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RESUMO
Diante da emergência do empreendedorismo como paradigma moral aplicável à vida
profissional e particular de todos (CASAQUI, 2016a), este trabalho tem como tema a cultura
empreendedora, compreendida a partir de seus processos comunicacionais e em suas
imbricações com a noção de infância. Em pauta, está a disseminação crescente de instruções
para a prática do empreendedorismo por parte do público infantil: escolas, cursos, brinquedos,
experiências lúdicas e midiáticas, que compartilham o objetivo de transmitir o espírito de
liderança, a criatividade inovadora e os métodos para a abertura de novos negócios. Sendo
assim, para esta pesquisa, tomamos como objeto o discurso social (ANGENOT, 2010) sobre
empreendedorismo para crianças, uma vez que é identificado, à parte das peculiaridades de
cada linguagem específica, como uma grande expressão do espírito de nosso tempo. Partindo
da premissa de que a infância é um “artefato social, e não uma categoria biológica”
(POSTMAN, 2012, p. 11), estamos tratando de um contexto em que uma série de discursos
visam sustentar as lógicas de justificação do novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI e
CHIAPELLO, 2009) para a nova geração. Nosso objetivo, portanto, é compreender como a
infância é produzida por esses discursos articulados à cultura empreendedora. Além disso,
também procuramos reconhecer quais são as normas de conduta identificadas com as crianças
nesse cenário. Com base em uma extensa pesquisa documental e uma proposta metodológica
formada pelos procedimentos da Grounded Theory (TAROZZI, 2011) e da Análise de
Discurso de linha francesa (ORLANDI, 2010), analisaremos criticamente o conjunto de
discursos dispostos a propagar o modelo de conduta padrão da sociedade empreendedora para
os pequenos.
Palavras-chave: comunicação e consumo, cultura empreendedora, infância.

MATIJEWITSCH, Fernando. Construction of the entrepreneurial childhood: communication,
consumption and playfulness in discourses about entrepreneurship for children. 2018.
Dissertation (Masters in Communications and Consumption Practices) – Postgraduate
Research Program in Communications and Consumption Practices, School of Advanced
Studies in Advertising and Marketing/Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM),
São Paulo.

ABSTRACT
Faced with the entrepreneurship’s emergence as a moral paradigm applicable to both our
professional and private lives (CASAQUI, 2016a), this study has the entrepreneurial culture
as its theme, understood from its communication processes and its entanglements with the
notion of childhood. At the present time, we can observe a growing dissemination of
instructions for the practice of entrepreneurship by children: school, courses, toys,
entertainment and media experiences, which share the objective of transmitting the spirit of
leadership, the innovative creativity and the methods for opening new business. Therefore, for
this research, we take the social discourse (ANGENOT, 2010) on entrepreneurship for
children as an object, since it is identified, apart from the peculiarities of each specific
language, as a great expression of the spirit of our time. Starting from the premise that
childhood is a social artifact, not a biological category (POSTMAN, 2012), we are dealing
with a context in which a series of discourses aim to sustain the justification logics of the new
spirit of capitalism (BOLTANSKI and CHIAPELLO, 2009) for a new generation. Thus, our
goal is to understand how childhood is produced by the discourses articulated to the
entrepreneurial culture. In addition, we also seek to recognize the standards of conduct
identified with children in this setting. Based on an extensive documentary research and a
methodological proposal formed by the Grounded Theory (TAROZZI, 2011) and the French
Discourse Analysis (ORLANDI, 2010) procedures, we will critically analyze the set of
discourses that are willing to propagate the entrepreneurial society’s model conducts for kids.
Keywords: communication and consumption; entrepreneurial culture; childhood.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como tema a cultura empreendedora, compreendida a partir de seus
processos comunicacionais e em suas imbricações com a noção de infância. Tal relação se
mostra intrigante a partir do momento em que percebemos a disseminação crescente de
instruções para a prática do empreendedorismo direcionadas ao público infantil: escolas,
cursos, brinquedos, experiências lúdicas e midiáticas que compartilham o objetivo de
transmitir o espírito de liderança, a criatividade inovadora e os métodos para a abertura de
novos negócios. Assim, analisaremos criticamente o conjunto de discursos dispostos a
propagar o modelo de conduta padrão da sociedade empreendedora para as crianças. Em
pauta, está a recorrência da máxima de que todos podem – e devem – ser empreendedores,
independentemente de qualquer barreira pessoal ou financeira. Inclusive, os mais novos.
É interessante observar como o empreendedorismo vem se transformando, ao longo
dos últimos anos, na “panaceia, na cura dos males de nosso tempo” (CASAQUI, 2017, p. 14).
É como se, “mediante a difusão do ensino para a atividade empreendedora, que combina
plano de negócios, psicologia positiva e inspiração” (ibid.), tudo se tornasse passível de
solução, seja no mundo profissional ou em nossa vida pessoal. Nesse sentido, a prática
empreendedora deixou de ser compreendida apenas como uma atividade (um “saber-fazer”) e
se constitui, hoje, como um dos principais modelos de conduta a ser seguido. Características
como resiliência, proatividade, autonomia, intuição e flexibilidade começam a ser valorizadas
tanto no mundo do trabalho quanto na esfera familiar e afetiva, na vida social, nos
relacionamentos políticos e comunitários (SALGADO, 2016).
Ser empreendedor, portanto, não é uma ação que precise obrigatoriamente estar
conectada à concepção de um novo negócio ou a uma atividade econômica. É, antes de
qualquer coisa, um conjunto de regras de comportamento a partir das quais os indivíduos se
orientam nos diversos campos de suas vidas (ibid.). Dessa maneira, como afirma Casaqui
(2017, p. 9-10), “o empreendedorismo pode ser entendido como uma técnica de si, pois
ultrapassa a prática laboral para se firmar como um paradigma comportamental, moral, como
uma lente a partir da qual a narrativa de vida se articula”. A questão, porém, é que tal
paradigma parece estar se estendendo como padrão de comportamento para toda a sociedade,
sem nenhuma exceção:
Estamos diante de um projeto de sociedade que universaliza o ideário da
sociedade empreendedora para todos, projetando um futuro totalizante,
baseado na monocultura que abarca e traduz toda a história, a produção de
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conhecimento, a atividade humana e as questões psíquicas, comunitárias, de
realização pessoal ou de sucesso da nação (ibid., p. 15-16).

Frente à sensação de instabilidade na vida e de incerteza em relação ao futuro, traço
de nosso cotidiano desde o final do século XX, quando diversas estruturas de proteção e
estabilidade social ruíram, o sujeito habituado em estar à deriva (SENNETT, 2009) “não pode
ser mais um caso raro, uma exceção – ele deve ser a regra” (SALGADO, 2016, p. 198). Sendo
assim, o empreendedor é aquele que melhor consegue concentrar em si as “normatividades
neoliberais” (ibid.) – liberdade, autonomia e eficiência –, tornando-se o modo de ser ideal do
capitalismo contemporâneo:
“O empreendedor”, ao longo das últimas décadas do século XX, deixa de ser
necessariamente o indivíduo raro, cuja atividade está essencialmente ligada à
inovação na empresa capitalista, para se tornar um modo de ser e estar no
mundo, uma subjetividade cada vez mais requerida por qualquer atividade
do capitalismo neoliberal. Assim, o empreendedor retomaria posição de
destaque na sociedade contemporânea, agora não mais apenas num contexto
econômico, mas também em contextos sociais e políticos; o empreendedor é,
nesta abordagem, o homem ideal do fim do milênio (SALGADO, 2016, p.
32, grifo do autor).

De acordo com Costa e Saraiva (2011), é como se, na inexistência de alternativas
viáveis ao modelo capitalista contemporâneo, houvesse a eleição de um único caminho
possível: o empreendedorismo como fomentador do progresso econômico. E as crianças,
obviamente, não escapam a essa regra. Com a diferença entre infância e mundo adulto se
tornando cada vez menos intensa (POSTMAN, 2012), acompanhamos uma crescente
tendência em prepará-las e discipliná-las, desde muito pequenas, para o modelo de conduta
padrão de nossa sociedade. Objetivando a difusão das práticas empreendedoras, conteúdos
com um caráter ‘pseudo-profissional’ vão surgindo aos montes em direção a este públicoalvo. Na verdade, o projeto de sociedade empreendedora busca inspirar toda uma geração
(CASAQUI, 2017).
Com a finalidade de definir um corpus que nos permitisse a exploração total de
nosso tema, desenvolvemos, no início da elaboração deste trabalho, um mapeamento de
objetos referentes à construção da ideia de uma infância empreendedora em nossa sociedade.
Porém, a abrangência do material empírico encontrado é tão significativa que percebemos que
o foco em apenas um caso não seria o suficiente para atender nossos objetivos. Todos os tipos
de conteúdo identificados fazem parte de diversos segmentos de mercado (educação, cinema,
brinquedos, jogos, consultorias de negócios, entre outros), e assim, constituem-se como partes
interdependentes da propagação de um mesmo discurso na teia social. Para esta pesquisa,
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portanto,

tomamos

como

objeto

o

discurso

social

(ANGENOT,

2010)

sobre

empreendedorismo voltado às crianças, uma vez que é identificado, à parte das peculiaridades
de cada linguagem específica, como uma grande expressão do espírito de nosso tempo.
Partimos da ideia de que tudo o que se produz como comunicação em uma
sociedade, tudo o que é falado publicamente ou representado em suportes midiáticos formam
o que Angenot (2010) denomina de discurso social, ou melhor, “os sistemas genéricos, os
repertórios tópicos e as regras de encadeamento de enunciados que, em uma dada sociedade,
organizam o dizível – o narrável e opinável – e asseguram a divisão do trabalho discursivo”
(ibid., p. 21, tradução nossa). Nesse sentido, o que o autor propõe é considerar, em sentido
amplo, a produção social de sentido e de representação do mundo contida em determinados
campos discursivos. Para ele, seríamos capazes, assim, de entender a enorme massa de
discursos que, além de falar, organiza o pensamento daqueles que a escutam:
Falar de discurso social é abordar os discursos como fatos sociais e, a partir
disso, como fatos históricos. Também é observar, naquilo que se escreve e se
diz em uma sociedade, fatos que ‘funcionam independentemente’ dos usos
que cada indivíduo os atribui, que existem ‘fora das consciências
individuais’ e que têm uma ‘potência’ em virtude da qual se impõem. [...]
Trata-se de extrapolar dessas ‘manifestações individuais’ aquilo que pode ser
funcional nas ‘relações sociais’, que está em jogo na sociedade, que é vetor
de ‘forças sociais’ e que, no plano da observação, é identificado pelo
aparecimento de regularidades, de previsibilidades (ANGENOT, 2010, p. 23,
tradução nossa).

Por isso, quando examinamos um discurso social, estamos descrevendo um objeto
composto, “formado por uma série de subconjuntos interativos, de elementos metafóricos
migrantes, que operam tendências hegemônicas e leis tácitas” (ibid., p. 25, tradução nossa).
Afinal, seguindo uma perspectiva bakhtiniana, Angenot (2010) afirma que cada um desses
subconjuntos dialoga entre si no interior de uma economia discursiva, trazendo para a unidade
global do discurso social um conjunto de regras prescritivas do dizível, ou seja, os pilares que
sustentarão uma determinada ideologia, uma determinada visão de mundo:
Os enunciados não devem ser tratados como ‘coisas’, como mônadas, mas
como ‘ligações’ de cadeias dialógicas; eles não são autossuficientes, são
reflexos uns dos outros, estão ‘cheios de ecos e de memórias’, penetrados
por ‘visões de mundo, tendências, teorias’ de uma época. Aqui se esboçam
as noções de intertextualidade (como circulação e transformação de
ideologemas, isto é, de pequenas unidades significantes dotadas de
aceitabilidade difusa em uma doxa dada) e de interdiscursividade (como
interação e influência mútua das axiomáticas do discurso). Estas noções
convocam à investigação de regras ou de tendências [...] capazes de definir e
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identificar um estado determinado do discurso social (ANGENOT, 2010, p.
25, tradução nossa).

Quando tratamos do aglomerado de discursos voltados a disseminar as práticas do
empreendedorismo para crianças, percebemos que cada um dos materiais empíricos lida com
o tema de um modo diferente. As escolas, os jogos, os gibis, os brinquedos e os programas de
TV partem de uma mesma visão de mundo, de uma mesma ideologia, mas trabalham com ela
de uma maneira bastante heterogênea. Diante disso, propomos um estudo apoiado no
princípio teórico-metodológico do discurso social (ANGENOT, 2010): ao invés de nos
prendermos às especificidades de apenas um material empírico, queremos transitar por vários
deles, buscando a reiteração da cultura empreendedora e as invariantes dos discursos
analisados. Assim, seremos capazes de investigar como a infância empreendedora emerge
difundida em nossa teia social e quais são as normas de conduta identificadas com as crianças
nesse cenário.
A primeira consequência do enfoque de nosso estudo é, então, nunca dissociar o
conteúdo da forma, ou seja, o que se diz da maneira como se diz: o discurso social une ideias
e modos de falar. Para Angenot (2010, p. 27, tradução nossa), todo enunciado, oral ou escrito,
tem na própria forma a realização parcial de sua mensagem: “as características específicas de
um enunciado são marcas de uma condição de produção, de um efeito e de uma função. O uso
para o qual um texto foi elaborado pode ser reconhecido em sua organização e em suas
escolhas linguísticas”. Dessa maneira, tudo aquilo que será analisado é ideológico. Os tipos de
enunciados, a verbalização dos temas, os modos de estruturação ou de composição, todos
“manifestam interesses sociais e ocupam uma posição na economia dos discursos sociais”
(ibid., p. 28).
Trabalhar com tal perspectiva teórico-metodológica também se mostra de acordo
com as premissas que temos sobre a cultura empreendedora ser um aspecto hegemônico de
nosso tempo. Segundo Angenot (2010, p. 32, tradução nossa), “a hegemonia impõe dogmas,
fetiches e tabus”. Ela se constitui fundamentalmente como um conjunto de regras e discursos
canônicos que operam formas aceitáveis de narrativas, argumentações e repertório de temas,
impondo-se a “todas as almas” (ibid.). O espraiamento do discurso que nos convoca a sermos
empreendedores revela a exclusão social que aguarda aqueles que não pensam assim:
Entendemos, então, por hegemonia o conjunto complexo das diversas
normas e imposições que operam contra o aleatório, o centrífugo e o
marginal, indicam os temas aceitáveis e, indissociavelmente, as maneiras
toleráveis de tratá-los, instituindo uma hierarquia das legitimidades (de
valor, distinção e prestígio) sobre um fundo de relativa homogeneidade. A
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hegemonia deve se descrever formalmente como um “cânone de regras”, de
imposições legitimadoras, e, socialmente, como um instrumento de controle
social, como uma vasta sinergia de poderes, restrições e meios de exclusão
(ANGENOT, 2010, p. 32, tradução nossa).

A hegemonia, assim, é social porque produz discursivamente a sociedade como um
todo, instituindo legitimidades, preeminências, interesses e valores. Como nos diz Angenot
(2010, p. 71, tradução nossa, grifo nosso), “os discursos sociais e as ‘grandes ideologias’ que
abriga são dispositivos de integração”. Ao observar um discurso social, cabe ao pesquisador
desprender daquela multiplicidade de enunciados a visão de mundo retratada, os sistemas de
valores apreciados, as previsões para o futuro e os imperativos imanentes de ação e reação.
Diante disso, podemos delimitar o “sujeito-padrão” (ibid., p. 82) construído pela hegemonia
discursiva, uma vez que os enunciados e as palavras utilizadas produzem e valorizam um
determinado “estilo de vida” (ibid., p. 83).
É interessante a forma como Angenot (2010) afirma que os discursos sociais podem
ser considerados dispositivos de integração. Segundo Agamben (2009, p. 38), “o termo
dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de
governo sem nenhum fundamento no ser. Por isso, os dispositivos devem sempre implicar um
processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito”. Para o autor, o capitalismo
traz consigo “uma gigantesca acumulação e proliferação de dispositivos” (ibid., p. 42), que,
por sua vez, podem exercer seu poder por meio dos mais diferentes suportes:
Chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum
modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar,
controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos
seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o
Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas
jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas
também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro,
a navegação, os computadores, os telefones celulares e - por que não - a
própria linguagem (AGAMBEN, 2009, p. 40-41, grifo nosso).

Desse modo, ao olharmos os discursos de empreendedorismo para crianças segundo
a noção de discurso social, estamos abordando as manifestações circulantes sobre o tema
como fatos sociais e, consequentemente, referindo-se a elas enquanto fatos históricos, capazes
de revelar, com base nas regularidades e previsibilidades observadas naquilo que se escreve,
se diz e se produz, algumas forças sociais dominantes (ANGENOT, 2010):
A função mais importante dos discursos sociais, relacionada com o seu
monopólio da representação, é produzir e consolidar legitimidades,
validações, publicidades (tornar públicos gostos, opiniões e informações).
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Todo discurso legítimo contribui para legitimar práticas e maneiras de ver,
para assegurar benefícios simbólicos (e não há benefícios nem poderes
sociais que não estejam acompanhados pelo simbólico) (ibid., p. 65-66,
tradução nossa, grifo nosso).

Ou seja, compartilhamos da inquietação do autor em relação à difusão dos discursos
hegemônicos na teia social, visto que, por meio da legitimidade atribuída tanto por sua
reincidência quanto por sua predominância em determinado contexto histórico, conseguem
transferir suas ideologias para visões de mundo e práticas sociais: “os discursos sociais, para
além da multiplicidade de suas funções, constroem o mundo social, o objetivam [...]. Ao fazer
isto, rotinizam e naturalizam os processos sociais” (ibid., p. 67, tradução nossa, grifo do
autor).
O que propomos, então, é um estudo panorâmico. Ao analisar os diversos materiais
presentes no campo empírico de nossa pesquisa, não nos prenderemos nas particularidades de
um objeto específico, mas buscaremos entender os efeitos de sentido que articulam e dão
forma às máximas desse discurso social (ANGENOT, 2001). Ao transitar por vários materiais
empíricos, observaremos a reiteração de um discurso hegemônico, privilegiando a construção
da metalinguagem sobre o que é a criança empreendedora. Esta mobilidade será essencial
para conseguirmos investigar as invariantes do discurso, ou seja, a recorrência de certas
regularidades nas enunciações constituintes desse fenômeno.
Sendo assim, a presente pesquisa tem por objetivo compreender como a infância é
produzida pelos discursos articulados à cultura empreendedora. Além disso, também
procuramos reconhecer quais são as normas de conduta identificadas com as crianças nesse
cenário.
Nosso estudo entra na seara da pedagogia do discurso. Segundo Van Dijk (2005, p.
29), as ideologias não são adquiridas somente pelas ações cotidianas e observação da
sociedade, mas também por outros processos. Cada um dos grupos sociais possui modos
“mais ou menos explícitos, formalizados e institucionalizados de ensinar as ideologias aos
novos membros, por exemplo, mediante reuniões especiais, a instrução, a catequese, livros de
texto, folhetos de propaganda, sermões, e assim sucessivamente”, ou seja, a partir de diversos
tipos de discurso.
Tais textos que circulam com o objetivo de ensinar ideologias também se constituem
como um mercado, ou seja, uma cadeia de produção, circulação e consumo desses próprios
discursos. De acordo com Angenot (2010, p. 79): “os textos e as ideologias circulam e são
apreciados, do mesmo modo que os objetos materiais que lhes servem de suporte, livros e
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jornais, são fabricados e vendidos no mercado comercial. O mercado discursivo fornece aos
ideologemas um valor de troca”. Aqui, o consumo é simbólico, ocorrendo num verdadeiro
mercado de ideias, que não deixa de afetar a subjetividade e influenciar a posição dos sujeitos
no mundo.
A partir do momento que a figura do empreendedor assume o papel de modelo de
cultura (MORIN, 2011), sua imagem se transforma em um produto-marca, pronta para ser
consumida conforme a lógica capitalista e oferecer um paradigma no qual supostamente
deveríamos sustentar a produção de nossa subjetividade. Vale realçar que, nesse caso, estamos
compreendendo o consumo apoiados em uma perspectiva mais ampla. De acordo com
Silverstone (2005, p. 150): “consumimos objetos. Consumimos bens. Consumimos
informação. Mas, nesse consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos nossos próprios
significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, tornamos nosso mundo significativo”.
Partimos, portanto, da premissa de que o tema da cultura empreendedora é de grande
interesse para o campo da comunicação, uma vez que, segundo Casaqui (2016a):
[A cena do empreendedorismo] é constituída e alimentada por processos
discursivos, por estratégias midiáticas, por regimes de visibilidade.
Agenciadores globais e atores locais, sujeitos e grupos interessados no tema,
pautas públicas e espaços ocupados na mídia caracterizam a complexa teia
comunicacional a partir da qual o empreendedor [...] é significado e
legitimado, aqui e agora. Devido ao crescente destaque de empreendedores
[...] na sociedade brasileira contemporânea, observamos como esse agente
incorpora os sentidos da mudança social, em discursos apoiados em regimes
de convocação biopolítica, por meio dos quais a sociedade é conclamada ao
engajamento e à mobilização (ibid., p. 207).

Assim, acreditamos que esta pesquisa se torna relevante para o PPGCOM-ESPM e,
em particular, para a linha de pesquisa das lógicas da produção e estratégias midiáticas
articuladas ao consumo, já que se encontra na interface comunicação-consumo, privilegiando
a esfera da produção e preocupando-se com os modos de presença e elementos constitutivos
dos discursos de empreendedorismo para crianças. Além disso, é importante ressaltar que
nosso objeto de estudo, por meio de sua construção discursiva, atua fortemente na
constituição de relações sociais. Segundo Fairclough (2001, p. 22): “os discursos não apenas
refletem ou representam entidades e relações sociais, eles as constroem ou as ‘constituem’;
diferentes discursos constituem entidades-chave [...] de diferentes modos e posicionam as
pessoas de diversas maneiras como sujeitos sociais”.
Por fim, a pesquisa também está articulada ao projeto do orientador, Prof. Dr. Vander
Casaqui, que desenvolve estudos em torno do fenômeno contemporâneo do empreendedorismo
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a partir de sua dimensão comunicacional, de suas intersecções com o consumo e, mais
recentemente, da sua vinculação com a “cultura da inspiração”. No quadro mais abrangente
dos casos expostos nesta dissertação, percebemos que existe um esforço da nossa sociedade
em conceber discursos, provenientes de empresas e escolas, cuja função maior é a de construir
a ideia e a possibilidade de uma infância empreendedora. Dessa maneira, a pesquisa está
alinhada com a percepção de que a cultura empreendedora está associada a um imperativo de
nosso tempo. No tocante à inspiração, percebemos que os discursos que serão analisados
fazem parte de processos comunicacionais direcionados às crianças, convocando-as para que
se transformem incessantemente e sejam sempre administradoras eficazes de si mesmo. É
como se as narrativas inspiracionais ali colocadas funcionassem como uma trajetória de vida a
ser replicada. “Nesse aspecto, a exposição a modelos de sucesso do outro, a ‘histórias de vida
exemplares’, despertaria a busca por um ‘Eu futuro’ melhor, de uma versão ‘superior’ de si
próprio, que seria resultante de um processo de autotransformação” (CASAQUI, 2017, p. 56).

