parte da mudança”, pensando em

ações para melhorar sua realidade social, não apenas na escola, mas na

comunidade.

Por fim, o último ano trabalha com o livro “Novas ideias, grandes negócios”.

Os alunos devem abrir um negócio a partir da identificação de uma oportunidade.

Através dessa atividade, são ensinadas noções sobre planejamento de custos,

ações de marketing e desenvolvimento de um sistema de pós-venda e relação com

os clientes, sendo a última etapa do projeto geral.

3.3  Desenvolvimento da pesquisa

Os materiais didáticos apresentados acima, constituem uma importante fonte

para refletir sobre a educação empreendedora nas escolas via o programa

desenvolvido pelo SEBRAE. No ato de ensinar a empreender, o Sebrae conta com o

uso de materiais recreativos combinados com atividades lúdicas, que seguem um

progresso de acordo com a faixa etária dos alunos. Ao longo do programa, tais

ferramentas se apresentam como um meio de adentrar o universo infantil,

viabilizando o ensino do empreendedorismo no contexto escolar através dessa

pedagogia.

Neste sentido, com o objetivo de compreender a pedagogia do

empreendedorismo proposto pelo Sebrae via a narrativa promovida pelo JEPP, a

presente pesquisa se desenvolveu através de uma análise de conteúdo dos nove

livros apresentados. Para compor as análises, todos os livros foram catalogados de

acordo com a faixa etária que se destina, os temas abordados ao longo do projeto e

as atividades propostas para as crianças a cada ano letivo, buscando traçar qual a

relação entre os conteúdos e o desenvolvimento do projeto com o referencial teórico

estudado ao longo do processo de pesquisa para compreender a construção do

sujeito empreendedor através do projeto. Assim, foi elaborada uma tabela contendo

os dados/conteúdos de cada ano, permitindo visualizar a composição do JEPP na
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sua totalidade e as discussões presentes em cada livro, contribuindo para as

análises que serão traçadas no próximo capítulo.

Conforme apresentado anteriormente, cada livro se desenvolve através de

uma temática distinta, inserindo diferentes discussões na sala de aula com os

alunos, mediado pelos professores que passam a ser importantes propagadores do

empreendedorismo. Além das atividades práticas propostas pelo programa, devem

ser consideradas, ainda, as discussões teóricas abordadas por ele e a sua relação

com a construção do ideário empreendedor para crianças e adolescentes.

Para tanto, a construção de uma tabela e análise se insere como um meio de

catalogar os dados e visualizá-los de forma mais clara, permitindo a criação de eixos

temáticos que serão o alvo das análises aqui desenvolvidas. Assim, buscou-se uma

síntese de cada cartilha, visando expressar o conjunto de significados presentes

para compreender a pedagogia e apreender o conteúdo do empreendedorismo para

o universo infantil.

É importante destacar, portanto, do que se trata cada um dos três eixos de

análise que serão desenvolvidos ao longo do quarto capítulo: o primeiro eixo busca,

a partir das falas presentes em cada livro, compreender quais as características que

definem o empreendedor segundo o projeto. Neste sentido, frases como “ser

empreendedor é..” se tornam alvo desta etapa de pesquisa para compreender quais

as características que compõem uma postura empreendedora a partir das cartilhas.

O segundo eixo, portanto, se pauta a partir da metodologia do projeto, buscando

compreender de que maneira se incutem essas características a partir das

atividades propostas nos livros. Por fim, o terceiro eixo se desenvolve a partir de

uma análise sobre empreender e ser empreendedor via um diálogo com o referencial

teórico já apresentado no segundo capítulo da pesquisa.

4. “Vamos aprender com a turma dos jovens empreendedores!"

O sujeito empreendedor para o SEBRAE envolve uma postura de vida, de

comprometimento e persistência. O Projeto Jovens Empreendedores Pequenos

Passos, enquanto uma estratégia pedagógica desenvolvida para ensinar o

empreendedorismo desde a fase de socialização primária das crianças, se insere

como um objeto de estudo para pensar sobre a pedagogia do empreendedorismo e
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a construção do ideário empreendedor no cotidiano infantil. Neste sentido, a

presente pesquisa objetiva compreender de que forma o Sebrae se insere nas

escolas e no cotidiano das crianças a partir do material pedagógico promovido

através do JEPP, traçando análises sobre sua metodologia, linguagem e,

principalmente, seu conceito de empreender e de ser empreendedor.

Com o objetivo de ensinar a empreender, o JEPP se insere nas salas de aula

desde as séries iniciais do ensino fundamental. Para tanto, se utiliza de nove livros

didáticos ao total - um para cada ano do ensino fundamental - que se desenvolvem a

partir de temáticas diferentes. Em linhas gerais, o Sebrae busca, ainda, “apresentar

práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além

de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da

própria vida”10. Neste sentido, é interessante notar em seu material pedagógico quais

são as habilidades ensinadas aos alunos, principalmente quando pensamos em

termos de gestão da própria vida dessas crianças.