I – Metodologia
A proposta metodológica adotada por nossa pesquisa é formada pela união de três
princípios teóricos: (1) a noção de discurso social, apresentada anteriormente, (2) os
procedimentos da Grounded Theory e (3) a análise de discurso de linha francesa.
Como vimos, ao basearmos nosso objeto na concepção de discurso social de Marc
Angenot (2010), instituímos um grande desafio para nossa pesquisa: o de lidar com vários
materiais empíricos simultaneamente. Para tanto, é necessário um aporte metodológico que
trabalhe diretamente a partir da empiria e que permita o desenvolvimento da teoria juntamente
à análise discursiva. É aqui que nos apoiamos nos procedimentos da Grounded Theory.
Grounded Theory
A Grounded Theory (GT) foi, a princípio, apresentada como método por Glaser e
Strauss na obra The Discovery of Grounded Theory, em 1967. Tal concepção surgiu de uma
maneira indutiva de compreender a pesquisa, procurando no campo empírico os fundamentos
de uma teorização decorrente das observações e classificações sistemáticas dos dados
encontrados (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011). O objetivo era conceber uma
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proposta de método geral, que seria capaz de ser utilizado em várias áreas do conhecimento e
solucionar a tradicional divisão entre o teórico e o empírico:
A principal característica da proposta foi a radical inversão do método
tradicional de pesquisa: enquanto na pesquisa científica normalmente tem-se
um problema que é confrontado com um referencial teórico e, a partir desse
confrontamento, elaboram-se hipóteses que serão testadas em campo, na TF
[Teoria Fundamentada, ou Grounded Theory] teorização e observação
empírica andam juntas. Espera-se que o pesquisador vá a campo [...] e deixe
que os dados empíricos lhe forneçam as ideias (ibid., p. 84).

Segundo as autoras, a GT é um método com entendimentos muito pertinentes para
quem trabalha com muitos materiais empíricos, uma vez que proporciona certa liberdade ao
pesquisador para lidar com os dados. A ideia central da Grounded Theory é, justamente,
aquela em que “a teoria deve emergir dos dados, a partir de sua sistemática observação,
comparação, classificação e análise de similaridades e dissimilaridades” (ibid., p. 83). Algo
bem parecido é trazido por Tarozzi (2011), que afirma que a essência do método se baseia em
dois pontos: (a) a possibilidade de elaborar categorias analíticas com base no campo empírico
e, consequentemente, respeitar o fenômeno acompanhando as indicações que se originam do
mesmo; e (b) a possibilidade de conciliar pesquisa empírica com reflexão teórica.
A teoria na GT, portanto, emerge exclusivamente dos dados e não é desenvolvida
pelo modelo convencional de reflexão bibliográfica, produção de hipóteses e posterior
verificação dos objetos de estudo. Ela proporciona ao pesquisador a oportunidade de
experimentar o campo empírico, refletindo sobre os seus elementos e estruturando suas
percepções através do processo de coleta e de codificação dos dados disponíveis naquela
determinada conjuntura (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011).
Aqui contemplamos a definição, intraduzível, de grounded, que simultaneamente
tem significado de: embasado, enraizado, mas também de encravado, firme à terra. Desse
modo, o fundamento nos dados da Grounded Theory é, ao mesmo tempo, um enraizamento
sólido na experiência dos fatos e um enraizamento preciso, que funcionará como base para
construções teóricas sucessivas (TAROZZI, 2011).
A aderência aos dados na GT significa que o pesquisador não deve sobredeterminar o
objeto a um quadro teórico específico, nem selecionar somente aqueles objetos que
correspondem ao espectro desse referencial teórico. “Numa GT as categorias interpretativas
que constituem a teoria devem conformar-se aos dados” (TAROZZI, 2011, p. 29). O
interessante é que este viés faz com que a GT esteja preparada para lidar com fenômenos
dinâmicos, buscando sempre a regularidade de tipo conceitual nos materiais a serem analisados:
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A peculiaridade da GT [...] é [...] a de buscar regularidade de tipo conceitual
entre fenômenos a serem analisados. Por conseguinte, seus êxitos fornecem
uma interpretação teórica densa e sistemática do que acontece num certo
fenômeno. Nesse sentido, um traço peculiar (apesar de ambicioso) da GT é o
de ser particularmente apta à exploração, não de fenômenos estáticos, mas
dos processos subjacentes a tais fenômenos e de suas dinâmicas percebidas
em seus respectivos contextos (TAROZZI, 2011, p. 22, grifo do autor).

Originalmente, o método da Grounded Theory pressupõe a elaboração de uma nova
teoria após o processo de análise dos dados. No entanto, não nos cabe numa dissertação de
mestrado tal pretensão. Antes de tudo, a GT é um conjunto de procedimentos, uma forma de
pensar (ou de conceber) a realidade social, uma reunião de técnicas para trabalhar os dados de
uma pesquisa empírica. E é isso que guiará nossa reflexão: a Grounded Theory como o “olhar
teórico sobre o recolhimento e análise de dados” (ibid., p. 18). Afinal, como ressalta
Bittencourt (2017, p. 165), “é também possível utilizarmos os conhecimentos da GT apenas
para fazer uma análise de material empírico”. Nos parágrafos seguintes, apresentaremos os
processos básicos do método e como eles foram realizados em nossa pesquisa.
A GT indica uma maneira de iniciar o trabalho de pesquisa a partir de uma questão
fundamental, sem um problema de pesquisa fechado, mas com um questionamento mais
amplo: “o que está acontecendo aqui?” (BITTENCOURT, 2017). Esse início, portanto, possui
uma abordagem indutiva, que procura fazer com que os dados falem por si, adotando as
respostas obtidas na pesquisa empírica como ponto de partida de todo o estudo (FRAGOSO,
RECUERO e AMARAL, 2011).
Os dados utilizados no processo da Grounded Theory podem ser originários de
diversas fontes e obtidos das mais variadas formas, tanto quantitativa como qualitativamente
(idem). Para esta pesquisa, portanto, tomamos como fenômeno a ser investigado os discursos
sobre empreendedorismo voltados às crianças, uma vez que constituem um grande sinal do
espírito de nosso tempo. Baseados na noção de discurso social (ANGENOT, 2010) e
buscando definir um corpus que nos permitisse a exploração total de nosso tema,
desenvolvemos, no início da elaboração deste trabalho, um mapeamento de objetos referentes
à construção da ideia de uma infância empreendedora em nossa sociedade. A coleta se deu
majoritariamente a partir de uma extensa pesquisa documental. O deslocamento realizado foi
o de recolher todas as informações e materiais possíveis relacionados ao fenômeno analisado.
Como vimos, na GT, a coleta e a análise dos materiais empíricos devem ser
processos simultâneos, acontecendo juntos durante todo o estudo. De acordo com Bittencourt
(2017, p. 155), “a percepção do que é mais importante para a pesquisa vai emergir desse
primeiro trabalho de campo. Isso significa que a base primordial estará na coleta e análise de
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dados para, depois de todo o processo, confrontar o novo material com bases teóricas”.
Assim, a organização dos dados encontrados na pesquisa empírica se constitui como um dos
elementos mais importantes da Grounded Theory:
Um traço peculiar, que não pode faltar nessa abordagem, é o de manter e
preservar um forte enraizamento da conceituação nos dados empíricos. A
intuição, que nasce da constante comparação e leva a pôr em luz os
processos sociais e psicológicos de base, deve ser sempre enraizada nos
dados, e o percurso deve ser sempre traçado de modo a justificar e explicitar
de maneira transparente a sua conexão com os dados dos quais foi gerado.
[...] Por isso, a codificação deve proceder em maneira lenta e progressiva,
sem nunca perder a ligação com a base empírica. A codificação é
estratificada em níveis sucessivos. [...] Tal maneira gradual e progressiva de
codificar é necessária para manter a evidência e os traços do percurso
(TAROZZI, 2011, p. 25-26).

A codificação já é, em si, um modo de análise e equivale à organização dos materiais
levantados, de forma a identificar padrões e elementos relevantes para o estudo e para o
problema. “O processo de codificação dá-se basicamente através da construção de categorias
a partir da sistematização da análise dos dados e da construção de memos teóricos a partir das
observações de campo e das próprias categorias geradas” (FRAGOSO, RECUERO e
AMARAL, 2011, p. 94).
Outra questão importante é o momento do encerramento da coleta de dados.
Podemos afirmar que a categoria alcançou a saturação quando, ao regressar ao campo,
reunimos respostas muito parecidas com aquelas que foram obtidas anteriormente, isto é,
“quando os dados se tornam redundantes, no sentido de que, para qualquer direção que se
prossiga na coleta de dados confirmem-se constantemente aquelas mesmas categorias”
(TAROZZI, 2011, p. 152). É fundamental que novas idas a campo sejam feitas e que se
busque a saturação de cada uma das categorias. Isso atestará que não reflitamos sobre uma
ocorrência pontual do fenômeno estudado, mas sobre materiais com diversas incidências
comuns.
A codificação acontece em três etapas. A codificação aberta compreende a parte
inicial da análise e deve conter a identificação, a descrição e a categorização do fenômeno
detectado em campo. “Esta fase fragmenta os dados e permite que sejam identificadas
categorias, propriedades e dimensões. […] A codificação aberta, assim, foca principalmente
os procedimentos de comparação, classificação e questionamento dos dados” (FRAGOSO,
RECUERO e AMARAL, 2011, p. 96). É preciso que estejamos abertos e alertas ao que virá
do campo: essa codificação inicial deve estar rigorosamente relacionada aos dados coletados.
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É com base neles – e somente neles – que devemos criar nossas categorias e etiquetas
(BITTENCOURT, 2017).
Após nosso contato inicial com o campo empírico, encontramos materiais presentes
nos mais variados campos discursivos, todos eles buscando de alguma forma a disseminação
de práticas empreendedoras para crianças. Desde programas educacionais até jogos de
tabuleiro, os formatos identificados foram submetidos a uma classificação que respeita a
maneira como cada objeto se descreve frente ao discurso social (ANGENOT, 2010)
observado. A seguir, portanto, apresentamos os resultados de nossa pesquisa documental,
assim como os rótulos de categoria provenientes da natureza dos materiais empíricos:
8 and Up
Academia Sebrae - Inspiração
Accelerate Kid
Aventuras da Bel
Barbie Empreendedora
BizKid$
BizKid$: Dollar-a-Glass
BizWorld
Business Kids
Criativos da Escola (Alana)
Entrepreneur Kids Academy
Entreprising UP - Academia de ideias
ESAG Kids - Manual do Empreendedor Mirim
Escola Germinare
Escolas Transformadoras (Alana)
Fastrackids
Girl of the Year: Grace Thomas
Grace Thomas: Sweet Success
Histórias de Empreender
JEPP (Sebrae)
Jogo do Empreendedor
Junior Achievement Brasil
Kidpreneurs
Monopoly
My First Startup - Comic
O Poderoso Chefinho
Oficina de Negocinhos
Oficinas Lúdicas de Empreendedorismo para Crianças
Pizza Co. - Game
Projeto Jovens Empreendedores - Colégio Piaget
Shark Tank - Kidz Edition
Start IUPI
Startup Weekend Edu Youth
Studio Pensando Bem
Super Geeks
Tomorrow's Lemonade Stand
Turma da Mônica - Semeando Sonhos e Empreendedorismo
Ultra Kids Club
Universidade da Criança
Venture Lab
Warren Buffett's Secret Millionaires Club

Programa Educacional
Plataforma online de educação
Camping
História em Quadrinhos
Boneca
Programa de TV com finalidade educacional
Jogo Digital
Programa Educacional
Escola
Movimento de transformação educacional
Livro - Manual de Empreendedorismo
Escola
Programa de Extensão Universitária
Instituição de ensino
Iniciativa para identificar, conectar e apoiar escolas com práticas inovadoras
Programa Educacional
Personagem-boneca - transmídia - jogos, livros, filme, etc.
Jogo Digital
Game / Manual / Teatro
Projeto Educacional
Jogo de tabuleiro
Associação educativa sem fins lucrativos
Cartilha
Jogo de tabuleiro
História em Quadrinhos
Filme
Projeto Educacional
Metodologias lúdicas de ensino
Jogo Digital
Projeto Educacional dentro de uma instituição de ensino
Reality Show
Programa educacional
Camping
Escola
Escola de tecnologia
Consultoria de negócios infantis com foco em educação dos clientes mirins
História em Quadrinhos
Provedora de programas educacionais
Instituição de ensino
Camping
História em Quadrinhos

Tabela 1 – Resultados da pesquisa documental e suas respectivas codificações

Como alerta Bittencourt (2017, p. 159), neste estágio da pesquisa, “é provável que o
número de categorias seja bastante amplo, visto que na codificação aberta o processo não é o
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de resumir categoria ou atribuir sentido único para categorias com o mesmo tom de discurso,
e sim criá-las”.
Assim, chegamos à segunda etapa: a codificação focalizada. Aqui dois processos são
cruciais: nomear macrocategorias e interligar as categorias existentes. Na busca pelas
macrocategorias, devemos agrupar os códigos por semelhanças, com o propósito de criar
etiquetas precisas que caracterizem os fenômenos encontrados. Já na interligação dos dados
que emergiram da empiria, o objetivo é contrapor as categorias entre si, fazendo a
“comparação entre códigos e, posteriormente, entre conceitos” (FRAGOSO, RECUERO e
AMARAL, 2011, p. 94). Segundo Tarozzi (2011, p. 74), o resultado dessa etapa é “a emersão
das principais direções, os temas, as categorias interpretativas que os dados indicam”.
Após uma análise aprofundada das rotulações propostas por nossa codificação aberta,
delimitamos quatro macrocategorias, conforme o exposto a seguir:

EDUCAÇÃO
JEPP (Sebrae)
Criativos da Escola (Alana)
Escolas Transformadoras (Alana)
Junior Achievement Brasil
Oficina de Negocinhos
Business Kids
Kidpreneurs
BizWorld
Start IUPI
8 and Up
Escola Germinare
Universidade da Criança
Projeto Jovens Empreendedores - Colégio Piaget
ESAG Kids - Manual do Empreendedor Mirim
Super Geeks
Entreprising UP - Academia de ideias
Academia Sebrae - Inspiração
Studio Pensando Bem
Fastrackids
Ultra Kids Club
Venture Lab
Accelerate Kid
Startup Weekend Edu Youth
Tomorrow's Lemonade Stand
Oficinas Lúdicas de Empreendedorismo para Crianças
Entrepreneur Kids Academy

AUTORREFERENCIAIS
Aventuras da Bel
Warren Buffett's Secret Millionaires Club
Turma da Mônica - Semeando Sonhos e Empreendedorismo
My First Startup - Comic

ENTRETENIMENTO
Shark Tank - Kidz Edition
O Poderoso Chefinho
BizKid$

LÚDICO
Girl of the Year: Grace Thomas
Barbie Empreendedora
Grace Thomas: Sweet Success
Monopoly
Pizza Co. - Game
Jogo do Empreendedor
Histórias de Empreender
BizKid$: Dollar-a-Glass

Tabela 2 – Macrocategorias delimitadas frente às rotulações propostas na codificação aberta

Os discursos educacionais são aqueles que estão associados de alguma forma a
práticas pedagógicas, sejam elas públicas ou particulares. São escolas, cursos, projetos e
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grades curriculares cujo objetivo principal é desenvolver em seus alunos a conduta
empreendedora. Nesta categoria, temos, por exemplo, o projeto Jovens Empreendedores
Primeiros Passos (JEPP), um programa educacional criado pelo Sebrae para fomentar o
empreendedorismo entre crianças1. Além disso, também há espaço para empresas como a
FasTracKids, que fundamentada em atividades lúdicas, vende cursos que buscam ensinar
habilidades como liderança, autoestima e criatividade para crianças de 6 meses a 8 anos2.
Os discursos autorreferenciais, por sua vez, são aqueles que apresentam a figura do
empreendedor falando sobre si mesma, atuando como um agente inspiracional capaz de
mostrar todos os ensinamentos necessários para que as crianças também “cheguem lá”. Os
enunciadores são identificados como os próprios agentes do campo. A história em quadrinhos
Aventuras da Bel, por exemplo, é chancelada pela empresária Bel Pesce e possui o intento de
“ensinar através da diversão”, mostrando em “diversas situações do dia a dia que todos os
sonhos podem virar realidade e que tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração”3.
Similarmente, Warren Buffet possui o seu próprio desenho animado, Warren Buffet’s Secret
Millionaires Club4, que apresenta lições básicas do mercado financeiro e ensinamentos acerca
de como abrir um negócio. Cabe mencionar ainda que mesmo que o gibi da Turma da
Mônica, Semeando Sonhos e Empreendedorismo, não seja ratificado por alguma figura
empreendedora, ele é financiado por uma instituição do setor, fazendo com que ele também
manifeste uma estratégia de autorreferenciamento.
Os discursos de entretenimento são aqueles que pretendem disseminar o ideário da
cultura empreendedora entre o público infantil durante o seu tempo de lazer. Os objetos
presentes nesta macrocategoria ultrapassam um pouco a segmentação de produtos no campo
próprio do empreendedorismo ou aquele voltado para negócios. Na verdade, aqui temos as
marcas discursivas da cultura empreendedora apresentadas por produtos midiáticos guiados
pelas lógicas do entretenimento, ou melhor, aquele que espetaculariza o cotidiano “de modo a
seduzir suas audiências e levá-las a identificar-se com as representações sociais e ideológicas
nela presentes” (ROCHA e CASTRO, 2009, p. 50). A história do filme O Poderoso Chefinho,
da Dreamworks Animation ilustra bem a categoria, visto que gira em torno de um bebê que,

1

Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/educacao-empreendedora-no-ensino-fu
ndamental,0c54be061f736410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. Acesso em: fev. 2018.
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Disponível em: <http://fastrackids.com.br/>. Acesso em: fev. 2018.
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Disponível em: <http://www.aventurasdabel.com.br/>. Acesso em: fev. 2018.

4

Disponível em: <http://www.smckids.com/>. Acesso em: fev. 2018.
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segundo a campanha de marketing da produção, “já nasceu líder”5. Com estreia brasileira em
6 de abril de 2017, o filme conta a história de um bebê falante que está sempre de terno e
gravata, carregando consigo uma maleta digna daquelas que somente importantes homens de
negócios portam junto a si. Juntamente com o seu irmão mais velho, Tim, o bebê precisa
impedir que um CEO desonesto acabe com o amor no mundo. Sua missão é “salvar os pais,
impedir a catástrofe e provar que o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa força”6.
É bastante significativo o quanto os produtos culturais traduzem – em suas tramas,
representações e pinceladas – os valores e as ideias vigentes em um determinado contexto
sociocultural. Escritores, pintores e roteiristas realizam uma leitura interpretativa do
imaginário coletivo, dos referenciais e princípios culturais de sua sociedade para propor
elementos, enredos e dar forma aos personagens de suas obras.
Por fim, os discursos lúdicos são aqueles que têm como principal característica a
construção de um ambiente simulacional (FRASCA, 2003) como difusor ideológico das
práticas empreendedoras. A Barbie Empreendedora, por exemplo, é descrita em seu site7
oficial como uma personagem “pronta para fazer uma jogada ousada de negócios e desafiar a
si mesma para alcançar seus sonhos de carreira”. Além disso, jogos de tabuleiro como
Monopoly possuem uma condição de vitória bastante interessante: ser o único jogador com
empreendimentos e levar todos os outros à falência. Grace Sweet Success8, por sua vez, é um
dos games publicados pela marca American Girl com o intuito de ensinar crianças o sucesso
que pode vir de um negócio bem estruturado.
É importante ressaltar, porém, que as categorias apresentadas aqui não são estanques.
Pelo contrário, elas dialogam e são atravessadas por elementos umas das outras. O que
levamos em consideração para delimitar as macrocategorias nessa fase da Grounded Theory
foram os elementos que mais se destacavam na concepção de cada um dos materiais
identificados.
Feita a delimitação das macrocategorias, a codificação focalizada, de acordo com
Bittencourt (2017), também nos leva à apuração da pergunta de pesquisa, já que agora
conhecemos melhor o campo empírico. Sendo assim, aprimoramos a problemática a ser
investigada e chegamos às seguintes questões: Como os discursos sobre empreendedorismo

5

Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt3874544/>. Acesso em: fev. 2018.
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Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-229678/>. Acesso em: fev. 2018.
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Disponível em: <http://kids.barbie.com/en-us/shop/productdetail?id=10001278&ProductName=BarbieEntrepreneur-Doll&Category=toy&SubCategory=toy&SeoName=dolls>. Acesso em: fev. 2018.
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para crianças produzem uma noção de infância articulada à sociedade empreendedora?
Quais são as normas de conduta identificadas com as crianças nesse cenário?
A terceira – e última – fase tem o nome de codificação teórica. “Em particular é o
nível de análise em que se delineiam e se qualificam as relações que subsistem entre as
categorias que emergiram da codificação focalizada” (TAROZZI, 2011, p. 77). Ou seja, aqui
o foco é integrar todas as macrocategorias em uma categoria central, que coincidirá com o
fenômeno central do estudo em questão. Neste momento, devemos procurar o que os teóricos
da GT chamam de core category: “a core category é a ponta da pirâmide, é a categoria
central, o conceito-chave. A ela todas as outras categorias devem estar ligadas”
(BITTENCOURT, 2017, p. 160).
O que todas as categorias delimitadas têm em comum? Qual é a principal ideia a ser
trabalhada em nossa pesquisa? Se observarmos com maior atenção as quatro categorias de
discursos propostas, veremos que há a tentativa de construir um mundo social onde a conduta
empreendedora é legitimada e naturalizada, buscando a articulação de comportamentos a fim
de que meninos e meninas façam parte, desde pequenos, deste projeto de sociedade. Grande
parte do material cultural contemporâneo que chega até as crianças, seja na forma de cursos,
livros, revistas em quadrinhos ou programas de TV, é composto por “conselhos, advertências
e receitas do que fazer”, atuando “na produção de um vocabulário para o eu e para a
negociação das relações sociais” (ILLOUZ, 2011, p. 20). Esses conteúdos trazem consigo a
ideia de que o ‘eu’ pode ser moldado, ser modificado em busca de um ideal padrão.
Tal reflexão nos conduziu à emersão de nossa core category: a noção de infância
articulada à sociedade empreendedora. Cada uma das macrocategorias revela um aspecto do
discurso social (ANGENOT, 2010) a ser compreendido com maior profundidade. Por isso, os
conceitos teóricos que emergirão dessa delimitação do objeto serão responsáveis, capítulo a
capítulo, por desenvolver nosso entendimento acerca do fenômeno analisado em suas diversas
ramificações:
Essa abordagem [da Grounded Theory] é interessante porque permite ao
pesquisador focar inicialmente nos dados, libertando-o da necessidade de
criar um referencial teórico a priori e ser obrigado a criar hipóteses e
questões de pesquisa antes de ir a campo. A proposta da TF [Teoria
Fundamentada, ou Grounded Theory] valoriza a experiência empírica e, por
isso, proporciona uma forma única de perceber a emergência da teoria a
partir dos dados (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011, p. 110).

8

Disponível em: <http://play.americangirl.com/play/girl-of-the-year/grace/index.php?page=games&id=SweetSu
ccess&popup=game_1>. Acesso em: fev. 2018.
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Aqui, é importante ressaltar que, embora adotemos os procedimentos metodológicos
da Grounded Theory, não podemos dizer que estamos completamente livres de referenciais
teóricos no olhar inicial para o campo de nosso estudo. Acreditamos que todo pesquisador
parte de um determinado lugar de fala, influenciado pelas suas disciplinas formadoras, pelo
campo de estudos no qual está inserido e, até mesmo, pelo espectro teórico de seu programa
de pós-graduação. Não há como se livrar totalmente dessas lentes. A percepção da experiência
empírica, nessa dissertação, se dará sempre pelo viés da comunicação e do consumo.
Por fim, uma vez categorizados, de que maneira os materiais empíricos serão
analisados e conduzirão a reflexão teórica? Para o desenvolvimento da GT, não há ressalvas
direcionadas a possíveis contribuições de outros métodos (BITTENCOURT, 2017). Desse
modo, a análise de discurso de linha francesa se constituirá como um importante dispositivo
metodológico para guiar nosso olhar em relação aos materiais encontrados durante a pesquisa
empírica e os procedimentos de codificação. É ela que examinará as materialidades da
linguagem dentro do espectro teórico-metodológico exposto.
Análise de Discurso
Procurando interpretar de que forma um discurso é estruturado e significado em meio
aos pensamentos e projeções de sujeitos sociais que compreendem a realidade valendo-se das
representações e interpretações da linguagem, Eni Orlandi (2010) propõe um dispositivo
metodológico respaldado na teoria da Análise do Discurso.
De acordo com a autora, a linguagem jamais é neutra e as palavras não se limitam a
seus significados denotativos: na verdade, todo processo de enunciação sofre elaborações e
interpretações simbólicas. Constituindo-se como a mediação entre o homem e a realidade, o
discurso é a prática da linguagem que estabelece seus sentidos em um determinado contexto
sociocultural e ideológico.
Levando em conta o homem na sua história, [a Análise do Discurso]
considera os processos e as condições de produção da linguagem, pela
análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as
situações em que se produz o dizer. Desse modo, para encontrar as
regularidades da linguagem em sua produção, o analista de discurso
relaciona a linguagem à sua exterioridade (ORLANDI, 2010, p. 16).

Dessa maneira, o minucioso exame dos vínculos existentes entre os discursos e os
sujeitos que os enunciam, bem como os contextos em que são produzidos, é essencial para a
Análise do Discurso. A linguagem é relativizada segundo a realidade cultural, histórica e
social em que vive um sujeito. Mediante esta realidade, ele demonstrará as ideologias que
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atravessam o seu ser, repetindo palavras e enunciações já conhecidas por aquele meio. Assim,
o principal objetivo desse dispositivo metodológico não é considerar um texto como
transparente e completo em si mesmo para a posterior extração de seus sentidos, mas verificar
como este mesmo texto arquiteta os seus significados naquelas palavras, naquele sujeito,
naquele lugar (ORLANDI, 2010).
A Análise do Discurso visa fazer compreender como os objetos simbólicos
produzem sentidos, analisando assim os próprios gestos de interpretação que
ela considera como atos no domínio simbólico, pois eles intervêm no real do
sentido. A Análise do Discurso não estaciona na interpretação, trabalha seus
limites, seus mecanismos, como parte dos processos de significação.
Também não procura um sentido verdadeiro através de uma ‘chave’ de
interpretação. Não há esta chave, há método, há construção de um
dispositivo teórico. Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de
interpretação que o constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve
ser capaz de compreender (ORLANDI, 2010, p. 26)

Sendo assim, a finalidade do analista é a de compreender o texto. Daí o interesse de
Orlandi (2010) em ressaltar as diferenças existentes entre as noções de inteligibilidade,
interpretação e compreensão. A inteligibilidade confere sentido à língua: a frase ‘ele disse
isso’, por exemplo, é inteligível. Entender português é suficiente para que tal enunciado se
estabeleça como verdadeiro; entretanto, essa mesma frase não é interpretável, pois não
sabemos quem é ele ou o que ele disse ao interlocutor. Consequentemente, a interpretação é o
sentido confrontado com as outras frases do texto e com o contexto imediato da fala. Se, por
exemplo, João acaba de assistir ao desenho de Warren Buffett e diz aos seus colegas que
começará a se vestir adequadamente para se tornar bem-sucedido, alguém pergunta o porquê
dessa atitude e a resposta é: ‘Ele disse isso’. Interpretando: ‘ele’ é Warren Buffett e ‘o que’
ele disse é que para conseguir ser bem-sucedido é necessária uma boa apresentação9.
A compreensão, por sua vez, é tentar enxergar de que maneira um objeto simbólico
(texto, enunciado, música, filme, jogo, etc.) produz sentidos. É descortinar o funcionamento
das interpretações, uma vez que geralmente ficamos presos em apenas um sentido quando
interpretamos. Compreender busca evidenciar os processos de significação existentes no texto
e possibilita a ‘escuta’ de outros sentidos que ali se encontram, entendendo como eles se
formam e se organizam. O discurso de João pode revelar que ele quer ser bem-sucedido, ou
que ele enxerga Warren Buffett como um dos modelos de sucesso da nossa cultura e,
portanto, seguirá cada um dos seus conselhos para também “chegar lá” (ORLANDI, 2010).

9

Disponível em: <http://www.smckids.com/episodes/?vidlink=21>. Acesso em: fev. 2018.
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Em suma, a Análise de Discurso visa a compreensão de como um objeto
simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para e
por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, implica em explicitar como o
texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito e sentido.
Produzem-se assim novas práticas de leitura (ORLANDI, 2010, p. 26-27).

Todo objeto simbólico, situado como material de análise, exige que seu analista,
conforme a demarcação das problemáticas a serem averiguadas, mobilize conceitos que
outros pesquisadores não mobilizariam diante de outras investigações. Os diferentes conceitos
empregados e o decorrente embasamento para a caracterização do material não possibilita que
uma análise seja igual à outra. Aliás, elaborando problemas distintos, um mesmo analista
também estaria apto a mobilizar diferentes conceitos, formalizando diversos outros recortes
conceituais (ORLANDI, 2010).
Perante o dispositivo teórico da interpretação (o entendimento da linguagem como
sendo ideológica, social, histórica, cultural, internalizada nos sujeitos e construída em um
contexto específico), cabe ao analista, embasado no método e na abrangência teórica da
Análise do Discurso, formular uma questão que desencadeará a análise. Diante disso, Orlandi
(2010) evidencia a diferença entre o dispositivo teórico da interpretação e o dispositivo
analítico elaborado pelo pesquisador a cada análise: o dispositivo teórico é sempre o mesmo;
são outros os fatores que determinarão a estrutura do dispositivo analítico. Dentre eles, temos
a questão proposta pelo pesquisador, a característica do material analisado e o objetivo da
análise (ORLANDI, 2010).
Desfeita a ilusão da transparência da linguagem, e exposto à materialidade
do processo de significação e da constituição do sujeito, o analista retorna
sobre sua questão inicial. Ela está assim no início, como elemento
desencadeador da análise da construção do dispositivo analítico
correspondente, e, no final, ela retorna, gerindo a maneira como o analista
deve referir os resultados da análise à compreensão teórica do seu domínio
disciplinar específico: o da própria Análise de Discurso, se for o caso, ou da
Linguística, mas também o da Política, da Sociologia, da Antropologia, etc.,
dependendo da disciplina a que se filia o analista. Todos esses elementos – a
natureza dos materiais analisados, a questão colocada, as diferentes teorias
dos distintos campos disciplinares – tudo isso constitui o dispositivo
analítico construído pelo analista (ORLANDI, 2010, p. 28).

No entanto, é indispensável lembrarmos de que o discurso é sempre construído
mediante o resultado da interpretação do interlocutor. Ou seja, ao produzir linguagem e
enunciar um discurso, o sujeito já aponta a existência de uma interpretação planejada para seu
ouvinte. Por esse motivo, o analista não deve se instalar na ilusória literalidade do texto, mas
se posicionar de forma neutra entre o sujeito enunciador e a sua produção de sentidos. Desse
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modo, ele poderá especificar corretamente os resultados da análise segundo a problemática
que iniciou a pesquisa (ORLANDI, 2010).
Dado um determinado contexto sociocultural, o analista sinalizará a formação
discursiva de seu objeto de pesquisa, desvelando as concepções ideológicas que viabilizaram
suas construções de sentido. Para tanto, no contato inicial, deve localizar indicativos na
materialidade do texto, examinando quem está dizendo, como se está dizendo e as
circunstâncias em que se está dizendo. Por conseguinte, por meio da comparação com
possíveis outras formas discursivas, o analista deve desfazer o esquecimento da enunciação,
que promove a ilusão de que aquilo que foi dito só poderia ter sido dito daquela forma. Como
nos diz Orlandi:
Os dizeres não são, como dissemos, apenas mensagens a serem
decodificadas. São efeitos de sentidos que são produzidos em condições
determinadas e que estão de alguma forma presentes no modo como se diz,
deixando vestígios que o analista de discurso tem de apreender. São pistas
que ele aprende a seguir para compreender os sentidos aí produzidos, pondo
em relação o dizer com sua exterioridade, suas condições de produção. Esses
sentidos têm a ver com o que é dito ali, mas também em outros lugares,
assim como com o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não foi.
Desse modo, as margens do dizer, do texto, também fazem parte dele
(ORLANDI, 2010, p. 30).

Para assimilar tais vestígios, procurar as relações entre o seu objeto de estudo, as
formações discursivas e suas ideologias, além de compreender como o sujeito enunciador se
constitui simbolicamente na realidade em que vive, é preciso que o analista descortine as
margens do dizer, salientando as paráfrases e polissemias, aquilo que foi dito, aquilo que não
foi dito, aquilo que poderia ser dito e todos aqueles mecanismos que auxiliam as palavras a
significarem de uma determinada forma. É somente dessa maneira que nos tornamos capazes
de relacionar tais processos de significação com as estruturas ideológicas que dão existência a
esse modo de construir sentidos (ORLANDI, 2010).
Nosso ponto de partida é o de que a análise de discurso visa compreender
como um objeto simbólico produz sentidos. A transformação da superfície
linguística em um objeto discursivo é o primeiro passo para essa
compreensão. Inicia-se o trabalho da análise pela configuração do corpus,
delineando-se seus limites, fazendo recortes, na medida mesma em que se
vai incidindo um primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e
noções, pois a análise de discurso tem um procedimento que demanda um ire-vir constante entre teoria, consulta ao corpus e análise. Esse procedimento
dá-se ao longo de todo o trabalho (ORLANDI, 2010, p. 66-67).
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O processo de construção de sentidos sempre pode ser outro, fazendo com que aquilo
que não esteja no discurso também signifique pela sua ausência. A polissemia da língua age
na variedade de sentidos renovados nos diversos discursos ou pronunciados dentro de uma
mesma enunciação. Embora estejamos tratando de uma mesma língua, podemos nos expressar
de maneiras diferentes, e se expressar de maneira diferente é significar diferente. Assim, todo
discurso possui em si a característica da interdiscursividade, ou seja, a noção de que tudo o
que se fala estabelece relações com aquilo que já foi dito e com aquilo que se poderia dizer de
outra forma. Os ditos, os não-ditos, as ressignificações e os deslocamentos de sentido de um
discurso para outro são capazes de caracterizar a ideologia e os estímulos socioculturais que
conduzem as produções de sentido do objeto discursivo em questão. Afinal, para dizer que
uma criança precisa da atitude empreendedora para “superar dificuldades e realizar seus
sonhos”10 é necessário não-dizer que, para o enunciador, não há outro caminho para a
realização de sonhos senão a prática do empreendedorismo (ORLANDI, 2010).
A língua, portanto, é indiferente à divisão de classes sociais, à ideologia, “mas o
discurso não o é. O falante utiliza a língua de acordo com a sua posição social e ideológica”
(BRANDÃO, 2012, p. 26). Nesse sentido, o sujeito enunciador reflete os valores e crenças de
um grupo social em sua fala e, mais do que isso, “na atividade enunciativa, orienta, planeja,
ajusta sua fala tendo em vista um interlocutor real” (ibid.). É o que Charaudeau (2007) chama
de contrato comunicativo:
Todo discurso depende, para a construção de seu interesse social, das
condições específicas da situação de troca na qual ele surge. A situação de
comunicação constitui assim o quadro de referência ao qual se reportam os
indivíduos de uma comunidade social quando iniciam uma comunicação.
Como poderiam trocar palavras, influenciar-se, agredir-se, seduzir-se, se não
existisse um quadro de referência? Como atribuiriam valor a seus atos de
linguagem, como construiriam sentido, se não existisse um lugar ao qual
referir as falas que emitem, um lugar cujos dados permitissem avaliar o teor
de cada fala? A situação de comunicação é como um palco, com suas
restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam
as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico. Como se
estabelecem tais restrições? Por um jogo de regulação das práticas sociais,
instauradas pelos indivíduos que tentam viver em comunidade e pelos
discursos de representação, produzidos para justificar essas mesmas práticas
a fim de valorizá-las. Assim se constroem as convenções e as normas dos
comportamentos linguageiros, sem as quais não seria possível a
comunicação humana (CHARAUDEAU, 2007, p. 67).
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Disponível em: <http://www.kickante.com.br/campanhas/turma-da-monica-sonhos-e-empreendedorismo>.
Acesso em: fev. 2018.
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Consequentemente, os indivíduos que desejam comunicar entre si precisam levar em
conta os dados do contexto onde está ocorrendo a comunicação. Não apenas todo locutor deve
sujeitar-se às suas restrições, mas também deve imaginar que seu interlocutor possui a
propensão de identificar essas mesmas restrições. Quando vemos, por exemplo, a recorrência
da estratégia lúdica no caso dos discursos de empreendedorismo voltados às crianças, é como
se o mercado quisesse usar a forma de comunicação mais adequada para o seu público-alvo e,
para isso, seguisse a imagem de criança presente no auditório social, tomando para si o que já
é pressuposto na comunicação com ela. Evidencia-se, portanto, o contrato comunicativo
(CHARAUDEAU, 2007) existente entre os enunciadores dos discursos e seus consumidores:
o interlocutor está construído na mensagem e o lúdico funciona como uma espécie de
mediador entre essa criança projetada e a inspiração ao ideário da cultura empreendedora.
Protocolo de análise
Com base na mobilização dos três recursos metodológicos apresentados,
analisaremos os discursos sobre empreendedorismo para crianças da seguinte forma: cada
capítulo trará uma reflexão teórica sobre nosso tema juntamente com a análise de objetos
selecionados para o estudo que se equiparam a cada macrocategoria proposta. Diante disso, é
importante ressaltar que, devido ao grande número de elementos rotulados em uma única
macrocategoria, a análise será fundamentada naqueles materiais com maior identificação com
o que o todo representa. Os autores discutidos a partir dos materiais empíricos serão
fundamentais para formar nossa visão em relação àquela parte específica do corpus e entender
as sustentações que uma determinada macrocategoria exerce em relação à nossa core
category.
Oliveira (2006), ao descrever as três etapas de apreensão dos fenômenos sociais – o
olhar, o ouvir e o escrever –, indica que nossa percepção é arquitetada por meio de um olhar e
de um ouvir devidamente sensibilizados pela teoria disponível, investigando um objeto de
estudo já fabricado por ela num momento anterior. Dessa maneira, a pesquisa bibliográfica
apresentada e discutida no decorrer dos capítulos terá grande relevância em nossa atuação no
campo, uma vez que eliminará qualquer tipo de ruído que lhe pareça insignificante, isto é, que
não faça nenhum sentido no corpus investigativo de nossa linha de pesquisa. Esta abordagem
também constituirá os pilares nos quais nossa análise será construída:
Talvez a primeira experiência do pesquisador de campo – ou no campo – é a
domesticação teórica de seu olhar. Isso porque, a partir do momento em que
nos sentimos preparados para a investigação empírica, o objeto, sobre o qual
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dirigimos o nosso olhar, já foi previamente alterado pelo próprio modo de
visualizá-lo. Seja qual for esse objeto, ele não escapa de ser apreendido pelo
esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a
realidade (OLIVEIRA, 2006, p. 19, grifo do autor).

Portanto, em cada um dos capítulos, uma parte de nosso objeto será analisada à luz
do conteúdo teórico emergente e da análise do contexto discursivo em que os enunciados
acontecem. Dessa maneira, chegaremos a algumas conclusões e entraremos em contato com
algumas macroproposições (VAN DIJK, 1978)11 que o discurso empreendedor manifesta
quando voltado à infância em um determinado suporte comunicacional ou midiático. A
intenção é que cada capítulo tenha uma conclusão que traga pistas em direção à resposta de
nosso problema de pesquisa. Nesse sentido, buscaremos responder às seguintes questões
explorando nossas macrocategorias a partir dos princípios da análise de discurso:


Que criança é essa? Qual a noção de infância que está sendo empregada nos
discursos analisados?



Quais são as normas de conduta valorizadas nos enunciados estudados?



De que forma a infância é interpelada nos materiais observados? Como ela é
construída nesse contrato comunicativo? Quais são as estratégias discursivas
utilizadas para isso acontecer?



Que leitor é construído? Qual é o interlocutor das mensagens?
Tais conclusões e reflexões serão retomadas no final da dissertação para a

organização de nossas considerações finais.
Diante da proposta metodológica apresentada e das macrocategorias que emergiram
da observação empírica do campo de nosso estudo, esta dissertação está dividida em quatro
capítulos. No primeiro, Da criança na história à criança na contemporaneidade, buscamos
entender as transformações da infância em perspectiva histórica e em relação às questões
atuais. Começamos mostrando que a noção de infância, da forma como a entendemos hoje,
nem sempre existiu. Na verdade, tal conceito é completamente atravessado por contextos
históricos, sociais e econômicos, redesenhando-se de maneira constante e atribuindo às

11

Esse conceito faz parte do quadro teórico da Análise Crítica do Discurso. No entanto, entendemos que, a partir
de nosso objeto, precisamos trabalhar com uma concepção que permita enxergar a encadeação de informações
“não mencionadas, mas razoavelmente deduzíveis, para construir os conceitos mais globais, isto é, as
macroproposições” de um discurso (VAN DIJK, 1978, p. 63). Nesse sentido, tomamos a liberdade de trazer
essa noção para a Análise de Discurso de Linha Francesa.
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crianças diferentes representações conforme o passar do tempo. Partindo da Idade Média, um
mundo que não separava a idade adulta da infantil, veremos como as transformações sociais
ocorridas no contexto da modernidade modificaram nossa relação com as crianças e criaram
novas princípios de como lidar com elas. Estabelecemos, neste capítulo, a passagem de uma
concepção diacrônica, histórica da infância para a sua leitura na contemporaneidade, que é o
foco de nossa pesquisa. Para isso, nos apoiamos, principalmente, na história social da criança
e da família, desenvolvida por Philippe Ariès, e na obra de David Buckingham. Além disso,
também trabalhamos com as reflexões deixadas por Walter Benjamin em relação a crianças,
brinquedos e educação.
No capítulo dois, A cultura empreendedora e a figura do empreendedor, propomos a
investigação dos desdobramentos educacionais relacionados ao empreendedorismo para
crianças. Avaliamos como os discursos presentes na esfera da educação trazem consigo a
noção de bem comum para justificar o engajamento dos pequenos na retórica de nosso
sistema capitalista. Em seguida, apresentamos a racionalidade que estrutura e organiza o
pensamento da sociedade, fazendo com que a educação seja apenas um dos meios para
disciplinar sujeitos ao perfil paradigmático da contemporaneidade: o sujeito empreendedor.
Para tanto, traçamos um diálogo entre os seguintes autores: Boltanski e Chiapello (o novo
espírito do capitalismo e a noção de engajamento), Dardot e Laval (a nova razão do mundo e
a fábrica do sujeito neoliberal), Casaqui (o projeto de sociedade empreendedora), Marín-Diaz
(autoajuda e educação) e Salgado (educação empreendedora).
Já no terceiro capítulo, Convocações midiáticas para a infância empreendedora,
refletimos sobre as produções de subjetividade e as articulações inspiracionais da cultura
empreendedora presentes na sociedade do consumo. Nesse sentido, descrevemos a cultura da
mídia e como ela acaba valorizando algumas formas de comportamento em detrimento de
outras, fornecendo posições pré-determinadas para os sujeitos seguirem. Também explicamos
de que maneira os dispositivos comunicacionais convocam seus leitores / espectadores a se
envolverem numa jornada que, aparentemente, já possui regras pré-determinadas na busca do
sucesso financeiro e da felicidade. Por fim, demarcamos a cultura da inspiração, que fornece
narrativas que funcionam como roteiros a serem seguidos por todos nós. A fundamentação
teórica se dá em função da noção de mídia trazida por Douglas Kellner, além do conceito de
convocação biopolítica nos dispositivos comunicacionais, de Aidar Prado. Para que a reflexão
seja plena, também nos apoiaremos em Julia Salgado (o imperativo do sujeito empreendedor),
Vander Casaqui (a cultura da inspiração), Alain Ehrenberg (o culto da performance), João
Freire Filho (o imperativo da felicidade) e Buonanno (histórias de vidas exemplares).
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O capítulo quatro, A cultura empreendedora como parte da brincadeira, foca na
importância do elemento lúdico para a transmissão de ideologias. Os jogos são ambientes
simulacionais em que o jogador possui o controle das ações. Porém, as regras ali colocadas
vão permitir e valorizar apenas certas atitudes. Quando a condição de vitória de um game que
simula um espaço cotidiano é ser o mais rico de todos os jogadores, por exemplo, percebemos
claramente qual é a conduta desejada, que, além de ser aplicada no jogo, deveria ser levada
para a vida cotidiana. Diante disso, faz-se necessária a apresentação dos conceitos de círculo
mágico e de imersão num jogo, de Huizinga e Sato, respectivamente. Frasca também nos
auxilia quando descreve os três elementos da retórica lúdica – mundo do jogo, mecânicas e
performance – e quais são seus efeitos no discurso.
Após todo o caminho bibliográfico e analítico discorrido acima, cabe à conclusão de
nossa pesquisa apontar qual a noção de infância articulada à sociedade empreendedora, além
de reconhecer quais são as normas de conduta identificadas com as crianças nesse cenário.
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1 DA CRIANÇA NA HISTÓRIA À CRIANÇA NA CONTEMPORANEIDADE
Partindo de uma perspectiva histórica, este capítulo tem o objetivo de entender como
as transformações sociais, culturais e tecnológicas ocorridas após a Idade Média,
principalmente no contexto da modernidade (pós-Revoluções Francesa e Industrial), foram
transformando nossa relação com as crianças e, dessa maneira, criando novas formas e
preceitos de como lidar com elas. Construiremos, aqui, a passagem de uma concepção
diacrônica, histórica da infância para a sua leitura na contemporaneidade, que é o foco de
nossa pesquisa.
Segundo Koselleck (2006), o estudo da historicidade de um conceito é possibilitado,
pois, ainda que a palavra permaneça a mesma, o significado por ela assinalado transforma-se
substancialmente com o passar do tempo. Para o autor, esse tipo de história não consegue ser
desprendida da história social, fazendo com que os conceitos nunca possam ser percebidos
como noções puramente atemporais. Como em camadas, os conceitos constroem níveis
linguísticos baseados nas mais distintas temporalidades. E são esses níveis que tornam
evidente o processo de ressignificação:
Os contextos originais dos conceitos mudam; assim também os fazem os
significados originais ou subsequentes transportados pelos contextos. A
história dos conceitos pode ser reconstruída através do estudo da recepção
ou, mais radicalmente, da tradução dos conceitos que, usados pela primeira
vez no passado, são postos em uso pelas gerações posteriores. Portanto, a
singularidade histórica dos atos de fala, que parecia tornar qualquer história
dos conceitos impossível, na verdade cria a necessidade de se reciclar as
conceituações passadas (KOSSELECK, 2006, p. 101).