É importante contextualizar, de forma geral, a maneira como os livros são

trabalhados em sala de aula. A partir de diferentes temáticas que são propostas a

cada ano, os materiais metodológicos se desenvolvem a partir de uma atividade

principal - a ser elaborada ao longo de todo o ano -, como, por exemplo, a abertura

de uma loja de ervas aromáticas, a montagem de uma locadora, ou a elaboração de

um projeto social em sua escola. Todas as atividades devem ser realizadas em

grupo ao longo do ano letivo para, no final, ter os resultados expostos em uma feira

empreendedora na escola.

Para exemplificar a dinâmica do projeto nas salas de aula, vamos utilizar o

livro do 1º ano, no qual a proposta central é a abertura de uma loja de ervas

aromáticas. Em conjunto, com o auxílio e supervisão de uma professora capacitada,

os alunos são ensinados sobre os passos básicos para a abertura de um negócio,

incluindo os passos descritos abaixo:

10 Mais informações disponíveis em:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/educacao-empreendedora-no-ensino-fundam
ental,0c54be061f736410VgnVCM2000003c74010aRCRD. Acesso em: 10 de junho de 2021.
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Figura 01: Atividades desenvolvidas no 1º ano

Fontes: SEBRAE, 2012, p.69. Livro do 1º ano - JEPP

A imagem acima apresenta algumas das atividades desempenhadas pelos

alunos na hora de aprender a abrir e a gerenciar um negócio. Nota-se, através dela,

que as crianças são ensinadas sobre os produtos que devem confeccionar e vender

- ervas aromáticas -, definição dos preços, pesquisa de preferência e conhecimento

do público-alvo para quem o produto será vendido, divulgação de seu negócio e,

ainda, noções sobre concorrência. Neste sentido, os demais livros do programa

também seguem essa estrutura, com uma atividade central que deve ser executada

com base em um planejamento ou plano de negócios, incluindo, de acordo com a

faixa etária das crianças, outros elementos, como a simulação de contratos entre os

alunos da turma, com a escola ou parcerias entre os colegas.

É interessante notar, portanto, como essas atividades se desenvolvem de forma

prática. Desde o primeiro ano, quando as crianças têm em média de 6 a 7 anos de

idade, já são ensinadas questões práticas sobre a abertura de um negócio, mesmo

que a partir de atividades lúdicas. Embora a ideia central esteja, de fato, atrelada a

abertura de um empreendimento, essas atividades se inserem, na verdade, como

uma forma de estimular determinadas características e subjetividades que

constituem o sujeito empreendedor.

Com o objetivo de compreender quais são essas características promovidas

pelo Sebrae para definir o ‘empreendedor de sucesso’, convém observar o

desenvolvimento do projeto ao longo de cada um dos livros, com especial atenção

às subjetividades que compõem esse sujeito e a postura esperada dos alunos ao
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longo das atividades. De acordo com esse material, portanto, nossas análises se

desenvolverão a partir de três eixos: primeiro, compreender as características que

definem o empreendedor a partir das falas presentes nos livros; já o segundo eixo é

pautado na metodologia do projeto, buscando compreender de que forma se

incutem essas características para, por fim, em um terceiro eixo, traçar uma análise

sobre empreender e ser empreendedor a partir de um diálogo com a literatura.

Neste sentido, iniciando as discussões a partir do primeiro ano, o

empreendedor é definido como “a pessoa que corre atrás dos seus sonhos, sem

medo de errar” (SEBRAE, 2012, p. 8)11 e o foco durante as atividades está em

promover a ideia de conquistar sonhos e objetivos alcançáveis através do

planejamento e organização. Essa ideia, presente em todos os livros, pode ser

ilustrada pelo trecho abaixo:

Há muita gente que corre de um lado para outro e, no final das contas, faz
poucas coisas durante o dia. E há aquelas pessoas que ficam ansiosas por
fazer algo, mas não sabem exatamente o que, e, por isso, ficam
atrapalhadas e, o que é pior, acabam atrapalhando e deixando os outros
nervosos. Pois é, se você reparar, verá que essas pessoas têm pelo menos
uma coisa em comum: não conseguem administrar o tempo disponível que
tem. Você, seus pais, seus vizinhos, seus amigos, ou seja, todos nós, temos
exatamente as mesmas 24 horas, todos os dias. Por que será então que
alguns conseguem produzir mais, passear mais, divertir-se mais que outros
com o mesmo número de horas? (SEBRAE, 2012, p.17)12

O trecho acima representa uma das principais características trabalhadas ao

longo do projeto: o planejamento. Através dele, espera-se que os alunos obtenham

melhores resultados, trazendo a ideia de planejamento inclusive para o âmbito da

intimidade, em sua vida pessoal. O grande problema, apresentado como um fator

limitante para o ‘empreender’, está, conforme o exemplo acima, em não saber

administrar as tarefas e otimizar o seu tempo, perdendo a chance de ser produtivo

em seu dia a dia. Em vista disto, os alunos são estimulados a pensar em termos de

organização, inclusive em seus momentos de diversão ou lazer. Isto é, para

conquistar sonhos e objetivos - empreender - é necessário organização do tempo e

disciplina - ou seja, as atitudes que cabem aos sujeitos individuais.

Reforçando a narrativa de que todos temos as mesmas 24 horas disponíveis

todos os dias e, consequentemente, as mesmas oportunidades de ser produtivos -

12 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do 4º ano.
11 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do 1º ano.
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bastando apenas organizar e planejar seu tempo -, é interessante pensar nessa

proposta de gestão da vida, em que a postura empreendedora ultrapassa os limites

trabalho e intimidade. Explorando as demais características que definem o

empreendedor, vemos, ainda, a valorização de uma postura ousada, em que

“empreendedor é aquele que calcula seus gastos e assume riscos planejados, se

coloca em situações desafiadoras” (SEBRAE, 2012, p.77)13. Ou seja, o

empreendedor deve estar sempre atento às oportunidades ao seu redor, agindo com

responsabilidade e criatividade.

Essas características, quando pensadas a partir de um olhar sociológico, se

coadunam com a imagem do “empreendedor de si”, conforme as discussões

apresentadas ao longo do segundo capítulo do presente trabalho. Desta forma, a

imagem abaixo apresenta, através de um jogo, as características que se espera

desenvolver nos alunos ao longo do 2º ano, com o livro “Temperos naturais”:

13 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do 4º ano
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Figura 02: Jogo sobre os comportamentos do bom empreendedor

Fontes: SEBRAE, 2012, p. 69. Livro do 2º ano - JEPP

O jogo acima, que deve ser desenvolvido em sala de aula com os alunos,

objetiva ensiná-los sobre a postura empreendedora, visto que, “uma pessoa

empreendedora tem algumas qualidades e um jeito diferente de ser” (SEBRAE,

2012, p.41)14. Assim, através da atividade, espera-se que as crianças aprendam e

desenvolvam determinadas características que são necessárias para alcançar o

sucesso, como  criatividade, persistência, planejamento e coragem.

Enquanto uma narrativa bastante presente no discurso do Sebrae, é

interessante pensar nesses processos educacionais como parte de um contexto

permeado por mudanças nas relações sociais e de trabalho, em que

Essas tecnologias de poder prático-discursivas passaram a se inserir na
vida dos indivíduos e da população no intuito de servir de propulsão para a
busca por atingir fins de excelência, eficiência e competitividade,
convertendo isso em resultados de satisfação e realização pessoal e,
principalmente, profissional. (ROSA; PUZIO, 2013, p. 227)

14 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do aluno 2º ano
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Assim, a partir de atividades lúdicas e recursos pedagógicos voltados ao

universo infantil, o tema empreendedorismo e trabalho se inserem no cotidiano das

crianças a partir dessa pedagogia. Com uma linguagem simples e dinâmica que

mantém o interesse dos alunos no material, ocorre uma adaptação dessa narrativa

já presente no contexto atual para o cotidiano escolar desde os anos iniciais. Ou

seja, o discurso promovido pelo Sebrae para o público adulto, com essas mesmas

características, passa a assumir outra estética, agora com sua metodologia e

linguagem adaptadas ao público infantil.

Ainda pensando em sua metodologia, os livros do 3º e 4º ano se configuram

de forma semelhante aos demais. Suas temáticas, entretanto, passam a incluir os

momentos de lazer das crianças, com propostas que envolvem brinquedos e jogos.

Neste sentido, o material promovido no 3º ano propõe a montagem de uma oficina

de brinquedos ecológicos, discutindo questões sobre sustentabilidade e também

sobre lazer. Já o 4º livro, propõe uma locadora de produtos, incluindo brinquedos,

jogos e gibis das crianças. Trabalhando com a ideia de empreendedorismo e

diversão, as coordenadas da atividade são:

Temos um desafio empreendedor para você e seus colegas da turma do 4º
ano! Pensem em como pode ser divertido e interessante ter uma locadora
de produtos na escola. Uma locadora que alugue produtos para os alunos
aprenderem ainda mais e também se divertirem! Que boa ideia! Vamos
então trabalhar nesta atividade e planejar para alcançar esse objetivo:
montar uma locadora de produtos.(SEBRAE, 2012, p. 23)15

Para a montagem dessa locadora de produtos, os alunos devem trazer

elementos de casa, como seus próprios jogos, brinquedos e gibis. Isto é, itens que já

estão presentes em seu cotidiano e que configuram uma parte importante da

infância, agora entram na dinâmica do empreendedorismo através dessa proposta.

Nota-se, portanto, que ocorre uma forma de monetização desse universo, onde

aquilo que antes era atrelado ao entretenimento e aos momentos de lazer para as

crianças, agora assume uma nova perspectiva, como uma oportunidade de negócio.