Dessa maneira, Koselleck (2006) afirma que os conceitos são, ao mesmo tempo,
causas e sinais de transformações sociais. Consequentemente, mesmo que consigamos e
precisemos articulá-los com as demais esferas constitutivas da realidade, não devemos nos
esquecer de seus deslocamentos autônomos, habilitados a produzir novas e imprevisíveis
configurações:
No âmbito de uma possível história dos conceitos, a indagação fundamental
a respeito dos processos de alteração, transformação e inovação conduz a
uma estrutura profunda de significados que se mantém, recobrem-se e
precipitam-se mutuamente, significados que só podem se tornar social e
historicamente relevantes se a história dos conceitos for isolada e destacada
como disciplina autônoma (ibid., p. 107).
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Baseados no estudo da historicidade do conceito de infância, buscamos, portanto,
evidenciar que a criança já foi vista e tratada de outras maneiras em nossa sociedade, sendo
um conceito totalmente construído e ressignificado durante o tempo.

1.1 O CONCEITO DE INFÂNCIA
Partimos da premissa de que a infância é uma concepção social. Com isso, estamos
nos afastando da ideia de que as fronteiras desse conceito seriam determinadas apenas pelas
questões biológicas das fases iniciais da vida. Segundo Buckingham (2007, p, 19), a alegação
central a este respeito é a “de que ‘a criança’ não é uma categoria natural ou universal,
determinada simplesmente pela biologia. Nem é algo que tenha um sentido fixo, em cujo
nome se possa tranquilamente fazer reivindicações”. Na verdade, a infância varia de acordo
com o contexto levado em consideração. As crianças são contempladas – e contemplam a si
mesmas – de formas muito diferentes nos mais diversos períodos históricos, contextos
culturais e grupos sociais. Mais que isso: mesmo esses significados não são definitivos. A
noção de infância está sujeita a um processo incessante de luta e negociação, tanto no discurso
público (do qual a academia, a mídia e as políticas públicas fazem parte) como nos
relacionamentos interpessoais, entre colegas e familiares. Por isso, ao tratarmos desse tema,
precisamos sempre enfatizar a diversidade de infâncias (no plural).
Seguindo o pensamento de Buckingham (2007), não insinuamos aqui que os seres
biológicos a quem consentimos coletivamente em chamar de ‘crianças’ não existam, ou não
possam ser descritos. O que queremos dizer é que “tais definições coletivas são o resultado de
processos sociais e discursivos” (ibid., p. 20, grifo nosso). Ou seja, a infância não pode ser
vista apenas como uma classe etária, mas como uma instituição da sociedade construída,
principalmente, por meio de crenças, valores, discursos e ações dos agentes que competem
por lugares no jogo social (DORETTO, 2015). Há nessa percepção, porém, um certo nível de
circularidade:
As crianças são definidas como uma categoria particular, com características
e limitações particulares, tanto por si mesmas como pelos outros – pais,
professores, pesquisadores, políticos, planejadores, agências de bem-estar
social e (claro) os meios de comunicação. Essas definições são codificadas
em leis e políticas; e se materializam em formas particulares de práticas
sociais e institucionais, que por sua vez ajudam a produzir as formas de
comportamento vistas como tipicamente “infantis” – ao mesmo tempo que
geram formas de resistência a elas (BUCKINGHAM, 2007, p. 20).
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A escola, por exemplo, é uma institucionalidade que efetivamente produz e
determina o que significa ser uma criança – e falamos, aqui, de uma criança no interior de
uma determinada faixa etária. São várias as formas que a escola possui para intensificar e
naturalizar alguns pressupostos inerentes ao que as crianças são e devem ser: a segmentação
dos alunos pela idade biológica (ao invés da separação pela “habilidade”); a essência
altamente regulamentada dos vínculos entre professores e alunos; a sistematização do
currículo-base e do horário das tarefas cotidianas; os procedimentos de avaliação, entre
muitos outros. Ainda assim, essas definições geralmente só são salientadas nas conformações
especializadas do discurso organizacional e profissional, das quais as próprias crianças são
largamente excluídas (BUCKINGHAM, 2007).
Evidentemente, nem todas essas determinações e reflexões são consistentes e
coerentes quando analisamos seu todo. Buckingham (2007) presume, de maneira oposta, que
elas se definam muito mais pelo contrassenso e pela objeção. Segundo o autor, tanto a escola
como a família aparentam exibir definições bastante nítidas das responsabilidades e dos
direitos de adultos e crianças. No entanto, quando observamos nosso cotidiano, vemos que as
crianças frequentemente negociam e, até mesmo, desafiam essas definições, nem sempre de
maneira direta, mas “através do que poderíamos chamar de táticas de guerrilha” (ibid., p. 20).
Além disso, as perspectivas dessas instituições são diversas vezes contraditórias em
si mesmas. Por um lado, por exemplo, pais e professores incentivam as crianças todos os dias
a ‘crescerem’ e a agirem da maneira que julgam ser a mais madura e responsável; por outro
lado, eles declinam vários privilégios às crianças, apoiados no pensamento de que elas ainda
não teriam idade suficiente para apreciá-los ou de que ainda não seriam dignas de recebê-los.
Ao mesmo tempo, porém, virar um adulto – e também ser distinguido como tal – compreende
impreterivelmente a extinção de elementos da conduta pessoal que os outros possam
considerar como inconvenientemente “infantis” (BUCKINGHAM, 2007). Sendo assim,
constatamos o quanto a noção de infância é variante, relativa e inconstante:
‘Infância’ é, portanto, um termo mutável e relacional, cujo sentido se define
principalmente por sua oposição a uma outra expressão mutável, ‘Idade
Adulta’. Mesmo, porém, onde os papéis de crianças e adultos estão
respectivamente definidos por lei, existem consideráveis incerteza e
inconsistência. Assim, a idade em que a infância termina legalmente é
definida de forma primária (e crucial) em termos da exclusão das crianças de
práticas definidas como propriamente ‘adultas’, sendo as mais óbvias o
emprego remunerado, o sexo, o consumo de álcool e o voto. Em cada caso,
as crianças são vistas como atingindo a maioridade numa idade diferente. No
Reino Unido, por exemplo, elas podem pagar impostos aos 16 anos, mas não
podem receber benefícios do estado até os 17, e não podem votar até os 18.
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Elas têm direito ao sexo heterossexual aos 16 anos; mas não podem assistir a
imagens explícitas de tal atividade, no cinema, antes dos 18. Apesar disso,
claro, as crianças de verdade se envolvem em muitas dessas atividades bem
antes de estarem legalmente autorizadas a fazê-lo (ibid., p. 21).

Essa mesma oscilação pode ser vista nos discursos sobre empreendedorismo para
crianças. Embora só consigam abrir legalmente um negócio aos 18 anos, escolas, como o
Colégio Piaget, acreditam que o estímulo às condutas empreendedoras pode se realizar já em
meninos e meninas que frequentam o Ensino Fundamental. Segundo o site oficial do colégio,
o “espírito” empreendedor é capaz de se desenvolver desde cedo, “com atividades que
integrem os conhecimentos de todas as disciplinas, promovendo a reflexão dos alunos, além
de atitudes transformadoras, produtivas e funcionais para que o aluno aprenda a empreender
sua própria vida”12. Ou seja, a restrição etária proveniente do setor legislativo não significa
muito aqui. O Colégio Piaget, em parceria com o Sebrae, tem o objetivo de instaurar o
empreendedorismo como o único desígnio positivo da vida.

Figura 1 – Banner destacado no site do Colégio Piaget13

As próprias roupas, como vemos na imagem acima, saem do universo do trabalho e
começam a interagir com a vida cotidiana dos pequenos. Logo, terno, camisa e gravata são
reiterados como objetos de consumo capazes de transparecer o sucesso de um empreendedor.
A frase ainda é marcante – “no final, todos saem no lucro” –, dando a entender que o colégio
estaria fazendo o “bem” tanto para as crianças quanto para a sociedade neoliberal.
Contudo, a escola, a família e o Estado não são os únicos agentes que oferecem
delimitações para o conceito de infância. O modo como as representamos em determinados
suportes midiáticos também possui grande papel no resultado final das definições coletivas
12

Disponível em: <http://www.piaget.g12.br/jovensempreendedores/>. Acesso em: fev. 2018.

13

Fonte: <http://www.piaget.g12.br/jovensempreendedores>. Acesso em: fev. 2018.
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sobre o termo. De acordo com Buckingham (2007), a demarcação e a sustentação do conceito
de infância fundam-se, de forma geral, na produção de dois tipos essenciais de discurso. Em
primeiro lugar, temos os discursos sobre a infância, elaborados por adultos e,
prioritariamente, voltados para outros adultos – não só na forma dos discursos profissionais
ou acadêmicos, mas também na forma de literatura popular de autoajuda, romances e
programas de televisão. Em segundo lugar, existem os discursos para as crianças, na forma
de programas voltados a determinadas mídias ou a literatura infantil. Apesar do rótulo, esse
tipo de discurso é raramente criado pelas próprias crianças.
Ainda segundo o autor, acaba sendo inevitável que os públicos desses dois tipos de
discurso se sobreponham. As crianças muitas vezes aparentam interesse extremo em
determinados formatos de discurso sobre a infância, principalmente quando este trata de
traços abertamente proibidos do comportamento adulto. Fora isso, os adultos também
possuem um papel bastante expressivo na mediação dos textos para as crianças quando, por
exemplo, adquirem e leem livros para elas, ou as levam ao cinema. Assim, alguns tipos de
textos, como aqueles filmes voltados “para toda a família” normalmente produzidos pelos
grandes estúdios de animação, podem ser observados justamente como formas de unir esses
dois públicos: eles narram a adultos e crianças contos encantadores sobre os sentidos inerentes
à infância e à idade adulta. A representação da criança é, simultaneamente, um signo de
esperança e uma via para desvelar a culpa e a hipocrisia dos mais velhos frente às
transformações da vida. Tais filmes estão habituados a determinar o significado da infância
projetando a sua futura perda: “tanto para adultos como para crianças, eles mobilizam
ansiedades sobre a dor da mútua separação, ao mesmo tempo em que oferecem fantasias
tranquilizadoras sobre como essa dor pode ser superada” (BUCKINGHAM, 2007, p. 24).
Percebemos, portanto, que as representações culturais da infância também são
frequentemente contraditórias. Elas articulam muito mais os investimentos adultos na noção
de infância do que a própria realidade de vida das inúmeras crianças presentes na audiência.
Isso porque repetidamente trabalham com a nostalgia de uma utópica “Era de Ouro perdida,
de brincadeira e liberdade” (ibid., p. 24). Tais representações, porém, não podem ser
desconceituadas como simples ilusões, já que constituem um empenho constante da parte dos
adultos no sentido de adquirir controle sobre a infância e suas pressuposições. Conforme
Buckingham (2007), esse movimento se dá não somente em relação às crianças “reais”, mas
também em relação às nossas próprias infâncias, pelas quais nos encontramos sempre em luto
e envolvidos num incessante processo de reinvenção:
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Essas construções culturais da infância cumprem funções não apenas para as
crianças, mas também para os adultos. A ideia da infância serve como um
repositório de qualidades que os adultos veem ao mesmo tempo como
preciosas e problemáticas – qualidades que não conseguem tolerar como
parte deles mesmos; e serve também como um mundo de sonho dentro do
qual podemos escapar das pressões e responsabilidades da maturidade (ibid.,
p. 24).

É como se partíssemos em busca de uma ideia fantasiosa e hegemônica da infância
com o único intuito de assegurar os valores dominantes da idade adulta. Dessa maneira, a
percepção de que este conceito é uma construção social e cultural nos traz uma perspectiva até
certo ponto relativista. Ela nos faz lembrar que o entendimento moderno acerca da infância –
ou seja, “aquilo que as crianças são e devem ser” (ibid., p. 25) – é comparativamente novo em
sua origem e normalmente limitado às sociedades ocidentais industrializadas. Hoje, grande
parte das crianças do mundo não vive segundo a concepção hegemônica de infância, que
remete à pureza, à inocência, à liberdade e ao lazer. Assim, supor que essas estruturas
“alternativas” da infância – e as crianças que se encontram junto a elas – sejam simplesmente
“primitivas” é validar um etnocentrismo bastante estreito. De acordo com Buckingham
(2007), precisamos ter em mente que as delimitações das particularidades e das necessidades
infantis são concebidas de acordo com um contexto histórico e cultural, resultando em
contornos específicos de sistematização política.
Nesse sentido, podemos até nos questionar sobre a utilização das características
hegemônicas da infância em alguns discursos de nosso tempo. Aproveitando-se da imagem
“pura” que a criança possui para a maioria das pessoas, vários agentes empreendedores
relacionam a necessidade de ensinarmos empreendedorismo aos pequenos com o projeto de
uma sociedade “do bem”, cuja organização e negócios não fariam nada a não ser conceber um
futuro encantador e benevolente. Segundo o Edital de Educação Empreendedora para a
Educação Básica do Sebrae, por exemplo, é essencial formar a “nova geração [...] a partir de
valores que incorporem o bem comum como um ideal a ser atingido”14 (grifo nosso).
Encarar a infância como uma construção social também subentende que nenhuma
invocação desse conceito pode ser neutra. Pelo contrário, qualquer debate nesse campo é
inevitavelmente orientado por uma ideologia da infância, isto é, “por um conjunto de
significados que servem para racionalizar, manter ou desafiar relações de poder existentes
entre adultos e crianças, assim como entre os próprios adultos” (ibid., p. 25). O discurso

14

Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/BA/EDITAL%20JEPP%20Sebrae.
BA.pdf>. Acesso em: jun. 2017.
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ecológico, por exemplo, muitas vezes se dirige a meninos e meninas de uma forma implícita,
sustentando-se na compreensão de que eles representariam “o futuro” e teriam de alguma
maneira uma relação mais “próxima” com a natureza. A imagem da criança dentro do
movimento feminista, ou no percurso do trabalhismo, por sua vez, também é profundamente
carregada de significados. Segundo Buckingham (2007, p. 27), “a criança é vista muitas vezes
como a vítima mais indefesa de políticas sociais dirigidas primeiramente contra as mulheres,
ou contra as classes trabalhadoras; também aqui, o apelo à proteção das crianças age como um
poderoso meio de mobilizar apoio”. Para o autor, a política adulta é geralmente praticada em
nome da infância, por pessoas com as mais diversas motivações.
Da mesma forma, a produção de textos para crianças – tanto nas mídias eletrônicas
quanto em moldes mais tradicionais, como a literatura infantil – pode ser considerada como
base para determinadas ideologias da infância. Isso é evidenciado, principalmente, quando
observamos o complexo equilíbrio de motivações “positivas” e “negativas” em tais obras.
Esses textos se distinguem, muitas vezes, pelo esforço de educar, dar lições de moral e, dessa
forma, apresentar os modelos de comportamento vistos como desejáveis socialmente.
Em O Poderoso Chefinho, por exemplo, filme mencionado na introdução desse
trabalho e examinado com mais destaque em nosso terceiro capítulo, temos como protagonista
um bebê empresário, que não precisou esperar para se tornar um grande homem de negócios.
Estando fora da esfera de concepção desse roteiro, as crianças, portanto, acabam lidando com
os sentidos essenciais atribuídos à infância na contemporaneidade. Na tela, deparamo-nos
com a projeção sobre o que seria uma infância exemplar de nosso tempo, feita por adultos e
ressignificada nas bases da cultura empreendedora.

Figura 2 – Personagem principal de O Poderoso Chefinho15

15

Fonte: imagem capturada do filme.
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Conforme Buckingham (2007, p. 27), parece que os produtores culturais,
idealizadores e legisladores de tais obras estão discursivamente preocupados não somente
com a proteção das crianças de certos danos que podem ser causados pela sociedade, mas
também “em lhes ‘fazer bem’”. Essa intenção, claro, não ameniza a dimensão repressiva do
controle adulto:
As definições adultas da infância são simultaneamente repressivas e
produtivas. Elas são desenhadas para proteger e ao mesmo tempo controlar
as crianças – ou seja, para confiná-las a arenas e comportamentos sociais que
não se mostrem como ameaça aos adultos, ou nos quais os adultos serão
(imagina-se) incapazes de ameaça-las. Essas definições buscam não apenas
prevenir certos tipos de comportamento, mas também ensinar e estimular
outros. Elas produzem ativamente certas formas de subjetividade nas
crianças, enquanto tentam reprimir outras. E, como sugeri, servem a
funções semelhantes com relação aos próprios adultos (BUCKINGHAM,
2007, p. 27-28, grifo nosso).

Apesar disso, talvez de forma inevitável, o poder de definir a infância sempre foi
monopolizado pelos adultos. Eles determinaram os parâmetros pelos quais as crianças devem
ser confrontadas e avaliadas. Eles estabeleceram os modelos de conduta adequados ou
admissíveis para as crianças de diferentes idades. E, mesmo quando se apropriaram da
posição de apenas descrever as crianças, ou de se pronunciar em nome delas, os adultos
irrevogavelmente acabaram estipulando “definições normativas do que se entende por
infantil” (ibid., p. 28, grifo do autor). As crianças, sem dúvidas, são capazes de “falar por si
mesmas”, porém dificilmente desfrutam da oportunidade de fazê-lo no âmbito público, nem
mesmo quando os assuntos discutidos dizem respeito somente a elas. De acordo com
Buckingham (2007), as circunstâncias nas quais elas podem falar, e até mesmo as respostas
que podem proferir, são ainda extensamente monitoradas e regulamentadas pelos adultos.
Dessa forma, a capacidade das crianças de organizar concepções públicas alternativas de
infância continua sendo severamente limitada. Se pensarmos bem, mesmo os discursos em
favor dos “direitos das crianças” são pronunciados majoritariamente pelos adultos.
Ou seja, como vimos, seja qual for o momento histórico ou o grupo social,
poderemos encontrar diversas manifestações conflitantes a respeito da infância. Entretanto, o
elemento da exclusão é aquele que essencialmente faz parte da definição deste conceito na
história recente dos países industrializados. De forma geral, as crianças são delimitadas “em
termos do que não são e do que não conseguem fazer” (ibid., p. 29, grifo do autor). Como
ainda não alcançaram a idade adulta, não é lhes permitido o acesso aos bens ou aos interesses
que os mais velhos definiram como “seus”. Mesmo quando estão frente a discursos que os
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instigam a ser empreendedores, os pequenos estão sendo definidos como indivíduos que não
entendem ainda aquele determinado conjunto de conhecimentos e condutas, que ainda
precisam dos mais velhos para ensiná-los e concedê-los, aos poucos, o acesso aos saberes
aprendidos.
Os adultos julgam serem os únicos com a capacidade de compreender e controlar
certos aspectos da realidade e, por isso, negam às crianças o direito da autodefinição: elas têm
a necessidade de contar com pais, políticos e professores para representar seus interesses e
debater em seu nome. Segundo Buckingham (2007), a “infância”, da maneira como é
hegemonicamente concebida, age como supressora dos poderes das crianças:
A construção da infância dominante [...] claramente sustenta uma visão das
crianças como essencialmente em falta, incompletas. O comportamento das
crianças é avaliado em termos do quanto é ou não ‘apropriado’ a sua idade
biológica. O índice de ‘maturidade ou ‘imaturidade’ torna-se o padrão pelo
qual elas são medidas e com o qual medem a si próprias. Essas diferenças
são definidas em termos do que passa a ser visto como qualidades
especificamente adultas: racionalidade, moralidade, autocontrole e ‘boas
maneiras’ (ibid., p. 30).

A partir desse entendimento, a infância é vista apenas como uma das etapas no
processo maior de “tornar-se adulto”, estabelecendo os mais velhos como os detentores de um
estado acabado, um desenvolvimento que chegou a seu auge. No entanto, isso não determina
que a condição adulta seja obrigatoriamente privilegiada em relação à infância – ao menos
abertamente. Conforme Buckingham (2007), definimos as crianças em termos da ausência de
entendimento social, racionalidade ou autocontrole, mas, de forma parecida, também
acabamos louvando (embora de maneira paternalista) a falta de autoconsciência,
artificialidade e inibição nos estágios iniciais da vida. Naturalmente, todo um mercado de
autoajuda fundamentado na noção de que os adultos deveriam descobrir sua “criança interior”
reforça implicitamente as compreensões românticas da infância como um lugar de pureza e
genuinidade.
É claro que o esforço de excluir as crianças do mundo adulto se aplica mais
visivelmente aos âmbitos da sexualidade e da política, da violência e da economia. Além
disso, não estamos aqui dizendo que há uma criança “natural”, escondida debaixo de todas as
construções sociais que circulam ao redor da noção de infância. O que Buckingham (2007, p.
32) sugere – e nessa dissertação reiteramos – é que a concepção dominante de infância trata
meninos e meninas como “indivíduos pré-sociais”, o que “impede de fato qualquer
consideração que as tome como seres sociais ou mesmo como cidadãs”. Nesse sentido,
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Doretto (2015) faz uma analogia bastante interessante sobre o papel que é dado às crianças em
nossa sociedade. Para isso, a autora parte da seguinte citação de Foucault:
[...] aquele cujo discurso não pode circular como o dos outros: pode ocorrer
que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade
nem importância, não podendo testemunhar na justiça, não podendo
autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem mesmo, no sacrifício da
missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo (FOUCAULT,
1998 apud DORETTO, 2015, p. 10).

O sujeito representado pela palavra “aquele” não é a criança: Foucault, na verdade,
escreve sobre o louco. Apesar disso, segundo Doretto (2015), não há nada no fragmento de
texto acima que não consiga também ser associado aos mais novos: as crianças comumente
são vistas como incapazes de se envolver na esfera das decisões – do voto, do trabalho, da
Justiça, do governo, da religião, etc. E, “assim como o louco está apartado do mundo social
dito responsável enquanto permanecer sua loucura, a criança está interditada enquanto houver
a ‘criancice’, enquanto sua condição de infante perdurar” (ibid., p. 11).
Para a autora, do mesmo modo que a fala do louco só possui valor para o médico que
está realizando o tratamento de sua loucura, a fala da criança é, na maior parte dos casos,
valorosa somente para a família, a escola, o pediatra e o psicólogo. Além disso, se o hospital
psiquiátrico (e todas suas instalações) representa o ambiente socialmente tido como o local de
circulação dos loucos – uma vez que é ali que ele vai ser tratado e, talvez, conseguir se curar –,
a casa, a sala de aula e outros espaços voltados para crianças são os lugares vistos como os
mais apropriados para que elas se desenvolvam até chegarem ao estágio final desse processo,
abandonando a infância e entrando na idade adulta. Entre o louco e a criança, temos paralelos
até mesmo na hipotética necessidade de saída desses espaços. Como nos diz Doretto (2015, p.
11), “se for preciso sair do hospital, ou da casa e da sala de aula, que haja acompanhamento:
de médicos e enfermeiros no primeiro caso; dos familiares, dos professores e dos monitores
no segundo”.
A analogia proposta pela autora busca apontar que os discursos de meninos e
meninas, assim como os dos loucos, são interditos nas esferas de deliberação social: enquanto
estão na rede escolar, recreativa ou familiar, as falas das crianças não têm valor nenhum, já
que não conseguem integrar o conjunto de discursos que pleiteiam lugar na elaboração dos
significados que configuram o nosso mundo.
O fato de existir uma preocupação tão grande com a circulação dos discursos é
porque eles não possuem apenas o propósito de retratar, sugerir, insinuar e debater. “Os
discursos querem impor. Há, em cada um deles, uma ‘vontade de verdade’, ou seja, o desejo
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de que ele seja reconhecido e aceito socialmente, de que seja incluído, destacado” (ibid., p.
12). O que acontece é que não há lugar, na sociedade, para que todo discurso alcance o espaço
que almeja, dado que eles frequentemente são opostos e incompatíveis. Por esse motivo,
surgem os mecanismos de controle, de triagem e de aceitação, concebidos notoriamente
segundo os modelos dominantes da sociedade e desempenhados por suas mais diversas
instituições. Nesse contexto, as falas das crianças são descartadas do rol dos discursos tidos
como expressivos, ou seja, cuja ‘vontade de verdade’ é capaz de realizar certa coerção sobre
outros (DORETTO, 2015). Sendo assim, outras falas, que não as delas, acabam construindo o
que chamamos hoje de “infância”:
Essa instituição contemporânea que chamamos de infância foi sendo
moldada ao longo do tempo (ou seja, os discursos dominantes sobre o que é
ser um menino, ou uma menina, foram estabelecendo, no decorrer dos anos,
uma ordem a ser seguida). Enunciados da escola, da propaganda, da
instituição familiar, da psicologia, da medicina, da religião, do cinema e da
TV, entre outros, disputam entre si domínios discursivos, a fim de que a
sociedade entenda, a partir de sua perspectiva, o que é ser criança no mundo.
Trata-se de uma luta sem fim, em que não há um único vencedor, mas um
embate contínuo, com alternâncias e sobreposições de poderes (ibid., p. 13).

Deparamo-nos, então, com o seguinte paradoxo: “a infância que está no mundo (as
crianças que nele vivem) não participa da formação do mundo da infância (entendido aqui
não como a realidade das crianças, mas, sim, como os discursos que moldam o que se chama
de infância)” (ibid., p. 13, grifo da autora). Diante disso, compreendemos que não é suficiente
observarmos meninos e meninas para estudar e assimilar o conceito de “infância”. É preciso
também que voltemos nossa atenção para o mundo de embates discursivos que dá forma ao
seu significado social.
No caso dessa dissertação, esclarecemos primeiro os sentidos históricos do conceito.
Somente assim seremos capazes de analisar os modos como a sociedade empreendedora se
utiliza dos significados já estabelecidos de “infância” em favor de seu projeto para recrutar
todo e qualquer indivíduo, inclusive as crianças.

1.2 O PROBLEMA DO DETERMINISMO TECNOLÓGICO
1.2.1 O “surgimento” da infância
Se a infância, da maneira que a entendemos hoje, nem sempre existiu, como a
concepção moderna desse termo despontou? Vários autores já trataram desse tema. Segundo
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Postman (2012), por exemplo, o surgimento da escrita pressupôs uma sociedade que
precisaria ser ensinada a ler e a escrever, dando origem, assim, à percepção de que as crianças
passam por uma fase que demanda atenção e cuidados diferentes daqueles orientados aos
adultos: uma preparação para a segunda etapa da vida.
Para o autor, antes deste marco inicial, crianças e adultos eram expostos aos mesmos
acontecimentos e às mesmas notícias, não havendo nenhum tipo de filtro se aquilo traria
consigo evidências de morte, sexo ou violência. Imaginemos um mundo onde crianças não
existam. Não por causa de uma abolição total das taxas de natalidade, mas pela simples falta
de consciência da particularidade infantil. Esta era a Idade Média16. Como nos diz Postman
(2012, p. 11), “a infância é um artefato social, não uma categoria biológica”, ou seja, uma
cultura consegue existir sem a separação entre as categorias sociais de adulto e criança. No
caso da Idade Média, Ariès (2015) nos mostra em detalhes como se dava essa relação:
Na sociedade medieval, [...] o sentimento da infância não existia – o que não
quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou
desprezadas. O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição
pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo
jovem. Essa consciência não existia. Por essa razão, assim que a criança
tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua
ama, ela ingressava na sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes.
[...] Essa indeterminação da idade se estendia a toda a atividade social: aos
jogos e brincadeiras, às profissões, às armas. Não existem representações
coletivas onde as crianças pequenas e grandes não tenham seu lugar,
amontoadas em um cacho pendente do pescoço das mulheres, urinando em
um canto, desempenhando seu papel em uma festa tradicional, trabalhando
como aprendizes em um ateliê, ou servindo como pajens de um cavaleiro
(ARIÈS, 2015, p. 99).

Portanto, o cenário atual que discerne a criança como um indivíduo com
características próprias, conjecturando a busca por uma ordem da vida social através do
ensino da escrita nas escolas, não existia durante a reconfiguração da situação europeia após a
queda do Império Romano. As faculdades da escrita e da leitura, os preceitos da educação e o
sentimento de vergonha em compartilhar certos temas com meninos e meninas, já
desenvolvidos pela Grécia Antiga, passaram a não ser mais importantes. De acordo com
Postman (2012), as pinturas da época retratam, até mesmo, grandes festas medievais com a
presença de crianças, sendo elas expostas a cenas de orgia e ao álcool.

16

Idade Média se refere ao período histórico correspondente ao intervalo entre os séculos V e XV.
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De forma complementar, Ariès (2015) apresenta o fato de que as cidades medievais
conviviam com taxas de mortalidade, principalmente infantil, bastante elevadas devido à falta
de higiene e à escassez de recursos médicos com as quais eram obrigadas a lidar. Era tão
comum a morte de um filho que não existiam grandes manifestações de tristeza por causa
desse acontecimento. Consequentemente, havia a percepção de que quanto mais filhos
nascessem melhor seria, já que maiores eram as chances de sobrevivência e maiores eram as
expectativas de aumento da renda doméstica. As crianças eram vistas como força produtiva:
operários cujo dever era contribuir ao máximo para o futuro bem-estar da família.
O que podemos dizer, então, com certeza é que no mundo medieval não
havia nenhuma concepção de desenvolvimento infantil, nenhuma concepção
de pré-requisitos de aprendizagem sequencial, nenhuma concepção de
escolarização como preparação para o mundo adulto (POSTMAN, 2012, p.
29).

Dessa maneira, reiteramos a necessidade de compreender que o conceito de infância
está totalmente imbricado com práticas culturais, sociais e econômicas de uma determinada
época e de um determinado contexto. Tomaz (2015, p. 118), ao apresentar os pensamentos do
historiador Stearns, corrobora este argumento dizendo que “a infância é uma narrativa que
está sendo constantemente atravessada por acontecimentos históricos e, portanto,
reconfigurando-se e conferindo às crianças diferentes representações”. Os agentes sociais que
organizam tais narrativas a fim de proclamar um determinado significado do que é ser criança
em nossa sociedade, porém, nunca podem deixar de ser vistos como vozes ideológicas de um
jogo discursivo, uma vez que nenhuma invocação da concepção de infância pode ser neutra
(BUCKINGHAM, 2007).
Postman (2012), por exemplo, acredita que as tecnologias da informação tiveram
papel fundamental na reorganização dos hábitos e das maneiras de pensar das sociedades,
fazendo com que as ideias de infância emergissem durante a transição da Idade Média para a
Idade Moderna. Segundo o autor, as mudanças tecnológicas têm, invariavelmente, três tipos
de impactos: “alteram a estrutura dos interesses (as coisas em que pensamos), o caráter dos
símbolos (as coisas com que pensamos) e a natureza da comunidade (a área em que os
pensamentos se desenvolvem)” (ibid., p. 37). A criação da prensa tipográfica em meados do
século XV, portanto, teria trazido consigo todas essas reestruturações, especialmente no que
diz respeito à noção de infância.
É claro que, conforme nosso entendimento da história da tecnologia aumenta, mais
compreendemos que uma nova invenção é responsável apenas pela abertura de uma porta, na
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qual podemos ou não entrar. O acolhimento ou o abandono de um invento, ou até onde seus
impactos se realizam caso ele for aceito, depende tanto da circunstância momentânea de uma
sociedade quanto das características do próprio objeto tecnológico (POSTMAN, 2012).
Quando falamos da prensa de Gutenberg, podemos observar que a cultura europeia
estava completamente preparada para recebê-la. A Europa dispunha de um sistema de escrita
alfabética vigente há dois mil anos, além de um gigantesco acervo de manuscritos, o que nos
sugere que obras importantes estavam somente esperando a hora de serem impressas em larga
escala. Os europeus também conheciam a técnica da fabricação de papel e já vinham fazendo
isso nos últimos duzentos anos. A despeito do analfabetismo amplamente dissipado, o
continente possuía copistas que sabiam ler e escrever, assim como poderiam ensinar suas
habilidades para outros. Nesse período, também, o crescimento do comércio e o início da era
da exploração conceberam o aumento da demanda por notícias, escrituras, contratos duráveis
e mapas padronizados. Ou seja, a conjuntura intelectual da Europa em meados do século XV
tornou a tipografia necessária: “a prensa tipográfica abriu uma porta na qual a cultura
europeia estivera ansiosamente batendo. E quando a porta foi finalmente aberta, a cultura
inteira saiu voando por ela” (POSTMAN, 2012, p. 39).
A partir disso, a possibilidade de possuir as próprias palavras fixadas para sempre
teria gerado uma nova e difundida ideia de individualidade. Conforme Postman (2012), ao
mesmo tempo em que suscitava uma elevada autoconsciência nos escritores, a tipografia
formava um comportamento análogo nos leitores. Com o início da impressão seriada de livros
e jornais, tem-se o início de uma nova ‘tradição’, em que cada pessoa começaria a efetuar seu
momento de leitura de modo isolado, ‘enclausurando-se’ em sua própria mente. Ao refletir
sobre o tema, o autor deixa claro que os fatos narrados até aqui não significam dizer que a
ideia de individualismo foi criada pela tipografia, e sim que o individualismo se converteu
numa condição psicológica comum e admissível, fazendo com que a filosofia preponderante
da natureza humana seja, desde então, baseada na noção de que cada indivíduo se constitui
como um caso desviante, cuja existência social só se torna possível, em grande parte, pelos
esforços empregados no sentido de demarcar uma personalidade recheada de certas
particularidades.
Se na Idade Média a morte de um filho não despertava grandes manifestações de
tristeza, já que a falta de higiene e a escassez de recursos médicos fizessem com que esse tipo
de acontecimento fosse algo bastante comum na vida das famílias, o senso de individualidade
trazido pela prensa tipográfica, de acordo com Postman, foi um dos aspectos essenciais para o
surgimento do conceito de infância em nossa sociedade:
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Podemos então dizer que a prensa tipográfica nos deu nossos eus, como
indivíduos únicos, para pensar e falar deles. E este senso exacerbado do eu
foi a semente que levou por fim ao florescimento da infância. Claro que a
infância não surgiu da noite para o dia. Precisou de quase duzentos anos para
se transformar num aspecto aparentemente irreversível da civilização
ocidental. Mas isto não podia ter acontecido sem a ideia de que cada
indivíduo é importante em si mesmo, que a vida e a mente humanas
transcendem a comunidade em algum sentido fundamental. Pois quando a
ideia de identidade pessoal se desenvolveu, seguiu-se inexoravelmente sua
aplicação também aos jovens, de forma que, por exemplo, no século dezoito,
a aceitação da inevitabilidade da mortalidade infantil já tinha em grande
parte desaparecido (POSTMAN, 2012, p. 42).

Porém, o individualismo sozinho não podia ter feito a infância surgir. Algo a mais
precisava acontecer. Na verdade, passados cinquenta anos da invenção da prensa tipográfica,
criou-se uma perceptível divisão entre aquelas pessoas que sabiam ler e as que não tinham
esse conhecimento: a alfabetização em massa havia se tornado essencial. Dessa forma, as
crianças começaram a desempenhar o papel social dos ‘não letrados’. Segundo Postman
(2012, p. 50, grifo do autor), “o que aconteceu, simplesmente, foi que o Homem Letrado tinha
sido criado. [...] Depois da prensa tipográfica, os jovens teriam de se tornar adultos e, para
isso, teriam de aprender a ler, entrar no mundo da tipografia. E para realizar isso precisariam
de educação”. Ao reinventar as escolas e os métodos de ensino infantil, antes vistos apenas na
Grécia Clássica, a Europa teria transformado a infância numa necessidade, criando um mundo
separado em que as crianças deveriam se encaixar durante o processo de transição até a idade
adulta.
Aqui, entramos em contato com a tese central de Postman (2012) em relação à
origem do conceito de infância. Para o autor, crianças e adultos fazem parte do mesmo
espectro comunicacional e simbólico, fazendo com que o paradigma da infância em um
determinado contexto sociocultural seja diretamente proporcional ao paradigma do mundo
adulto neste mesmo contexto: “ao dizermos o que queremos que uma criança venha a ser
dizemos o que somos” (ibid., p. 78). Dessa maneira, para que um conceito como o de infância
se materialize, é imprescindível que ocorra uma transformação na idade adulta. Esta
transformação, em si, não deve apenas ser de notável relevância, mas também de natureza
especial. “Deve, expressamente, gerar uma nova definição de adulto” (ibid., p. 34). E, para o
autor, foi justamente isto que a prensa tipográfica fez:
A tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu, por sua vez, uma
nova concepção de idade adulta. A nova idade adulta, por definição, excluiu
as crianças. E como as crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se
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necessário encontrar um outro mundo que elas pudessem habitar. Este outro
mundo veio a ser conhecido como infância (POSTMAN, 2012, p. 34).

No entanto, por mais totais que as ideias de Postman (2012) possam parecer, ele
nunca foi uma unanimidade no campo de estudos da infância. Outros autores fornecem
subsídios bastante pertinentes para debatermos algumas partes de sua teoria, como veremos a
partir de agora.
Se o sociólogo americano diz que a tipografia teria instaurado a noção de infância no
período entre a Idade Média e a Idade Moderna, Ariès (2015) defende que certo sentimento da
infância já havia surgido antes mesmo da concepção hegemônica sobre o que é ser criança se
estabelecer. Segundo o autor, esse sentimento da infância nasceu com a burguesia, quando
esta começa a separar os cômodos da casa no período moderno da história. Ao verem sua
posição social fortalecida, os burgueses começam a perceber que a prole seria a continuidade
da riqueza da família e, por isso, brindam seus filhos homens com espaços de intimidade,
proteção e desenvolvimento.
Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque a escola foi uma entidade
masculina e burguesa durante muito tempo. O modo como Postman (2012) fala dá a entender
que todas as crianças foram para a escola de uma só vez, sem nenhuma diferenciação de
gênero ou classe. Mas, não foi isso o que aconteceu. Postman (2012), na verdade, fala de um
grupo muito restrito quando lança a ideia da tipografia. Após a emergência do sentimento de
infância burguês, as crianças começam a ser separadas tanto dos adultos como do mercado
laboral. A partir daí, os meninos – e apenas eles – passam a frequentar a escola. Ou seja,
quem primeiro foi criança no mundo? Os filhos homens da burguesia. As meninas
continuavam com o desmame tardio e, depois, já entravam nas atividades caseiras para se
tornarem “boas esposas”. É apenas entre o final do século XVIII e início do século XIX que
elas também começam a frequentar as instituições de ensino (ARIÈS, 2015).
Além disso, Buckingham (2007) aponta o enorme problema de se atribuir a um só
meio eletrônico toda a estruturação de uma instituição social como a infância. Dessa
perspectiva, Postman (2012) acaba caindo num determinismo tecnológico exacerbado, onde a
prensa tipográfica “é vista como autônoma em relação a outras forças sociais, exercendo sua
influência sem depender dos contextos e propósitos em que é usada” (BUCKINGHAM, 2007,
p. 58).
Para exemplificar seu argumento de que tratar a imprensa como criadora da infância
é “no mínimo uma simplificação exagerada” (idem), Buckingham (2007) se apoia em alguns
teóricos para revelar, por exemplo, que o conceito moderno de infância surgiu muito antes na
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Alemanha do que na França, em grande parte graças às divergências teológicas existentes
entre os dois países. A ênfase luterana em assegurar que todos os fiéis conseguissem entender
as escrituras na língua vernacular fez com que o número de leitores fosse muito maior no país
bávaro. A imprensa, então, despertou o nascimento de uma linguagem convencional e de uma
“sistematização dos discursos”, englobando o cuidado com a pedagogia e a criação dos filhos;
isso, por sua vez, ocasionou a efetivação da escolaridade obrigatória e o destaque crescente
das preocupações e das solicitudes paternas. Ao longo desse período, a alfabetização nas
escolas era fragmento de uma imensa gama de estratégias impositivas destinadas ao cultivo da
autodisciplina, da subordinação e do conformismo religioso. Como fica implícito, o
surgimento da noção moderna de infância não foi uma decorrência automática da invenção da
prensa tipográfica, assim como também não foi a resultante final de um movimento social
como a Reforma:
Ao contrário, a moderna concepção da infância surgiu como resultado de
uma complexa rede de inter-relações entre ideologia, governo, pedagogia e
tecnologia, cada uma delas tendendo a reforçar as outras; como resultado, ela
desenvolveu-se de formas diferentes, e em diferentes níveis, dependendo de
cada contexto nacional (BUCKINGHAM, 2007, p. 59).