Destaca-se, nesse ponto, a importância que o brincar e o compartilhar

possuem na socialização das crianças, no qual brinquedos e jogos são

compartilhados entre amigos e colegas como um meio de interação e fortalecimento

de relações entre elas. Assim, conforme Meija (2018, p. 22 apud GEBAUER, 2013),

15 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do aluno 4º ano
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“as crianças doam e emprestam dinheiro, como também trocam presentes, para

fortalecer a sua relação com outras pessoas do seu entorno”. Neste sentido, essas

relações de troca entre as crianças, enquanto um fator essencial nas relações que

se traçam durante a fase de socialização, passa a ser valorado enquanto uma

oportunidade de negócios, e algo que já fazia parte de seu cotidiano se configura,

agora, como uma forma de ganhar dinheiro.

Neste ponto é possível, ainda, pensar sobre tais atividades a partir da

narrativa do ‘empreendedorismo inovador’. Isto é, a ideia de um empreendedorismo

fortemente associado à inovação, não se materializa a partir do conceito

schumpeteriano de destruição criativa. O que se observa, no entanto, é a adaptação

de algo já presente no cotidiano das crianças, que agora passa a ser valorado e

visto como oportunidade de negócios. Há uma precificação do cotidiano, onde se

estimula que tudo seja observado com um olhar atento às oportunidades, pensando

em termos de negócios e planejamento, inclusive elementos presentes nos

momentos de lazer.

Essa narrativa sobre os momentos de lazer vem acompanhada, ainda, da

noção de “empreendedores de sucesso”, isto é, utilizando-se de elementos do

universo infantil, são apresentadas às crianças alguns exemplos de empreendedores

do ramo do entretenimento e lazer, como Walt Disney, Beto Carrero e Mauricio de

Sousa:

Vocês conhecem pessoas que tiveram um sonho e se esforçaram para que
este sonho se tornasse realidade? Walt Disney, Mauricio de Sousa e Beto
Carrero, por exemplo, conseguiram transformar um sonho em realidade.
Eles são exemplos de pessoas que sonharam em fazer um trabalho que
divertisse as outras pessoas e alcançaram sucesso com isso!
Eles são exemplos de empreendedores. Eles tinham um sonho e
possivelmente trabalharam muito para que tudo desse certo e seus
negócios tivessem sucesso entre os clientes (SEBRAE, 2012, p. 82)16

Para exemplificar, o livro conta, ainda, a trajetória de Walt Disney:

16 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do aluno 3º ano
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Figura 03: A história de Walt Disney

Fonte: (SEBRAE, 2012, p. 83)17

A trajetória desses ‘empreendedores de sucesso', portanto, passa a assumir

um novo sentido. Quando inserida nessa pedagogia do empreendedorismo,

assumem a dimensão de inspiração para as crianças, como uma receita para o

sucesso: trabalhe com o que ama, com criatividade e persistência, para alcançar o

sucesso. Especialmente quando tratamos de personalidades como Walt Disney, com

grande espaço no imaginário infantil, ocorre uma mobilização dos sonhos do ideal da

infância, em que isso se torna um exemplo a ser seguido. Assim, diversão, lazer e

entretenimento também podem ser fontes de um negócio, desde que alinhados a

uma postura empreendedora de inovação, planejamento e comprometimento.

É interessante notar, portanto, como essa racionalidade empreendedora se

materializa no cotidiano infantil, até mesmo a partir de elementos antes vinculados

aos momentos de lazer ou entretenimento - na intimidade. O trabalho e o lazer,

agora, fazem parte do mesmo universo, fortalecendo uma narrativa, na qual o

sujeito, enquanto parte desse novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI;

CHIAPELLO, 2009), deixa de separar as esferas de trabalho e intimidade. Assim,

pensando nas discussões presentes no 2º capítulo, quando discutimos a conduta e

características do chamado “empreendedor de si”, observa-se a maneira como as

crianças são estimuladas a desenvolver essa postura, não apenas na esfera do

trabalho, mas também na gestão de sua vida cotidiana.

17 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do aluno 3º ano
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A discussão se estende quando analisamos o livro do 5º ano. Com a temática

voltada para alimentação e a gastronomia como oportunidade de negócio, o livro

passa a aprofundar as discussões sobre o comportamento empreendedor,  onde:

Figura 04: Comportamento empreendedor

Fonte: SEBRAE, 2012, p. 54.18

Comportamentos como comunicação, criatividade, flexibilidade e

relacionamento interpessoal, citados no trecho acima, ganham destaque quando

pensamos no contexto do capitalismo flexível. Assim, é de interesse sociológico

compreender a forma como a postura das crianças se molda a partir das

subjetividades que compõem o sujeito empreendedor de si, onde, “o espírito

empreendedor é disseminado como uma forma de salvação em todos os sentidos:

seja para montar um negócio próprio, ou como característica pessoal” (TAVARES,

2014, p.28).