Seja qual for o ambiente político e social de cada um dos países europeus da época,
temos a certeza de que o período em que nossa designação de infância tipicamente moderna
nasceu – a segunda metade do século XIX – foi marcado por uma explosão dos discursos
sobre a infância e para as crianças (BUCKINGHAM, 2007). Nesse ínterim, as crianças
foram sendo progressiva e meticulosamente separadas do mundo dos adultos através, dentre
outras coisas, do aumento dos anos para se alcançar a maioridade, da implantação da
educação obrigatória e das investidas para a eliminação do trabalho infantil. Sendo assim,
meninos e meninas foram afastados gradualmente das fábricas e das ruas a fim de serem
inseridos dentro de escolas e uma série de novas agências sociais que procuravam monitorar
seu bem-estar segundo um ideal doméstico altamente relacionado à classe média e voltado
consequentemente a assegurar uma ideia de “riqueza da nação” (ibid., p. 22).
De acordo com Buckingham (2007), essa delimitação da infância como uma etapa
diferente da vida – e a exclusão das crianças daquilo que poderíamos chamar de práticas
socialmente significativas – fundamentou-se e espelhou-se em discursos de ambos os tipos. O
trabalho dos romancistas vitorianos e dos poetas românticos, por exemplo, exaltaram
principalmente a “pureza inata” e a “ternura natural” das crianças. Enquanto isso, escritores
tão distintos como Dickens e Wordsworth transformaram a imagem da criança em um potente
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símbolo contra o industrialismo e a desigualdade social. Foi também nessa época que a
pesquisa científica sobre a infância – em especial nos campos da pediatria e da psicologia do
desenvolvimento – começou a se consolidar. Logo depois, esses estudos chegariam à
literatura popular de aconselhamento destinada aos pais.
Esse período, conforme Buckingham (2007), também foi reiteradamente apontado
como a Era de Ouro da literatura infantil: as criações de autores como Lewis Carrol, J. M.
Barrie e Edward Lear retratavam o encantamento generalizado com a infância e a aspiração
por ela – isso para não exprimirmos as inquietações não resolvidas em torno da sexualidade
das crianças. Simultaneamente, tínhamos a inauguração do primeiro mercado de brinquedos
em larga escala, assim como a venda de ferramentas pedagógicas concebidas para uso
doméstico.
É nítido que as “crianças” não foram especificamente criadas por qualquer um desses
meios, além de que discursos e representações semelhantes às apresentadas por Buckingham
(2007) podiam até já ter despontado em algum período anterior. O que queríamos demonstrar
com essa construção teórica é “que as mudanças históricas mais amplas no status social das
crianças são frequentemente acompanhadas desse tipo de proliferação discursiva” (ibid., p.
23). Como veremos, algo muito parecido aconteceu no século XX e segue se desenrolando
hoje em dia.
1.2.2 As crianças estão desaparecendo ou se fortalecendo?
Um dos clamores mais comuns nos últimos anos do século XX foi o desaparecimento
da infância. Ele repercutiu transversalmente em um grande número de campos sociais – a
escola, a família, a política e, sobretudo, as mídias. É óbvio que a figura da criança sempre foi
centro de fantasias, medos e desejos dos adultos, porém, de acordo com Buckingham (2007,
p. 15), nos últimos anos “os debates sobre a infância assumiram cada vez mais um sentido de
ansiedade e pânico. As certezas tradicionais sobre o significado e o status da infância têm sido
constantemente corroídas e abaladas. Parecemos não saber mais onde encontrar a infância”.
Em tais discussões, a situação das crianças é extremamente ambígua. Por um lado,
são consideradas vítimas de uma ameaça crescente. Por outro, são cada vez mais vistas como
uma ameaça à sociedade – são percebidas como antissociais, sexualmente precoces e
violentas. Sendo assim, temos presenciado uma série de valorosas investigações sobre o abuso
infantil, tanto nas famílias como nas instituições de ensino. Além disso, reportagens sobre
homicídios de crianças e a indignação contra os pais que deixam seus filhos “esquecidos” em
casa ou no carro se tornaram comuns na imprensa. A indignação pública sobre o perigo da
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pedofilia também é cada vez mais enérgica. Enquanto isso, nossos jornais e programas de
televisão apresentam cenários de infâncias bem distintas do que a concepção hegemônica do
tema está acostumada: os meninos de rua das favelas, os pequenos soldados do tráfico no Rio
de Janeiro, as vítimas do turismo sexual na Ásia (BUCKINGHAM, 2007).
Em contrapartida, a apreensão dos mais velhos cresce em torno de temas como a
evidente crise da educação, a expansão da criminalidade infantil, a gravidez na adolescência e
o consumo de drogas. Há, também, uma gradativa preocupação em relação à desafortunada
subclasse de jovens que não terá mais tantas oportunidades de emprego assim que saírem da
escola. A visão da infância como um lugar puro e sagrado tem sido crescentemente violada e
cada vez mais as próprias crianças dão a entender que não querem permanecer presas a ela
(BUCKINGHAM, 2007).
Segundo Buckingham (2007), as mídias estão envolvidas nesses dois polos de
discussão, mas exercem sua influência de maneiras contraditórias. De um lado, elas são o
canal principal onde os debates vigentes sobre a natureza em transformação da infância
ocorrem – e, nesse sentido, certamente colaboram para o crescente senso de pânico e medo.
De outro lado, contudo, as mídias são constantemente rotuladas como as causadoras originais
de tais problemas – de causarem desobediência e condutas violentas, de estimularem a
sexualidade precoce e, até mesmo, de desmantelarem os laços sociais que poderiam evitar sua
ocorrência.
Portanto, as explicações dessas mudanças na infância – e das atribuições dadas aos
meios de comunicação em ponderá-las ou provocá-las – estão sofrendo intensa polarização.
Para Buckingham (2007), temos duas linhas principais de pensamento em relação à
transformação da ideia do que é ser criança na contemporaneidade. Na primeira, encontramse os que alegam que a infância tal como a conhecemos está morrendo ou desaparecendo, e
que as mídias – em especial a televisão – são as maiores responsáveis por isso. As mídias são
vistas aqui como as motivadoras principais de um suposto apagamento dos limites entre a
infância e a idade adulta, o que teria provocado uma oscilação na autoridade dos mais velhos.
Na segunda linha de pensamento, temos aqueles que argumentam a existência de um
gigantesco abismo geracional no que diz respeito ao uso das mídias – que a prática e o
conhecimento dos jovens a respeito das “novas tecnologias” estariam “cavando um fosso
entre sua cultura e a da geração de seus pais” (ibid., p. 18). Longe de empalidecer fronteiras,
as mídias são vistas aqui como elementos revigorantes delas – embora sejam os adultos
aqueles que mais teriam a perder agora, visto que a aptidão das crianças com a tecnologia lhes
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permitiria o acesso a novos delineamentos de cultura e comunicação que em grande parte
fogem ao controle dos pais.
De acordo com Buckingham (2007), essas linhas de pensamento podem ser tidas
como consequência de uma apreensão muito mais geral com relação “à mudança social que
tende a acompanhar o advento de um novo milênio” (ibid., p. 18). A alegoria da “morte”, por
exemplo, está presente em todos os lugares – os livros sobre a morte da infância estão nas
mesmas prateleiras onde se encontram publicações sobre a morte do eu, da ideologia, da
história, da sociedade, etc. Para o autor, essas discussões geralmente não consentem mais que
uma escolha restrita entre um extraordinário desespero e um otimismo afobado.
Neil Postman (2012) é um dos autores que trouxeram ao debate público a ideia de
que as crianças estão crescendo destituídas da infância. O sociólogo especula que, durante as
últimas quatro ou cinco décadas, houve uma transformação radical na maneira como a
sociedade lida com as crianças e na conduta delas próprias. Para isso, destaca o crescimento
dos indicadores de violência e de atividade sexual entre os jovens, assim como o aumento da
desintegração do “espírito” familiar.
Segundo o autor o mundo foi inundado por novas invenções técnicas no período
entre os séculos XIX e XX: a prensa rotativa, o telégrafo, o telefone, o fonógrafo, a máquina
fotográfica, o cinema, o rádio, a televisão desfizeram e reconstituíram ininterruptamente a
estrutura de comunicação de nossa sociedade, levando-nos a um novo mundo simbólico,
recheado de desenhos, estampas, cartazes, filmes e anúncios. Durante o mesmo período, a
noção de infância teria conhecido seu auge, muito em parte pela preocupação crescente dos
pais em manter seus filhos na ‘inocência primitiva’, longe daquilo que começou a ser
considerado como o ‘mundo sujo’ dos adultos:
O período entre 1850 e 1950 representa a preamar da infância. [...] Foram
feitas tentativas bem-sucedidas durante esses anos de pôr todas as crianças
fora das fábricas e dentro das escolas, dentro de suas próprias roupas, de seu
próprio mobiliário, de sua própria literatura, de seus próprios jogos, de seu
próprio mundo social. Em uma centena de leis as crianças foram
classificadas como qualitativamente diferentes dos adultos; numa centena de
normas foi-lhes atribuído um estatuto preferencial e oferecida proteção
contra os caprichos da vida adulta (POSTMAN, 2012, p. 81).

No entanto, todo o progresso técnico apresentado acima guardaria a maior
significação possível para a infância. Postman (2012) defende que um dos sentimentos
fundamentais para a definição de limites das fases da vida é o da ‘vergonha’. Este sentimento,
que teria sido desenvolvido lentamente desde a criação da tipografia e que reconheceria seu
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auge a partir do isolamento da família moderna, carrega a ideia de que determinados assuntos
não seriam apropriados para os mais novos. Nas palavras do autor:
Poderíamos dizer que uma das principais diferenças entre um adulto e uma
criança é que o adulto conhece certas facetas da vida – seus mistérios, suas
contradições, sua violência, suas tragédias – cujo conhecimento não é
considerado apropriado para as crianças e cuja revelação indiscriminada é
considerada vergonhosa (ibid., p. 29).

Ou seja, para Postman (2012), o controle de informação é essencial para a concepção
da infância: a ideia de ‘criança’ seria fruto de um ambiente onde os segredos do mundo adulto
são exclusivamente controlados pelos mais velhos. Normalmente, tais segredos são
compartilhados pouco a pouco com meninos e meninas, sempre submetidos pelos métodos
considerados psicologicamente assimiláveis para uma determinada idade. O que o telégrafo
iniciou em 1832, segundo o autor, foi o processo de arrancar da escola e do lar esse controle
da informação (POSTMAN, 2012).
É claro que este movimento não teria sido algo repentino. Na verdade, as invenções
técnicas da modernidade foram, gradativamente, dando forma às revoluções eletrônica e
gráfica, que reelaboravam o mundo das ideias em ícones e imagens. O auge é representado
pelo advento da televisão que, de acordo com Postman (ibid., p. 86), “alterou o tipo de
informação a que as crianças podiam ter acesso, sua qualidade e quantidade, sua sequência, e
as circunstâncias em que seria vivenciada”.
Para o autor, isto aconteceu, uma vez que a televisão apaziguou a etapa de
preparação desempenhada pela escola e pela alfabetização. Como nos explica Doretto (2010,
p. 20), “antes, a entrada no mundo adulto passava obrigatoriamente pelo letramento: quanto
mais evoluíamos como leitores, preparando nosso intelecto para o pensamento abstrato, mais
próximos estávamos de ser adultos plenos”. Entretanto, a televisão apresenta as informações
previamente contidas apenas nos livros de um modo concreto e espetacular, disponível para
todos e independente da escrita.
Se aprender a ler é assimilar e consentir as regras de uma intricada tradição lógica e
retórica, onde aprendemos etapa por etapa as qualidades reflexivas e analíticas que devem
existir por trás de um leitor, assistir à televisão não necessita de nenhum tipo de treinamento
prévio. Não se espera, por exemplo, que uma criança de oito anos leia o caderno de economia
da Folha de S. Paulo e muito menos O Capital, de Marx. Sabemos que o desenvolvimento do
pensamento interpretativo e conceitual é algo que demora tempo para acontecer. Porém, a
televisão, na visão de Postman (2012), com suas imagens autoexplicativas, expõe a criança a
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todo e qualquer tipo de assunto: os segredos da paixão e do sexo nas novelas, os segredos da
violência humana nos telejornais, os segredos das fraquezas do corpo nos programas de saúde.
Nada é deixado de fora. A televisão não segrega seu público. O aviso que um programa “não
é recomendado para menores de 18 anos” é apenas isso: um aviso. Se a criança pegar o
controle e ligar o aparelho que está à sua frente, nada vai impedi-la de ver – e entender – tudo
o que está se passando na telinha.
Ou seja, as pessoas assistem à televisão, não a leem. E isto acontece com qualquer
um de nós: crianças e adultos, jovens e idosos, trabalhadores e intelectuais. De acordo com
Postman (2012), todos nós estamos biologicamente e culturalmente equipados para ver e
interpretar o sistema de códigos imagéticos, assim como para ouvir a linguagem que se faz
necessária para apresentar o contexto da maioria dessas imagens. O novo ambiente midiático
trazido pela televisão proporciona a todos, simultaneamente, a mesma informação. Ou seja, a
mídia eletrônica não é capaz de reter nenhum tipo de segredo. E, como vimos, “sem segredos,
evidentemente, não pode haver uma coisa como infância” (ibid., p. 94).
Concordando com Berman (2008), quando este diz que os sistemas de comunicação
de massa empacotam e amarram, na mesma embalagem, os mais variados tipos de indivíduos,
Postman (2012, p. 132) acredita que a televisão tornou desnecessária a distinção social entre
crianças e adultos, já que “é de sua natureza homogeneizar as mentalidades”.
Dessa forma, devido ao esmorecimento da cultura letrada e à prosperidade da cultura
imagética e midiática, a sociedade teria criado uma indefinição em relação aos limites da
infância e da idade adulta. As roupas das crianças e dos adultos começaram a se aproximar; o
gosto por músicas e filmes passou a ser homogeneizado; os esportes iniciaram o processo de
profissionalização desde suas categorias de base; as crianças que protagonizam programas na
TV são munidas de habilidades e trejeitos que normalmente só seriam cobradas daqui alguns
anos, entre outros fenômenos que evidenciariam um possível desaparecimento da infância na
contemporaneidade (DORETTO, 2010). Além disso, como relata Postman (2012), tais
fenômenos afetaram, inclusive, a natureza da escolarização:
Como a distinção entre infância e idade adulta tornou-se menos acentuada,
como as crianças têm cada vez menos de conquistar a idade adulta, como
cada vez menos há qualquer coisa que elas têm de vir a ser, a natureza
compulsória da escolarização começa a parecer arbitrária. Esta impressão é
intensificada pelo fato de que os educadores ficaram confusos a respeito do
que devem fazer com as crianças na escola. [...] Muitos educadores estão
dispostos a aceitar o que o próprio Marx teria enfaticamente rejeitado:
educação para entrar no mercado. Assim sendo, um conhecimento de
história, literatura e arte, que antes era a marca do adulto educado, deixa de
ser importante. Além disso, também não está estabelecido, como muitos
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pensam, que a escolarização faz uma diferença importante no futuro poder
aquisitivo de uma pessoa (ibid., p. 154-155, grifo do autor).

Novamente, Buckingham (2007) traz alguns contrapontos para instaurar o debate
entre suas ideias e as daqueles que acreditam no desaparecimento da infância. Postman (2012)
conclui sua obra dizendo que a segurança e a pureza que qualificavam a infância das gerações
mais antigas sumiram para sempre. Tais tipos de argumentos, porém, acabam fornecendo uma
orientação bastante influente para o senso popular contemporâneo sobre a infância, podendo
aproximar até mesmo pessoas de princípios políticos e morais diferentes. Eles estimulam uma
inquietude crescente sobre as transformações sociais, e principalmente sobre a transformação
nas relações de poder entre crianças e adultos, característica de inúmeros comentários na
imprensa sobre a educação dos mais novos (BUCKINGHAM, 2007).
Segundo Buckingham (2007, p. 45), “nas entrelinhas do texto de Postman há uma
forma de conservadorismo moral. [...] O que lhe parece especialmente perturbador na ‘era da
TV’ é a derrocada das ‘boas maneiras’”. É como se a leitura do texto impresso e o consumo
da televisão estivessem participando de uma batalha maniqueísta entre o bem e o mal. A
leitura é efetivamente relacionada com uma ideia de emancipação do eu e, dessa forma, com
“a vida em si” (ibid., p. 49). A própria ideia de “morte da infância” é, conforme o autor, um
sintoma de nosso tempo. O que Postman (2012) fez foi responder ao que identificava como
um mal-estar contemporâneo; e a essência de suas respostas espelha a combinação de
desespero e nostalgia das últimas décadas do século XX.
Nesse cenário, não parece errado descrever a “infância” como uma concepção em si
substancialmente moderna, nos diz Buckingham (2007). Se a segregação entre crianças e
adultos teve início na Renascença e se fortaleceu com o avanço da industrialização capitalista,
a delimitação da infância como uma etapa particular da vida – e a própria pesquisa da infância
como tal – dependia da retirada de meninos e meninas da força de trabalho, e da respectiva
assistência em entidades de escolarização compulsória. Estabelecer as crianças como
inerentemente “irracionais” evidenciava a criação de um longo período no qual elas poderiam
ser disciplinadas pelas técnicas do autocontrole e das boas maneiras. Dentro dessa
perspectiva, nossa ideia contemporânea de infância pode ser considerada parte do projeto
Iluminista, com o seu destaque no desenvolvimento da racionalidade como um meio de
proporcionar a manutenção da ordem social.
Ampliando a reflexão acima, Buckingham (2007) afirma que a “morte da infância”,
então, poderia ser compreendida como um sintoma da pós-modernidade, “um reflexo do
destino que nos aguarda enquanto assistimos ao colapso final do ‘sonho da razão’” (ibid., p.
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53). Embora Postman (2012) não demonstre interesse pelas teorias pós-modernistas, algumas
de suas alegações têm, no mínimo, muitos pontos em comum com essa corrente de estudos: a
decadência do “eu”, a dissolução das fronteiras, a soberania da cultura visual, o perecimento
do social. A única coisa que distingue tais pensamentos é o fato de o sociólogo americano não
examinar o mundo com um encantamento ambivalente, “mas sim com um incontrolável
terror” (BUCKINGHAM, 2007, p. 53).
A história da infância é, sobretudo, uma história de representações. Não existem
evidências suficientes nas quais poderíamos fundamentar uma história das próprias crianças.
Do mesmo modo que as mulheres, as crianças têm sido amplamente “escondidas da história”
(ibid., p. 54). Há pouco tempo, porém, os historiadores da infância assentiram fortemente sua
confiança nas representações – e dessa forma, passaram a focar muito mais nas mudanças das
ideias adultas sobre a infância do que as próprias realidades de vida dos mais novos:
Tais imagens e textos são, assim, não apenas a materialização de ideias
sobre a infância, mas também veículos para os sentimentos ambivalentes dos
adultos com relação às crianças, e sobre suas próprias infâncias –
sentimentos de medo, ansiedade, compaixão, nostalgia, prazer e desejo. Ou
seja, eles nos falam muito mais sobre os adultos do que sobre as crianças
(BUCKINGHAM, 2007, p. 59, grifo do autor).

Por certo, autores como Neil Postman respaldam-se nitidamente em uma das utopias
mais charmosas sobre a ideia de infância: a noção de que existiria “uma Idade de Ouro préindustrial, um idílico Jardim do Éden no qual as crianças podem brincar livremente, a salvo da
corrupção” (ibid., p. 56). De acordo com Buckingham (2007), a perseverança de tais
abstrações deveria em si nos fazer questionar os enunciados contemporâneos sobre o
“desaparecimento da infância”. Uma concepção particular sobre o que é ser criança pode
precisamente estar morrendo; porém, é muito mais complexo apontar as repercussões disso
em termos da realidade experimentada por meninos e meninas.
Como vimos, os argumentos sobre a “morte da infância” (POSTMAN, 2012) se
apoiam, de modo geral, na oposição entre o consumo da prensa tipográfica e da televisão.
Mais uma vez, o autor lança mão de um amplo determinismo tecnológico, enxergando a
tecnologia como uma força soberana em relação a outros agentes sociais, como se ela
exercesse sua influência sem sujeitar-se às circunstâncias e às finalidades em que é utilizada.
Além disso, os pareceres de Postman (2012) também se baseiam em uma percepção
controversa do público das mídias como um aglomerado homogêneo. As crianças, em
especial, são entendidas como receptoras passivas e vulneráveis diante de uma mídia que seria
manipuladora e opressiva. A audiência dos meios de comunicação, em sua obra, é
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considerada incapaz de reagir criticamente ao que assistem. Por causa de sua essência
intrinsicamente “visual” – Postman (2012) deixa de lado elementos como a trilha sonora, por
exemplo –, a televisão é observada enquanto uma mídia que passaria completamente ao largo
da cognição. É como se ela não requeresse nenhum tipo de investimento intelectual,
emocional ou imaginativo, e meramente fosse se imprimindo na mente das crianças
(BUCKINGHAM, 2007). Sendo assim, Postman (2012) pode ser considerado como um autor
fatalista. Parece que sua resposta às diferentes crises que descreve é ordenar aos mais velhos
que desliguem seus aparelhos de TV e computadores pessoais:
É significativo que todas essas propostas sejam dirigidas aos pais: elas
ordenam que os pais deem passos maiores para proteger ou controlar suas
crianças, ou para ajudá-las a resistir à influência das mídias. Pouca ou
nenhuma agência independente é atribuída às crianças em si. Como em suas
relações com os meios eletrônicos, as crianças são vistas implicitamente
como receptores passivos das tentativas adultas de controle e manipulação.
Sua luta por autonomia – e, em decorrência dela, sua resistência à autoridade
adulta – é o problema. Não é oferecida qualquer base para uma solução. Ao
negar o papel ativo das crianças na criação de sua própria cultura, e ao
concebê-las simplesmente como vítimas passivas, a tese da ‘morte da
infância’ garante assim sua própria desesperança (BUCKINGHAM, 2007, p.
62, grifo do autor)

Algo muito parecido ocorre com a ideia da “super-infância”. A compreensão pública
da relação entre crianças e mídias eletrônicas possui outro espectro, igualmente fundado no
essencialismo, em que os mais novos tendem a ser vistos como detentores de qualidades
específicas que se associam de forma única às características de cada meio de comunicação.
Longe de se tornarem vítimas passivas das mídias, os mais novos começam a ser vistos aqui
como seres dotados “de uma forma poderosa de ‘alfabetização midiática’, uma sabedoria
natural espontânea de certo modo negada aos adultos” (ibid., p. 65). As novas tecnologias
midiáticas, em particular, são consideradas aptas a oferecer às crianças outras possibilidades
no que tange a comunidade, a criatividade e a autorrealização. Se é fato que algumas pessoas
exprimem receio quanto ao crescente abismo do uso das mídias entre as gerações, outras têm
glorificado esse acontecimento como meio de “empoderamento” e, até mesmo, de “emancipação”
das crianças. Os apoiadores dessa perspectiva não convocam os adultos a reiterarem sua
autoridade sobre as crianças, mas aconselham que as “escutem” e que procurem “atingir o
nível delas” (BUCKINGHAM, 2007).
Nesta concepção, “os computadores são entendidos como uniformemente bons para
as crianças, do mesmo jeito que a televisão era uniformemente má” (ibid., p. 66). Prensky
(2001), por exemplo, ao versar sobre os “nativos digitais”, deixa a entender que, por causa das
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tecnologias, hoje as crianças são superpoderosas. Sendo assim, podemos perceber que tanto
ele como Postman (2012) estão proferindo certa ideia de “desaparecimento da infância”, no
sentido inicial da “infância” como um período de formação. É como se Postman (2012)
dissesse: “as crianças agora sabem tudo, compreendem tudo por conta da televisão”; e
Prensky (2001) replicasse: “as crianças sabem tudo, pois elas nasceram com essas novas
tecnologias”. Ambos os autores reduzem a noção de infância, uma vez que submetem essa
concepção social a uma única tecnologia. No caso de Postman (2012), era a tipografia: a
tipografia fez com que a infância surgisse. No caso de Prensky (2001), a tecnologia gera
crianças superiores, ao mesmo tempo em que as mata.
Desse modo, ambas as posturas se configuram por uma forma de determinismo
tecnológico. Vista por essa ótica, a tecnologia surgiria de um processo completamente neutro
de pesquisa científica e desenvolvimento, mais do que qualquer interação de intricadas forças
sociais, políticas e econômicas. Tais quais as discussões sobre a imprensa e sobre a televisão
ponderadas nesse subcapítulo, o computador aqui é tido majoritariamente como um elemento
soberano, apartado da sociedade humana e agindo sobre ela a partir de seu exterior
(BUCKINGHAM, 2007).
Em muitos sentidos, os autores que defendem a noção da “super-infância” espelham
uma imagem diametralmente oposta à da tese do “desaparecimento” da mesma. Enquanto
Postman (2012) encara as mídias como agentes de uma decadência social trivializada, esses
teóricos enxergam a motivação de um extenso progresso social. Segundo Buckingham (2007,
p. 82), o otimismo enérgico desses livros é até certo ponto bastante chamativo: “ele tem um
apelo emocional direto a que fica difícil resistir. [...] Em vez de conceber as crianças como
consumidores passivos de mídias todo-poderosas, esses autores enfatizam sua sofisticação
crítica e competência”. Entretanto, da mesma maneira que Postman (2012) coloca toda a
responsabilidade pela mudança sobre os pais, Prensky (2001) parece possuir uma fé cega no
conhecimento da juventude. No processo, as crianças acabam sendo tomadas por todo o peso
de nossas expectativas e pretensões:
As duas perspectivas adotam uma visão essencialista da ‘infância’ e da
‘juventude’, e fazem uma interpretação excessivamente determinista do
papel das mídias e da tecnologia. Ambas refletem um tipo de
sentimentalismo sobre as crianças e os jovens que deixa de reconhecer a
diversidade das experiências vividas da infância, assim como das relações
das crianças com as mídias. Nesse sentido, a visão tradicional das crianças
como essencialmente inocentes e vulneráveis à influência das mídias é
equilibrada pela igualmente romântica visão delas como naturalmente
‘entendidas em mídia’. Nenhuma dessas visões, a meu ver, oferece uma base
realista para a elaboração de políticas culturais, sociais e educacionais que
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possam de fato habilitar todas as crianças a lidar com as realidades culturais
em mudança nas quais nasceram (BUCKINGHAM, 2007, p. 87).

Porém, mesmo com todas essas críticas, Buckingham (2007) reconhece que tais
argumentos levantam, efetivamente, alguns questionamentos complexos que não podem ser
meramente deixados de lado. Eles “nos alertam para mudanças contemporâneas significativas,
tanto em nossas noções da infância, como nas relações das crianças com as mídias – ainda que
os relatos que façam delas sejam simplistas e unidimensionais” (ibid., p. 62). Para o autor, tais
questionamentos indicam, sobretudo, que o tema das crianças e das mídias não é somente um
tópico isolado. Pelo contrário: ele se encontra no núcleo das discussões contemporâneas sobre
cultura e comunicações.
Ao realizarmos essa revisão bibliográfica, constatamos a complexidade de se tratar o
tema da infância. Diante dos discursos sobre empreendedorismo para crianças, pode ser muito
fácil cairmos em algumas armadilhas, considerando-os como a morte da noção de infância
que conhecemos hoje ou como a consolidação de uma nova ideia, onde meninos e meninas já
estariam bem mais desprendidos em suas funções. No entanto, a infância nem desaparece,
nem se fortalece. Como estamos tratando de um conceito social, em profunda relação com os
embates discursivos de um determinado contexto cultural, o que temos é a simples
representação de algumas características destacadas pelo espírito de nosso tempo. É com esse
pensamento que devemos observar nosso material empírico.

1.3 INFÂNCIAS EM TRANSFORMAÇÃO
Em certo sentido, tanto os autores que trabalham com a perspectiva da “morte da
infância” como aqueles que acreditam na superioridade das crianças após o advento das
mídias eletrônicas constroem histórias da infância. Ou seja, maquinam representações
culturais da infância e produzem narrativas históricas ao redor delas. As crianças, assim, são
representadas de diversas maneiras: ou como frágeis e indefesas, ou como profanas e
carecendo de limitações, ou ainda como naturalmente sábias e de espírito soberano. Como
procuramos demonstrar por meio de Buckingham (2007), todos os nossos discursos sobre a
infância se particularizam por representações e histórias desse modelo: das convocações
fantasiosas e subjetivas da ficção e da autobiografia até a autoridade postulada pelo
cientificismo dos textos acadêmicos. “É em parte através dessas histórias que os significados
e a experiência vivida da infância são normalmente regulados e definidos” (ibid., p. 92).
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Nesse subcapítulo, vamos propor outra dessas histórias. A partir de Buckingham
(2007), sugerimos que a vida das crianças – e, consequentemente, os sentidos que
concedemos à “infância” – realmente mudaram de modo significativo após a concepção
moderna do tema surgir durante a Renascença. Em alguns aspectos, a reflexão a seguir
corrobora alguns argumentos centrais de ambos os lados da discussão apresentada até agora,
mas também indica que a infância esteja passando por uma mutação muito menos dramática e
muito mais ambígua do que autores como Postman e Prensky têm demonstrado. Segundo o
autor, “para compreendermos tais mudanças é preciso avançar para além do essencialismo e
reconhecer a natureza provisória e diversificada das infâncias contemporâneas” (ibid., p. 92).
Ao longo da modernidade, nosso mundo passou por diversas mudanças que ajudaram
a criar as dinâmicas sociais que conhecemos hoje. A seguir, veremos como o contexto da
desse período afetou o que entendemos por ‘idade adulta’ e, por consequência, o que
compreendemos por ‘criança’. Dividiremos nosso pensamento em dois âmbitos principais: o
lugar das crianças na família; e as práticas de lazer, educação e trabalho com as quais meninos
e meninas convivem.
Para isso, ilustraremos certas reflexões apoiados no exemplo do KidZania, um
parque de diversões voltado para crianças com idades entre 4 e 14 anos, que desde sua
idealização em 1999, no México, se espalhou por vinte países e já recebeu mais de dez
milhões de crianças em suas unidades dispersas pelo mundo17. A unidade brasileira ocupa
área de 8.500 m² do Shopping Eldorado, em São Paulo, e, segundo seu site oficial, “oferece às
crianças e seus pais um ambiente seguro, único, realista e educacional, que permite que a
garotada [...] faça o que é da natureza dela: brincar e imitar as atividades adultas”18.
Isto porque o KidZania se define como um centro de educação e entretenimento, que
por meio da simulação de uma cidade real busca fazer com que meninos e meninas vivenciem
os desafios do mundo adulto. Dessa maneira, o parque consiste na reprodução de uma cidade
em escala infantil, na qual podem ser encontrados diversos estabelecimentos como bancos,
hospitais, correio, agência de publicidade, delegacia de polícia, bombeiros, clínica dentária,
dentre outros serviços que fazem parte do funcionamento de uma cidade real. Nesse espaço,
os pequenos podem experimentar, em turnos que variam entre vinte e quarenta minutos, as
mais de 50 profissões oferecidas por cada um desses estabelecimentos em troca de um salário
na moeda fictícia KidZo.

17

Disponível em: <http://www.kidzania.com.br/history.php>. Acesso em: fev. 2018.

18

Disponível em: <http://www.kidzania.com.br/the-concept.php>. Acesso em: fev. 2018.

67

A criança tem a opção de ser policial, piloto, fotógrafa, médica, repórter, cabelereira,
entre tantas outras possibilidades. O dinheiro acumulado, então, pode ser utilizado para o
consumo de produtos e serviços oferecidos no interior do próprio parque, como ir ao salão de
beleza, fazer compras no supermercado, fazer uma tatuagem de henna ou simplesmente
dançar na discoteca. Há, também, a opção de aplicar parte do salário recebido no banco do
parque, o que renderá cerca de 2% de juros ao mês. “Assim como no mundo real, as crianças
executam seus empregos, são remuneradas por seu trabalho e pagam para fazer compras ou se
divertir”, nos diz o site internacional do KidZania19.
Porém, as coisas não param por aí. Com a justificativa de criar uma maior integração
ao mundo objetivo, cada estabelecimento presente no parque é patrocinado por uma marca
real, que se manifesta no espaço por meio de uma ação publicitária. No KidZania São Paulo,
24 marcas ajudam a formar a experiência ‘completa’ de um espaço urbano: o banco da cidade
é o Bradesco, a companhia aérea é a TAM, o jornal, a Folha de S. Paulo, a pizzaria, a 1900, e
assim por diante.
O objetivo do parque, de acordo com a própria empresa20, é ser uma ferramenta de
aprendizagem com a qual as crianças possam aprender “sobre o funcionamento da sociedade,
educação financeira, trabalho em equipe, independência, autoestima real”. Ou, como ressalta
seu site global21: “todas as habilidades que eles precisam para ter sucesso como adultos”.
Estabelecemos este exemplo, pois os parques temáticos são decorrentes do processo
da modernidade (SEVCENKO, 2007) e o KidZania nos parece a ligação ideal para
ilustrarmos tanto as mudanças pelas quais a ideia do que é ser criança passou nos últimos
anos quanto os produtos e serviços voltados à educação e entretenimento do público infantil
na contemporaneidade. Além disso, o KidZania adicionou recentemente ao seu rol de
atribuições o ensino de empreendedorismo aos visitantes. Segundo o parque, tal conduta seria
estimulada a partir da liberdade que meninos e meninas experimentariam no KidZania a fim
de desenvolver a si mesmos.
1.3.1 O lar e a vida em família
O termo ‘modernidade’, segundo Singer (2004), possui quatro grandes definições
que dominaram o pensamento contemporâneo. Enquanto um conceito político e moral, o
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Disponível em: <http://www.kidzania.com/the-concept.php>. Acesso em: fev. 2018.

20

Disponível em: <http://www.kidzania.com.br/experience.php>. Acesso em: fev. 2018.

21

Disponível em: <http://www.kidzania.com/education.php>. Acesso em: fev. 2018.
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período indica o ‘desamparo ideológico’ de um mundo pós-sagrado em que qualquer norma e
qualquer valor agora estavam suscetíveis a questionamentos. Enquanto um conceito
cognitivo, a modernidade marca o aparecimento da racionalidade instrumental como a
moldura intelectual mediante a qual o mundo será observado e concebido. Enquanto um
conceito socioeconômico, o termo caracteriza a profusão de mudanças tecnológicas e sociais,
que tiveram sua intensidade decisiva no final do século XIX: “industrialização, urbanização e
crescimento populacional rápidos; proliferação de novas tecnologias e meios de transporte;
saturação do capitalismo avançado; explosão de uma cultura de consumo de massa e assim
por diante” (ibid., p. 115).
A quarta grande definição se respalda no que podemos chamar de um entendimento
neurológico da modernidade. Singer (2004) afirma que esse período também precisa ser
compreendido a partir da experiência subjetiva essencialmente diferente que os impactos
físicos e perceptivos do espaço urbano moderno cravaram no ser humano. É claro que esse
raciocínio pode ser apontado como um simples desdobramento do conceito socioeconômico
da modernidade, mas, aqui, além de meramente indicar o alcance das transformações
tecnológicas, demográficas e econômicas trazidas pelo capitalismo avançado, enfatizam-se as
formas pelas quais essas modificações alteraram a estrutura da experiência humana:
A modernidade implicou um mundo fenomenal – especificamente urbano –
que era marcadamente mais rápido caótico, fragmentado e desorientador do
que as fases anteriores da cultura humana. Em meio à turbulência sem
precedentes do tráfego, barulho, painéis, sinais de trânsito, multidões que se
acotovelam, vitrines e anúncios da cidade grande, o indivíduo defrontou-se
com uma nova intensidade de estimulação sensorial. A metrópole sujeitou o
indivíduo a um bombardeio de impressões, choques e sobressaltos. O ritmo
de vida também se tornou mais frenético, acelerado pelas novas formas de
transporte rápido, pelos horários prementes do capitalismo moderno e pela
velocidade sempre acelerada da linha de montagem (ibid., p. 116).

Em suma, a modernidade foi configurada como um bombardeamento de estímulos
nervosos, transformando os princípios fisiológicos e psicológicos da experiência individual.
De acordo com Simmel (2005), os problemas mais complexos da vida moderna derivam da
intenção do indivíduo de proteger sua autonomia e a particularidade de sua existência frente à
supremacia da sociedade, da cultura exterior e da técnica da vida.
Para o autor, o acelerado crescimento urbano trouxe consigo a intensificação da ‘vida
nervosa’. Diferentemente da organização mental requerida pela vida em uma cidade pequena,
com ritmo mais lento e habitual, os habitantes da cidade grande, a cada saída de casa, estão
sujeitos ao enfrentamento diário da velocidade e variedades da vida profissional, econômica e
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social. Dessa forma, o indivíduo começa a desenvolver, psiquicamente, um órgão protetor
contra o desarraigamento com o qual é ameaçado pelas correntes, coações e divergências de
seu meio exterior (SIMMEL, 2005).
Estando “cada vez mais incapacitado de se sobrepor à cultura objetiva” (ibid., p.
588), o indivíduo começa a ter sua subjetividade afetada por um ambiente de sucessivas
transformações da era moderna. É evidente que, por um lado, a vida havia se tornado
extraordinariamente mais fácil, principalmente por causa da apresentação incessante de
preenchimentos de tempo e da mente, estímulos e interesses padronizados. Em contrapartida,
a vida começava a se estruturar, progressivamente, com base nesses mesmos objetos e
programas impessoais, cujas funções se apoiavam na tentativa de reprimir as nuances
verdadeiramente pessoais (SIMMEL, 2005). Ao refletir sobre a modernidade, Berman (2008)
tenta descrever o ambiente em que todas essas transformações aconteciam:
Essa atmosfera — de agitação e turbulência, aturdimento psíquico e
embriaguez, expansão das possibilidades de experiência e destruição das
barreiras morais e dos compromissos pessoais, auto-expansão e autodesordem, fantasmas na rua e na alma — é a atmosfera que dá origem à
sensibilidade moderna (ibid., p. 18).

Quando entra na cidade do KidZania, a criança se depara com “serviços, comércio,
fábricas, residências, restaurantes e meios de comunicação habituais de uma cidade de
verdade22”. A construção estética do parque, portanto, busca reproduzir aspectos da urbe real
no deslocar de suas ruas, na imponência de seus prédios, no ir e vir de seus ônibus e carros, no
grito contínuo das marcas e dos veículos de comunicação. O KidZania nunca para. Sempre há
algo acontecendo em algum lugar. O correio não deixa de entregar suas encomendas, o banco
não deixa de funcionar, a delegacia de polícia está sempre atenta ao que está acontecendo, a
rádio está sempre no ar. Além disso, a iluminação constante dos postes, dos letreiros e das
vitrines bombardeiam os olhos infantis, que são obrigados a empregar a mesma atenção
constante requerida pelo ambiente de uma “grande” cidade.

22

Disponível em: <http://blog.kidzania.com.br/escolas/>. Acesso em: fev. 2018.
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Figura 3 – Exemplo de cidade KidZania23

Durante o período em que está no parque, a criança, então, encontra-se vivendo num
sistema de engrenagens que possui alguns paralelos com aquilo que Singer (2004) e Simmel
(2005) refletiram sobre as grandes cidades modernas, capazes, em meio a todos os estímulos
disparados, de moldar o próprio interior do ‘eu’.
É claro que impactos psicológicos tão grandes como os que sofreram os primeiros
habitantes das grandes cidades nunca seriam permitidos num parque de diversões voltado para
crianças. Mas, o KidZania, enquanto simulação de uma cidade real, também se apoia no
anonimato de seus ‘habitantes’. Todos os dias, pequenas multidões de crianças se movem em
direção ao seu trabalho, enquanto outras se deslocam rumo ao lazer. A divisão de trabalho
gera um ambiente onde não é necessária nenhuma pessoa em especial para realizar
determinada tarefa. Cada um dos meninos e meninas que estão no parque é discursivamente
apenas mais um: mais um trabalhador, mais um consumidor, mais um pedestre, que não têm
ação significante no grande sistema ao qual é apresentado. Os cuidados especiais a que são
submetidos em seu lar desaparecem e a norma da impessoalidade se impõe. Aliás, é
exatamente por causa do sentimento de anonimato gerado pelo KidZania que as crianças
podem ser ‘livres’ para migrar de atividade para atividade buscando a que melhor expressa
sua subjetividade. Tal oferta de ‘liberdade’ é a ponte que o parque temático faz com a cultura
empreendedora.

23

Fonte: <wpengine.netdna-cdn.com//2011/10/kidzania-tokyo.jpg>. Acesso em: fev. 2018.
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Todos esses aspectos são ainda mais intensificados pelo fato do estabelecimento
possuir seu próprio sistema monetário: o KidZo. Para Simmel (2005), as grandes cidades
também foram o lugar da implantação generalizada da economia monetária. O tratamento
dado a homens e coisas passou a ser alicerçado puramente na objetividade, o que trouxe
simultaneamente uma “justiça formal” e uma “dureza brutal” para as relações humanas (ibid.,
p. 579).
A noção de individualidade não tinha mais lugar, uma vez que o dinheiro sonda
somente aquilo que é comum a todos, o valor de troca, que aplana todos os tópicos
qualitativos e peculiares ao entendimento do mero ‘quanto’. Compreendendo os homens
como números, como itens indiferentes entre si, “o dinheiro, com sua ausência de cor e
indiferença, se alça a denominador comum de todos os valores, ele se torna o mais terrível
nivelador, ele corrói irremediavelmente o núcleo das coisas, sua peculiaridade, seu valor
específico, sua incomparabilidade” (SIMMEL, 2005, p. 582).
O indivíduo, portanto, diante de todo este fortalecimento quantitativo de seu
ambiente, busca se adaptar à realidade da cidade grande, mesmo sob o risco de desvalorizar
todo o mundo objetivo que existe ao seu redor. O caráter blasé, descrito por Simmel (2005), é
um dos resultados da busca empreendida pela autoconservação do sujeito na modernidade:
Assim como uma vida desmedida de prazeres torna blasé, porque excita os
nervos por muito tempo em suas reações mais fortes, até que por fim eles
não possuem mais nenhuma reação, também as impressões inofensivas,
mediante a rapidez e antagonismo de sua mudança, forçam os nervos a
respostas tão violentas, irrompem de modo tão brutal de lá para cá, que
extraem dos nervos sua última reserva de forças e, como eles permanecem
no mesmo meio, não têm tempo de acumular uma nova. [...] A essência do
caráter blasé é o embotamento frente à distinção das coisas; não no sentido
de que elas não sejam percebidas, como no caso dos parvos, mas sim de tal
modo que o significado e o valor da distinção das coisas e com isso das
próprias coisas são sentidos como nulos. Elas aparecem ao blasé em uma
tonalidade acinzentada e baça, e não vale a pena preferir umas em relação às
outras. Essa disposição anímica é o reflexo subjetivo fiel da economia
monetária completamente difusa (ibid., p. 581).

Em sua primeira visita à KidZania, as crianças precisam, antes de mais nada, abrir
uma conta corrente no banco da cidade, o que não deixa de ser um ato bastante significativo.
Após uma breve explicação sobre como o parque funciona, os pequenos recebem 50 KidZos
em dinheiro e um cartão de débito para ser utilizado em qualquer um dos caixas eletrônicos
espalhados pela cidade fictícia24. O salário referente às atividades realizadas é depositado
24

Disponível em: <http://www.kidzania.com.br/kidzos-currency.php>. Acesso em: fev. 2018.
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diretamente na conta da criança, que pode sacar seus rendimentos para adquirir produtos e
serviços no parque ou deixar certa quantia aplicada para lhe render juros para futuras visitas.

Figura 4 – KidZos e cartão de débito da ClickConta Bradesco, exclusivos do KidZania

Para Simmel (1998), o dinheiro, sendo o equivalente universal de todas as coisas, o
dinheiro compreende homens e objetos como números, como itens indiferentes entre si. Ao
mesmo tempo, também nos promete a capacidade de adquirir tudo aquilo que desejamos:
O dinheiro, ao tornar-se cada vez mais a expressão absolutamente adequada
e o equivalente de todos os valores, supera, numa altura meramente abstrata,
toda variedade dos objetos. Ele se torna o centro no qual as coisas mais
distintas, mais heterogêneas, mais remotas encontram o seu elemento
comum e se tocam. Com isso, também o dinheiro consegue, de fato, esta
superação do singular e concede esta confiança na sua onipotência, como se
fosse o princípio mais alto que nos proporcionaria, em cada momento,
aquele singular e inferior por meio da sua capacidade de se transformar nele
(no singular) (SIMMEL, 1998, p. 35-36).

Nesse sentido, podemos afirmar que o dinheiro é “o Deus da época moderna” (ibid.,
p. 36), uma vez que, devido à sua onipotência, pode se transformar em tudo o que o homem
deseja, inclusive na felicidade. De acordo com Simmel (1998), não se percebe que o dinheiro
é simplesmente um recurso para conquistar outros bens – pensa-se nele como se tratasse de
um bem independente, quando, na verdade, toda sua relevância vem do fato de ser um dos
ingredientes da receita que leva a um consumo definido. Para o autor, formou-se “a ideia de
que toda felicidade e toda satisfação definitiva na vida são ligadas, intrinsecamente, à posse
de uma certa forma de dinheiro” (ibid., p. 32).
Essas dinâmicas são ressignificadas no KidZania. No parque, tudo tem o seu preço
em KidZos: o turno de trabalho, a comida na praça de alimentação, os produtos no
supermercado... tudo está nivelado segundo a régua contemplativa do sistema monetário
circulante. A criança cumpre seus expedientes com a ambição de poder adquirir roupas,
pelúcias ou, até mesmo, uma máquina fotográfica. Quanto mais dinheiro acumular, mais
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felicidade pode conquistar. A posse de KidZos é uma recompensa por si mesma dentro das
imediações do parque:
O dinheiro abriu, para o homem singular, a chance à satisfação plena de seus
desejos numa distância muito mais próxima e mais cheia de tentações. [...] O
dinheiro interpõe, entre o homem e os seus desejos, uma instância de
mediação, um mecanismo facilitador. E porque, quando ele é alcançado,
inúmeras outras coisas tomam-se alcançáveis, cresce a ilusão de que todo o
resto seria mais fácil de alcançar que antes. Com a aproximação da
felicidade, porém, aumenta o desejo dela, pois não é o absolutamente remoto
e proibido que acende a chama da paixão e da saudade máximas, mas sim o
que não é possuído e cuja posse parece aproximar-se cada vez mais
(SIMMEL, 1998, p. 34).