No sexto ano, a discussão sobre os comportamentos empreendedores segue

tomando forma. No livro “Ecopapelaria”, os alunos são estimulados a pensar sobre

sustentabilidade relacionando ‘ser empreendedor’ e contribuir para o mundo, assim,

as tabelas apresentadas sobre o comportamento empreendedor, buscam estimular

essas condutas com os alunos:

18 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do aluno 5º ano
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Figura 05: Tabela dos 10 comportamentos empreendedores

Fonte: SEBRAE, 2012, p.16.19

Ainda, como forma de auxiliar as crianças a visualizarem essa postura

empreendedora em seu dia a dia, é apresentada uma segunda tabela, com

exemplos (fora de ordem) de falas que correspondem a cada uma das

características da tabela anterior para que os alunos as relacionem:
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Figura 06: Tabela de exemplo de comportamentos empreendedores

Fonte: SEBRAE, 2012, p. 18.20

É importante frisar, portanto, que as características do empreendedor

sugerem dinamicidade, flexibilidade, riscos, criatividade, planejamento - estão em

sintonia com as características do novo espírito capitalista (BOLTANSKI,

CHIAPELLO, 2009), do universo conexionista e em oposição aquelas qualidades

que caracterizavam o trabalhador industrial. Assim, destaca-se o desenvolvimento

de uma nova conduta dos indivíduos, baseada na noção dos sujeitos como

responsáveis por si e pelo seu sucesso ou o seu fracasso.

Assim, observa-se uma nova subjetividade que orienta as ações dos

indivíduos. O trabalho formal, com direitos assegurados - como férias, décimo

terceiro - agora é ressignificado, sendo motivo de demérito nesse contexto

(FRIDMAN, 2019). A conduta ideal, agora, passa a ser a busca pela liberdade

financeira (FRIDMAN, 2019), onde o empreendedor, para alcançar o sucesso, além

de desenvolver as características mencionadas anteriormente - ousadia,

persistência, criatividade - deve investir em si mesmo, em seu capital humano.

Segundo Lazzarato (2011), se estabelece um contexto onde o indivíduo se

transforma em

(...) capital humano, que deve assegurar ele próprio a formação, o
crescimento, a acumulação, o melhoramento e a valorização de «si»
enquanto «capital», gerindo todas as suas relações, escolhas, condutas
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segundo a lógica econômica fixada na relação proporcional
custo/investimento (LAZZARATO, 2011, p. 30)

Neste sentido, quando analisamos as tabelas apresentadas acima, presentes

no sexto livro do JEPP, notamos a forma como as crianças são estimuladas a pensar

nos termos deste “empreendedorismo de si”, influenciadas por um contexto social e

econômico que reproduz essa narrativa em todas as esferas. Isto é, com um avanço

do empreendedorismo para o campo educacional e, consequentemente, para

universo infantil, é interessante notar a propagação de uma conduta baseada nas

subjetividades que compõem esse empreendedor responsável por si, onde suas

ações são ressignificadas e passam a fazer sentido nesse contexto.

Quando avançamos para o final do curso, no desenvolvimento dos livros do

8º e 9º ano, a temática passa a incorporar discussões de cunho social e de

mudança. Assim, com ênfase no ideal do protagonismo juvenil, os livros estimulam

os alunos a pensarem em empreendimentos de cunho social e a observar sua

escola, comunidade e contexto social. Para tanto, o livro do 8º ano propõe algumas

discussões interessantes baseadas em cinco eixos temáticos: educação; saúde e

qualidade de vida; cultura e lazer; meio ambiente; e emprego e geração de renda.

A partir desses temas, os alunos são estimulados a pensar em sua

comunidade ou escola, reconhecendo problemas e, em seguida, possíveis soluções.

A narrativa, portanto, é a do “empreendedor social”, o sujeito que, ao identificar um

problema, possui uma postura diferente dos demais, reconhecendo na situação uma

oportunidade.

Muitos assuntos são debatidos como necessários da atenção urgente de
todos, como a questão da fome no mundo e a preocupação com o meio
ambiente […]. Tendo a consciência da responsabilidade dos governos, em
suas diversas esferas (municipal, estadual, federal), de agir na prevenção e
busca de soluções para os problemas sociais, o empreendedorismo social é
uma oportunidade de desenvolver ações inovadoras que busquem também
contribuir para a solução dos problemas sociais da realidade que nos cerca”
(SEBRAE, 2012, p.11)21

No trecho citado acima, é pertinente pensar sobre a relação que se traça

entre os indivíduos, a comunidade e o Estado. Nesse contexto, qual a função do

Estado? E a partir disso, qual a função do empreendedor social? Essa discussão,

que só é abordada na etapa final do projeto, demonstra, mais uma vez, um processo
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de valoração do cotidiano. Isto é, o empreendedorismo social, quando mencionado,

ganha um tom de valoração das políticas públicas ou sociais desenvolvidas pelo

Estado, estimulando que o empreendedor, enquanto um sujeito criativo e que sabe

reconhecer as oportunidades em seu contexto, deve pensar em possíveis soluções

para problemas de sua comunidade.

Quando falamos em termos de uma valoração das políticas sociais,

entretanto, vale reforçar que não se direciona, necessariamente, à dimensão

monetária do termo. Mas sim, de estimular um empreendedorismo social em que,

onde havia um problema, agora há uma oportunidade, cabendo ao sujeito

empreendedor pensar em medidas e propor soluções para combater os problemas

sociais através do uso de técnicas gerenciais - tal como aquelas que são ensinadas

nos livros. Desta forma, segundo os materiais do programa, os empreendedores

sociais “nunca ficam esperando as coisas acontecerem, sendo cientes da

importância da participação da comunidade na busca da mudança de uma

determinada situação social, sem substituir o papel do governo” (SEBRAE, 2012, p.

25)22.

Portanto, é importante notar que, atualmente, o empreendedorismo social

emerge, em muitos casos, associado aos termos de negócio de propósito. De modo

geral, isso significa buscar inovar ao abrir um negócio que seja lucrativo e que, ao

mesmo tempo, busque solucionar problemas sociais. Assim, espera-se que o

empreendedor seja capaz de reconhecer oportunidades naquilo que outros

enxergam como problema, utilizando técnicas de gestão empresarial ou soluções de

negócios para lidar com problemas sociais de uma comunidade, bairro, cidade ou

país. Neste caso, podemos inferir que as políticas públicas e sociais, que são

tradicionalmente criadas e implementadas pelo Estado, passam a ser também do

âmbito da gestão de negócios, sendo uma das competências do empreendedor

propor medidas e resolver problemas sociais do país.

Ainda pensando na dimensão atribuída ao Estado na narrativa

empreendedora promovida a partir dos materiais de análise, nota-se um Estado

pouco presente que, quando mencionado, assume o papel de um agente para se

pensar os problemas sociais. É interessante notar como, em nenhum momento, o

Estado é apresentado a partir de sua dimensão empreendedora, como um

22 Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos - Livro do aluno 8º ano
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importante agente de investimentos tecnológicos ou que assume grandes riscos

(MAZZUCATO, 2014). O foco dessa narrativa está no sujeito empreendedor,

partindo de um empreendedorismo frequentemente associado à inovação enquanto

elemento central.

Assim, observa-se que o foco está no empreendedorismo do dia a dia, dando

luz a uma narrativa onde a base está no sujeito empreendedor como o grande

responsável pelas inovações e investimentos, ofuscando o papel do Estado nesses

processos. Mazzucato (2014), com o objetivo de desmistificar essa dicotomia criada

entre Estado e mercado, argumenta sobre a importância do Estado empreendedor,

enquanto responsável por grandes investimentos em infraestrutura, produtos

inovadores e tecnologia. Assim, embora frequentemente ofuscado, é o Estado que

assume grandes riscos, com grande capital, auxiliando, inclusive, o processo de

consolidação de pequenas empresas e empreendedores através de incentivos

fiscais.

A discussão se estende, ainda, quando pensamos na forte presença da ideia

de inovação como um elemento central para empreender. A inovação presente em

Schumpeter, onde inovar assume uma dimensão de destruição criativa, segue

propalada através de uma pedagogia do empreendedorismo. Na prática, entretanto,

observa-se como essa narrativa não se materializa. Isto é, quando observamos, por

exemplo, as atividades desenvolvidas nos livros do JEPP, percebe-se que o foco

está em um empreendedorismo do cotidiano, onde, mesmo que a narrativa tenha

como base a ideia de um sujeito empreendedor responsável por inovações e

investimentos, as crianças são ensinadas sobre um empreendedorismo voltado à

prestação de serviços ou de produtos de baixo valor agregado.

Ou seja, o empreendedorismo presente nessa pedagogia, é um

empreendedorismo do dia a dia, sem grande capital tecnológico e com grande foco

na qualidade dos serviços e dos produtos, onde, ainda que haja riscos, não são de

grandes proporções ou capital econômico. Utilizando novamente o livro do 1º ano

como exemplo, os alunos são estimulados a produzir e vender ervas aromáticas. Já

no 8º ano, quando as crianças estão em uma faixa etária maior, as atividades

seguem semelhantes, com a montagem de uma loja de artesanatos sustentáveis.

Nota-se, enquanto parte da estrutura do curso, que essa narrativa do
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empreendedorismo inovador, por um viés schumpeteriano, está presente no discurso

desse sujeito empreendedor, entretanto, não se materializa na prática.

Neste sentido, quando pensamos o projeto em sua totalidade, é interessante

relacionar seu conteúdo com a literatura estudada ao longo do segundo capítulo.

Quando falamos do Programa Jovens Empreendedores Pequenos Passos,

observa-se uma pedagogia do empreendedorismo que se desenvolve no âmbito de

um contexto permeado por diversas mudanças nas relações de trabalho no Brasil.

Trata-se, portanto, de uma narrativa que busca incentivar a postura de um sujeito

que, enquanto empreendedor de si, deve pensar e agir a partir de uma conduta

baseada na criatividade, autonomia, flexibilidade e no reconhecimento de

oportunidades.

Quando pensamos nessa relação entre a narrativa e a prática empreendedora

em um contexto geral, cabe destacar que esse empreendedorismo propalado pelo

JEPP não corresponde a um empreendedorismo que traz grandes investimentos e

desenvolvimento na esfera econômica de um país. Se configura um

empreendedorismo que, marcado pela vulnerabilidade e flexibilização das relações

de trabalho, se consolida, muitas vezes, no dia a dia dos indivíduos a partir de uma

ideia ou da identificação de uma oportunidade sem grandes riscos e sem capital

tecnológico.

Desta forma, a partir das análises das cartilhas e das discussões

apresentadas ao longo do capítulo, é possível integrar nossos três eixos de análise e

compreender essa dimensão empreendedora no cotidiano infantil. O empreendedor

de sucesso, segundo os materiais do JEPP, é o sujeito que, sabendo reconhecer

uma oportunidade, corre atrás de seus objetivos sempre com uma combinação entre

planejamento, ousadia, criatividade, flexibilidade e liderança. Isto é, um sujeito que,

inclusive nas dificuldades, enxerga uma oportunidade de negócio. Capaz de

enxergar seu cotidiano a partir de uma nova perspectiva, no qual itens presentes em

seu dia a dia podem ser ressignificados e valorados, tornando-se uma oportunidade

de negócio.

Essa conduta empreendedora, enquanto grande foco das cartilhas, se

desenvolve a partir das atividades práticas propostas para estudantes, como a

abertura de um negócio. Conforme dito anteriormente, embora sejam atividades

muito práticas, é interessante notar como tais propostas se inserem como um meio
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de adentrar o universo infantil e, assim, estimular determinados comportamentos que

fazem sentido nesse contexto social, de um novo espírito do capitalismo

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Ou seja, a partir da abertura e gerenciamento de

um negócio, as crianças são estimuladas a desenvolver uma conduta

empreendedora que se materializa no chamado empreendedor de si.

Ainda a partir das atividades, a discussão se estende para a forma como, ao

longo dos nove livros didáticos, se desenvolve uma dimensão empreendedora, na

qual todas as esferas da vida podem ser pensadas em termos de ganhos. Isto é,

desde o lazer, como os brinquedos e momentos de trocas entre as crianças, até as

políticas públicas e os problemas de uma comunidade, agora são valorados e

podem ser vistos como uma oportunidade de negócio. Essa precificação, entretanto,

não se restringe à dimensão monetária do termo, mas para uma perspectiva onde

elementos cotidianos passam a ser pensados a partir dessas técnicas de

gerenciamento ensinadas ao longo do programa.

Neste sentido, a linguagem e metodologia adotada pelo programa aponta

para um empreendedorismo que, na prática, é voltado à prestação de serviços e

produtos de baixo valor agregado. Esse empreendedorismo, quando pensado em

um contexto geral, não se constitui como uma ferramenta de fomento ao

desenvolvimento do país em termos de inovação ou investimentos, especialmente

quando falamos de desenvolvimento econômico. Observa-se, portanto, que a

dimensão de destruição criativa presente na perspectiva schumpeteriana não se

materializa na prática, muito embora esteja frequentemente presente na narrativa.

5. Considerações finais

A partir de um cenário permeado por diversas transformações nas relações

sociais e de trabalho, a presente pesquisa buscou compreender, pela linha da

Sociologia Econômica, a dimensão que o empreendedorismo assume nesse

contexto, especificamente no cotidiano infantil. Quando analisamos a dimensão que

o empreendedorismo assume na atualidade, observa-se uma narrativa presente em

todas as esferas da vida, na qual o empreendedorismo se torna a grandeza que

fortalece o capitalismo, baseado em um conjunto de crenças que dirigem e justificam

determinadas ações dos indivíduos (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009).
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Neste sentido, observa-se a ascensão do chamado “empreendedorismo de

si”, onde, pensando em termos de uma governamentalidade (FOUCAULT, 2008), os

indivíduos passam a ser responsáveis por si mesmos quando inseridos dentro de um

contexto do capitalismo flexível (BARBOSA, 2011, p.138). Esse cenário, de

flexibilização das relações de trabalho e uma produção de novas condutas

econômicas, incide em todas as esferas da vida social, rompendo as fronteiras,

inclusive, com a educação. Isto é, o empreendedorismo surge, portanto, como uma

narrativa enraizada no imaginário social (LEITE; MELO, 2008), tornando-se alvo

tanto de ações no âmbito empresarial quanto no educacional.

Conforme apontamos na introdução da pesquisa, o empreendedorismo se

torna alvo de nossas discussões quando percebemos sua presença nas falas das

crianças quando falamos de dinheiro. Isto é, ao perceber a presença desse ideário

empreendedor no cotidiano infantil, nos interessou compreender de que forma o

empreendedorismo se insere nesse contexto. O Programa Jovens Empreendedores

Pequenos Passos surge, portanto, como uma das estratégias elaboradas pelo

Sebrae para propalar o empreendedorismo desde a socialização primária,

tornando-se o objeto de nossas análises.

Desta forma, a partir de um diálogo com a literatura, as análises apresentadas

ao longo do quarto capítulo apontam discussões sobre a dimensão que o

empreendedorismo assume no universo infantil. Em linhas gerais, observa-se a

promoção de um sujeito empreendedor baseado em um modelo de conduta

econômica onde espera-se, a partir das atividades propostas, que os alunos

desenvolvam a postura do chamado “empreendedor de sucesso”. Essa postura,

conforme exposto ao longo do capítulo, se desenvolve a partir de uma conduta

baseada no planejamento, criatividade, flexibilidade, capacidade de assumir riscos

calculados e o reconhecimento de oportunidades ao seu redor. Isto é, as

características desse sujeito empreendedor se coadunam com aquilo que Rosa e

Puzio (2013) discutem sobre o ‘empreendedor de si’, a partir de Foucault.

Observa-se, ainda, a forma como essa pedagogia do empreendedorismo se

propaga via uma narrativa, na qual, tradicionalmente, o empreendedorismo é

associado à ideia de inovação. Essa narrativa, presente não apenas nas cartilhas

voltadas às crianças, pode ser observada em diferentes esferas de atuação do

Sebrae, dando luz à ideia de um sujeito empreendedor que investe, corre riscos e
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traz inovações ao seu país. Embora em alguns casos o empreendedorismo assuma,

de fato, essa posição, nota-se nas cartilhas que o empreendedorismo ensinado está

mais próximo de um empreendedorismo cotidiano, que incide sobre o dia a dia dos

indivíduos.

Ou seja, a partir das atividades desenvolvidas com as crianças, como a venda

de temperos ou a montagem de uma locadora de produtos, observa-se um

empreendedorismo voltado à prestação de serviços ou produtos de baixo valor

agregado, sem grandes capitais. Nessa discussão, entra, ainda, o papel que o

Estado assume nessa pedagogia do empreendedorismo. Como notamos na cartilha

do oitavo ano, o Estado só é citado como um agente importante para discutir

questões sociais. Entretanto, seu papel é ofuscado quando falamos em termos de

inovação e investimentos.

Neste sentido, a dimensão empreendedora do Estado (MAZZUCATO, 2014) é

ofuscada, deixando a parte seu papel como um importante agente na promoção de

grandes investimentos com capital tecnológico. Assim, se consolida uma narrativa

onde o fenômeno do sujeito empreendedor como grande responsável pela inovação

não se materializa na prática. O que se observa a partir das análises das cartilhas é

um empreendedorismo que, ainda que trate sobre assumir riscos e criatividade,

estimula, através das atividades, um empreendedorismo do dia a dia, de baixo risco,

onde elementos já presentes no cotidiano são valorados e vistos como uma

oportunidade de negócio.

Considerando o cenário brasileiro, marcado por fragilidade nas relações de

trabalho e pelo trabalho informal, o empreendedorismo se insere como uma

alternativa, por exemplo, ao desemprego. Assim, mesmo que haja a intenção de

ascensão social, não se configura de forma a promover grandes investimentos com

capital tecnológicos e grandes riscos - isso, embora ofuscado, cabe ao Estado.

Quando trazemos essa discussão para o universo infantil, portanto, é

interessante notar a forma como essa pedagogia do empreendedorismo se insere a

partir de uma nova roupagem, mas ainda baseada nas mesmas condições. Isto é, o

discurso propalado pelo Sebrae em cursos, consultorias e palestras voltadas ao

público adulto segue o mesmo quando inserido no cotidiano infantil porém, agora,

assume uma linguagem e metodologia adaptadas para o universo infantil.
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Neste sentido, a presente pesquisa buscou compreender a dimensão do

empreendedorismo a partir da pedagogia empreendedora. A partir das análises das

cartilhas, portanto, foi possível avançar nas discussões ainda tão escassas no

âmbito das Ciências Sociais. Seu desenvolvimento, entretanto, ficou limitado à uma

análise documental dos materiais pedagógicos desenvolvidos pelo JEPP. Em um

futuro próximo, a partir desta pesquisa, se pode pensar em um estudo que inclua em

suas análises as percepções das crianças sobre o tema, traçando uma análise mais

abrangente e que inclua a forma como esse empreendedorismo se materializa de

fato no cotidiano das crianças e incide sobre suas perspectivas sobre o trabalho e

expectativas para o futuro.
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