Porém, por mais que sintamos certa concretude nos objetos passíveis de serem
comprados por uma determinada quantia de dinheiro, não podemos negar que todo o sistema
monetário contemporâneo é baseado em uma dimensão imaginária. Se antigamente uma
moeda valia aquilo que pesava, hoje confiamos em uma economia que se fundamenta em
notas de papel e números digitais. No KidZania, não é diferente. Ao adentrar aquela cidade
fictícia, a criança precisa crer que o sistema simbólico concedido está sendo aceito por todos
os participantes e que as notas de 5, 10 e 50 KidZos realmente terão esses valores. Do mesmo
modo, ao aplicar seu dinheiro para uma visita futura, os pequenos confiam na virtualização
monetária oferecida pelos caixas eletrônicos e estão seguros de que seu dinheiro estará ali no
momento em que quiserem sacar.
Além disso, o dinheiro é aquele que viabiliza a divisão de trabalho, já que,
geralmente, só pagamos em dinheiro uma atividade especializada. O salário em nossa
sociedade é o “equivalente monetário abstrato sem qualidade [que] corresponde
exclusivamente ao produto objetivo singular desligado da personalidade do produtor”
(SIMMEL, 1998, p. 27). O que se contrata, portanto, não é o trabalhador por inteiro, mas o
que o mesmo sabe fazer: medicina, pesquisa, docência, etc. Quando observamos o KidZania,
notamos claramente a divisão de trabalho em funções especializadas. As crianças não são
pagas pelo seu todo, com cada uma das suas especificidades, mas por aquilo que executam
nas empresas presentes no parque.
Na verdade, o dinheiro é o objeto mítico que permite o funcionamento do sistema
capitalista industrial. Além de mediar as relações sociais, permite uma hipotética ‘liberdade’
de escolha quando possibilita que o indivíduo decida ser ‘quem quiser’ (SIMMEL, 1998). Tal
‘autonomia’ da personalidade dos sujeitos também está presente no KidZania, visto que as
crianças podem gastar seus KidZos na quadra de futebol, no teatro, na discoteca, no salão de
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beleza ou no estúdio de tatuagem. Ou seja, naquilo que mais condizer com a identidade que
deseja performar e, claro, com a quantia disponível em seu bolso.
Portanto, à medida que se reconfigura completamente à forma de existência urbana,
o sujeito, em busca de sua autoconservação, também é requisitado a se comportar de forma
não menos negativa em seu âmbito social. Simmel (2005) denomina como ‘reserva’ a atitude
espiritual que os habitantes da cidade grande possuem uns com os outros. Por sua vez, Ariès
(2015, p. 191, grifo nosso) também entenderá que, a partir da dupla revolução, a intimidade
da vida privada foi reforçada “em detrimento das relações de vizinhança, de amizades ou de
tradições. A história de nossos costumes reduz-se em parte a esse longo esforço do homem
para se separar dos outros, para se afastar de uma sociedade cuja pressão não pôde mais ser
suportada”.
No mesmo sentido, Benjamin (2006), ao discorrer sobre a cidade de Paris no século
XIX, considera que, pela primeira vez, o espaço em que se vive se opõe ao local de trabalho.
Tendo se tornado o verdadeiro centro de gravidade da vida, o escritório faz com que o homem
construa um refúgio em seu próprio domicílio. Dessa maneira, a família iniciou um processo
de afastamento da sociedade. A organização da casa, por exemplo, passou a condizer com a
nova preocupação de defesa contra o mundo: os cômodos se tornaram espaços fechados e
independentes, refletindo a nova necessidade de isolamento. A reestruturação dos costumes
também deu dimensão maior à intimidade doméstica, preenchida por uma família restrita aos
pais e aos filhos e da qual se eliminavam os criados, os amigos e os clientes, que comumente
habitavam os domicílios antes do século XVIII (ARIÈS, 2015).
A partir disso, a noção de infância adquiriu alguns dos contornos que se mantiveram
presentes no pensamento dominante. De acordo com Ariès (2015, p. 164), “os progressos do
sentimento da família seguem os progressos da vida privada, da intimidade doméstica”.
Antes, mesmo com o reconhecimento de que formavam uma classe social diferente da idade
adulta e necessitavam passar por um processo de preparação para ‘ascender’ à segunda etapa
da vida, as crianças eram enviadas para longe de casa para serem educadas por outras famílias
ou eclesiásticos. Com a premência do refúgio do indivíduo em seu lar, a infância passou a ser
objeto de maior preocupação: os adultos gostariam de mantê-la na ‘inocência primitiva’ o
quanto fosse possível. Isto fez com que os pais quisessem observar seus filhos mais de perto,
ficar mais próximo deles e não mais abandoná-los para serem educados por outros grupos
familiares. O lar, então, se concentra em torno da criança, passando a se preocupar seriamente
com sua educação, sua carreira e seu futuro. O sentimento da família moderna deu margem à
expansão do sentimento de infância (ARIÈS, 2015).
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Porém, se a autoconservação dos sujeitos perante o contexto da modernidade fez com
que as crianças se tornassem alvos de zelos e cautelas especiais, o ininterrupto declínio da
família nuclear tradicional nos últimos anos trouxe consigo a desestabilidade doméstica
(BUCKINGHAM, 2007).
Segundo Buckingham (2007), para uma grande parcela de crianças a família não é
mais a esfera estável que muitos políticos conservadores ainda idealizam: “mesmo em
famílias nucleares tradicionais, as crianças passam cada vez menos tempo com os seus pais e
mais tempo em instituições que oferecem alguma forma de cuidado. E é menos provável que
as crianças tenham irmãos que lhes façam companhia” (ibid., p. 96).
Ao mesmo tempo, porém, existem sinais de que o espaço da criança no interior da
família tenha se convertido em algo mais relevante, pelo menos simbolicamente. Para o autor,
este novo ‘enaltecimento’ da infância poderia ser considerado um fenômeno compensatório,
já que o valor econômico que as crianças possuíam no século XIX foi gradativamente
realocado em direção a uma exaltação do valor psicológico, e principalmente emocional, dos
mais novos para seus pais. Conforme os adultos, de modo geral, passam menos tempo com
seus filhos, o valor dos períodos em que estão efetivamente com eles aumenta de forma
considerável, demandando até mesmo grandes investimentos: “o ‘tempo de qualidade’ tornouum tipo de mercadoria” (ibid., p. 98).
Mais qualitativamente, seria possível, portanto, afirmar que os estilos de zelar pelas
crianças – ou, pelo menos, os discursos sobre essas precauções – têm-se transformado muito
nas últimas cinco ou seis décadas (BUCKINGHAM, 2007).
1.3.2 Brincadeiras, educação e trabalho
Como observamos anteriormente, o início da educação compulsória no final do
século XIX foi um dos meios basilares para a separação das crianças do mundo dos adultos;
bem como foi um dos maiores pressupostos para a nossa ideia de infância contemporânea
(BUCKINGHAM, 2007). Este momento de aprender também trazia consigo um momento de
brincar para que meninos e meninas pudessem se divertir e se desenvolver. Porém, de acordo
com Buckingham (2007), nos últimos 60 anos o tempo de lazer das crianças foi sendo cada
vez mais particularizado e subordinado à supervisão dos adultos. “Em termos gerais, o
principal lugar de lazer da criança foi deslocado dos espaços públicos (como as ruas) para os
espaços familiares (a sala de estar) e daí para os espaços privados (o quarto de dormir)” (ibid.,
p. 105). A aflição relativa ao ‘perigo dos estranhos’, ao trânsito e a outros riscos para os mais
novos estimulou pais e mães a proverem o lar (em especial o quarto das crianças) como um
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lugar de diversão. Além disso, organizações do mercado passaram a oferecer cada vez mais
serviços de entretenimento indoor, onde a segurança das paredes erguidas ao seu redor
tranquilizava o coração e a mente dos adultos.
A seguir, trataremos da crescente tendência em submeter as crianças, desde muito
pequenas, ao estudo e à vivência de técnicas profissionais e pessoais que valeriam,
teoricamente, para discipliná-las e prepará-las ao funcionamento do mercado de trabalho
contemporâneo. O KidZania é um grande exemplo disso.
O parque, apesar de toda sua estrutura e pretensões voltadas à simulação de uma
cidade real, não pode deixar de ser visto como aquilo que efetivamente é: um espaço de
entretenimento que sedia um jogo, uma brincadeira. Ou, como nos diz a empresa em sua
comunicação institucional: um lugar onde crianças podem imitar as atividades adultas.
É bastante interessante como a escolha de palavras feita pela companhia se relaciona
com a concepção que Benjamin (1987a, p. 108) tem sobre a brincadeira. Para o autor, “os
jogos são impregnados de comportamentos miméticos, que não se limitam de modo algum à
imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser comerciante ou professor, mas
também moinho de vento e trem”. Dessa forma, começamos a entender o quanto a faculdade
da imitação é essencial para o brincar infantil. Para corroborar esta afirmação, apresentamos o
que Ariès, ao observar a história do início do século XVII, comenta sobre o nascimento de
alguns brinquedos da época:
Alguns [brinquedos] nasceram do espírito de emulação das crianças, que as
leva a imitar as atitudes dos adultos, reduzindo-as à sua escala: foi o caso do
cavalo de pau, em uma época em que o cavalo era o principal meio de
transporte e de tração. Da mesma forma, as pás que giravam na ponta de
uma vareta só podiam ser a imitação feita pelas crianças de uma técnica que,
contrariamente à do cavalo, não era antiga: a técnica dos moinhos de vento,
introduzida na Idade Média. O mesmo reflexo anima nossas crianças de hoje
quando elas imitam um caminhão ou um carro (ARIÈS, 2015, p. 47).

Nesse sentido, percebemos que as crianças não formam uma comunidade totalmente
isolada, mas antes fazem parte do povo e do grupo social a que pertencem. Semelhantemente,
seus brinquedos não são demonstração de uma vida independente e segregada, mas
constituem um diálogo entre o mundo simbólico do adulto e o da criança. De acordo com
Benjamin (2002, p. 100), “o brinquedo é condicionado pela cultura econômica e, muito em
especial, pela cultura técnica das coletividades”. Ou seja, é impossível construir um brinquedo
puramente no âmbito mágico da fantasia. Se o mundo da percepção infantil está saturado
pelos vestígios da idade adulta, com os quais meninos e meninas se defrontam diariamente, a

77

mesma realidade está reservada para seus jogos. Nas palavras do autor, “o brinquedo, mesmo
quando não imita os instrumentos dos adultos, é confronto, e, na verdade, não tanto da criança
com os adultos, mas destes com a criança. Pois quem senão o adulto fornece primeiramente à
criança os seus brinquedos?” (ibid., p. 96).
Consequentemente, essa conexão entre a brincadeira infantil e o contexto
sociocultural de sua época dá margem à utilização de jogos e brinquedos com o único objetivo
de adestrar a atitude mimética das crianças, tendo por objetivo discipliná-las e prepará-las
para o mundo adulto que logo se fará presente em suas vidas. Pois, segundo Benjamin (2002,
p. 102), “é o jogo, e nada mais, que dá à luz todo hábito”. O autor enfatiza que vários
costumes foram propostos de uma maneira lúdica a nós quando ainda pequenos,
provavelmente com a companhia do ritmo de versinhos infantis: dormir, comer, tomar banho,
vestir-se, ir à escola e, inclusive, trabalhar. Senão este último, qual seria o hábito que a
sociedade do século XIX gostaria de replicar em suas crianças quando oferecia a elas um
brinquedo simulando uma máquina de costura (Figura 5)?

Figura 5 – Brinquedo simulando uma máquina de costura. A ‘agulha’, quando acionada pela manivela,
reproduzia o movimento e o som de uma máquina verdadeira ao se chocar contra a base de madeira25.

Ao estudar o desenvolvimento da concepção de infância durante o tempo, o
sociólogo Neil Postman (2012) observou que cada vez mais os jogos infantis são constituídos
de práticas miméticas a fim de incutir algum comportamento a ser adotado sempre que
possível no futuro. Afinal, mais do que apenas consumidores, meninos e meninas crescerão
para se tornar engrenagens do sistema capitalista de produção. Para isso, precisarão de

25

Fonte: (BENJAMIN, 2002, p. 97)
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habilidades, competências e conhecimentos que as insiram de forma eficiente no mercado de
trabalho:
A ideia de que os jogos infantis não são coisa de adultos tem sido claramente
rejeitada pelos americanos, que insistem em que, mesmo aos seis anos, as
crianças joguem sem espontaneidade, sob cuidadosa supervisão e num
intenso nível de competitividade. [...] O que temos aqui é o surgimento da
ideia de que não se deve brincar só por brincar, mas brincar com algum
propósito externo, como renome, dinheiro, condicionamento físico, ascensão
social, orgulho nacional (ibid., p. 143-144).

Este fenômeno, fruto do suposto turvamento da linha divisória entre o que é ser
adulto e ser criança na contemporaneidade (POSTMAN, 2012), é evidenciado ainda mais
pelo KidZania. O parque infantil está profundamente relacionado às lógicas do sistema
capitalista atual, onde o homem deve ser um empreendedor de si mesmo, trazendo
características que enriqueçam o seu capital humano26 conforme os valores circulantes na
sociedade e, consequentemente, deixando de lado tudo aquilo que o deprecie (FREIRE
FILHO, 2011). Só assim o indivíduo poderá ser capaz de vencer o jogo da vida.
Dentro dessa conjuntura, adultos e crianças se tornam uma ‘empresa’, devendo
buscar elementos – materiais ou não – que lhe agregarão certo valor e conseguirão
transformá-los em um ‘bom investimento’, um bom jogador. Sendo assim, em nossa
sociedade, a maior busca é aquela pelas formas de capitalização de si. Como nos mostra
Freire Filho (2011), tal ambiente favoreceu o surgimento de discursos que procuram educar
para a performance, isto é, ensinar maneiras de alcançarmos o máximo desempenho em todas
as atividades do dia a dia, sejam elas no campo do trabalho ou no campo pessoal.
Fica evidente, portanto, que a semelhança entre a mentalidade de nosso tempo e os
objetivos do KidZania não é mera coincidência. O imperativo da performance é constante no
que o parque nomeia de mundo adulto, já que caracteriza o sucesso como o destino natural
para aquele que sabe trabalhar em equipe, cumpre prazos, é responsável, proativo, flexível e
outras tantas características que estão estampadas em qualquer produto de autoajuda (FREIRE
FILHO, 2011). No KidZania, o brincar dá espaço para a simulação de um mundo corporativo
que deseja, desde cedo, estimular um certo tipo de conduta padrão nas crianças.
É claro que o parque temático do qual estamos tratando eleva tal consideração à
enésima potência, mas é importante entender aqui que, para os estudiosos da infância, os mais

26

Quando falamos em capital humano, estamos nos referindo à maneira de “pensar o humano como uma forma
de capital – um recurso econômico aplicável à produção, um patrimônio intangível que, se devidamente
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novos nunca estão apartados do ‘trabalho’, em seu sentido lato. Almeida (2009), por exemplo,
discorre sobre a ideia de que ser criança é um ofício que se dá, sobretudo, por dois vieses: o
aprender e o brincar. Por que o brincar está ligado a isso? Benjamin (2002) bem nos mostra
que meninos e meninas brincam a partir daquilo que os adultos as concedem. Ou seja, não há
o brincar pelo brincar, não há o ingênuo-brincar – Postman (2012) novamente demonstra seu
conservadorismo com a utilização desse termo. O brincar, no final das contas, consiste na
ressignificação do mundo adulto. A criança, a partir do que ela vê da rotina dos mais velhos e
a partir do brinquedo que lhe é concedido, reinterpreta a própria realidade. A brincadeira
acaba sendo, portanto, um trabalho, no sentido de se construir.
No entanto, se uma simulação nunca “se limita a manter as – geralmente
audiovisuais – características do objeto, mas também inclui um modelo de seus
comportamentos” (FRASCA, 2003, p. 223), o KidZania, ao basear sua brincadeira numa
cidade em escala reduzida, não só dissemina os princípios neoliberais como faz com que
alguns comportamentos que possuímos perante o mundo objetivo sejam vivenciados e
reproduzidos pelas crianças. Isso inclui nossa relação com o consumo e o mundo do trabalho.
Para Marx (1991, p. 6), “toda produção é apropriação da natureza pelo indivíduo, no
interior e por meio de uma determinada forma de sociedade”. Por isso, não é possível haver
produção sem um instrumento de trabalho, mesmo que este instrumento seja apenas a mão do
indivíduo. Da mesma forma, não é possível haver produção sem a acumulação de um trabalho
passado, isto é, sem a repetição de um exercício que desenvolverá certa habilidade e a fixará
na mão do ‘selvagem’.
No KidZania, as crianças se deparam com uma variada gama de instrumentos de
produção. Cada um dos estabelecimentos que oferecem ‘empregos’ no parque possui sua
própria especialização e, assim, seus próprios dispositivos de trabalho. É claro que a criança,
em seus primeiros anos de vida, não terá certas habilidades requeridas para as atividades. No
entanto, é exatamente por isso que os primeiros minutos das tarefas são destinados à instrução
dos pequenos sobre como exercer determinada função, seja ela pilotar um avião, montar
pizzas ou fabricar balas. É como se o KidZania estivesse atuando no desenvolvimento de
habilidades que não deverão se fixar nas mãos de meninos e meninas apenas para o
funcionamento daquela cidade fictícia, mas também para toda a vida adulta dessas crianças.

mobilizado e gerenciado, pode propiciar ganhos em matéria de bem-estar psicológico e de eficiência
produtiva” (FREIRE FILHO e COELHO, 2011, p. 7, grifo do autor).
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Figura 6 – Fábrica de balas da Fini, localizada no KidZania São Paulo27

Segundo Hardt e Negri (2006), o capitalismo moderno é um capitalismo produtivo.
Trabalhamos para fazer coisas. Porém, se antigamente o saber fazer estava associado à
relação manual, hoje ele é mediado pelo conhecimento da técnica. Podemos pegar como
exemplo a profissão do padeiro: antes, ele sabia fazer o pão, ou seja, a quantidade de água,
óleo e farinha, o tempo de descanso, como abrir a massa, a temperatura do forno, etc.; com a
chegada da automatização, ele não sabe mais nada do pão em si, ele conhece a máquina e
quais botões apertar para gerar aquele produto. Este fenômeno é amplamente observado no
KidZania. As crianças não saem de nenhuma atividade sem estarem encantadas com algo que
efetivamente fizeram, quando o que realmente aconteceu foi que aprenderam um processo
técnico e não estabeleceram nenhuma relação manual com o produto.
Aliás, é interessante observar como sempre é tempo de trabalhar e consumir dentro
do parque. O teto azul, recheado por nuvens claras, nos revela que, no KidZania, sempre é
dia, de modo que continuamente as crianças precisem desenvolver habilidades, aprender
técnicas e adquirir novos produtos. Não há tempo para descanso. A pausa e o repouso
representados pela noite são abolidos do parque, como se a vida adulta fosse reservada apenas
para as atividades laborais e de consumo.

27

Fonte: <http://infantil-mundoinesquecivel.s3.amazonaws.com/2015/03/como-fazer-bala-fini.jpg>. Acesso em:
jan. 2017.
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Figura 7 – Teto do KidZania nos faz inferir que dentro do parque sempre é dia28

Para aqueles visitantes mais indecisos, o KidZania oferece sua própria agência de
recrutamento, onde as crianças encontram “uma oportunidade para esclarecerem dúvidas
sobre os seus talentos e aptidões vocacionais”29. Ou seja, ninguém pode ficar parado. Todos
precisam e devem ter um lugar nesse sistema. Mesmo que os pequenos, pela própria natureza
da idade, não estejam ainda tão familiarizadas com os princípios do capitalismo, o importante
é educá-los e discipliná-los para este grande sistema alienador, em que produção e consumo
constituem os dois pontos centrais (MARX, 1991):
A produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, imediatamente,
produção. Cada qual é imediatamente seu contrário. Mas, ao mesmo tempo,
opera-se um movimento mediador entre ambos. A produção é mediadora do
consumo, cujos materiais cria e sem os quais não teria objeto. Mas o
consumo é também mediador da produção ao criar para os produtos o
sujeito, para o qual são produtos. O produto recebe seu acabamento final no
consumo. Uma estrada de ferro em que não se viaja e que, por conseguinte,
não se gasta, não se consome, não é mais que uma estrada de ferro dynamei,
e não é efetiva. Sem produção não há consumo, mas sem consumo tampouco
há produção (ibid., p. 8, grifo nosso).

Para o autor, o capitalismo causa a alienação do homem quando o faz perder a si
mesmo e a seu trabalho no sistema. A divisão de funções especializadas na linha de produção
gera o afastamento do indivíduo em relação à mercadoria final, fazendo com que ele não se
reconheça mais nos objetos produzidos com seu próprio esforço e possibilitando, assim, a
criação de uma aura fantasiosa do produto no mercado (MARX, 1971).

28

Fonte: <http://www.chelsea-academy.org/wp-content/uploads/2015/10/Zidzania.jpg>. Acesso em: fev. 2018.

29

Disponível em: <http://www.kidzania.pt/pt/atividades>. Acesso em: fev. 2018.
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De acordo com Marx, como valor de uso, não existe nada de misterioso na
mercadoria. Seu segredo deriva da capacidade de “encobrir as características sociais do
próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades
sociais inerentes aos produtos” (ibid., p. 81). A esta qualidade de dissimulação, a esta
característica de omitir, pela aparência, a natureza das relações sociais latentes ao sistema
produtivo, o autor chamou de fetichismo da mercadoria. Uma vez nas vitrines, os produtos
ganham ares mágicos, fascinantes e encantadores, que em nada lembram a repressão do
trabalhador e a desigualdade da produção. Como nos diz Pesavento (1997, p. 23): “fetichismo
e alienação, eis os segredos do sistema de fábrica, alma do capitalismo como modo de
produção vitorioso que se impõe não só pela coerção, mas pelo sedutor viés ideológico do
convencimento”.
É irônico, portanto, como o KidZania não só reproduz os mecanismos de fetichismo
e alienação no interior de sua cidade, colocando crianças em linhas de produção e depois
fascinando seus olhares com os mesmos produtos nas vitrines, como na própria essência de
sua ideia: um parque de diversões que apaga todo e qualquer ônus da produção, apresentando
a ideia de que treinar a infância para o mundo do trabalho é algo bom, divertido e desejável.

1.4 VAMOS BRINCAR DE SER ADULTO?
A infância é uma concepção social, e não uma categoria biológica. Isto significa que
a ideia do que é ser criança está profundamente imbricada com o cenário econômico, social e
cultural de uma determinada época. Neste capítulo, vimos todos os debates em relação ao
conceito de infância e o quanto as transformações sociais, culturais e tecnológicas ocorridas
após a Idade Média, principalmente no contexto da modernidade, foram capazes de alterar
imensamente nossa relação com os mais novos. Se isso, contudo, exprime uma “crise” da
infância – ou mesmo seu desaparecimento – é um assunto bem mais complexo.
Demonstramos que a noção contemporânea da infância – que ainda segue
determinando a realidade material em que as crianças vivem – fundamenta-se em diversas
formas de segregação ou exclusão. Como Buckingham (2007) evidenciou, a ‘invenção’
moderna da infância deriva da separação entre crianças e adultos, assim como do afastamento
de meninos e meninas dos espaços da vida social tidos como exclusividade dos mais velhos:
“as crianças foram definidas por sua exclusão dos espaços públicos do comércio e da política,
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e sua sujeição aos regimes de guarda moral e pedagógica especialmente projetados para
policiar as fronteiras entre adultos e crianças” (ibid., p. 110).
Os conflitos teóricos analisados também sugeriram que essas fronteiras estão se
tornando cada vez mais indefinidas nos últimos anos – mesmo que as repercussões desse
fenômeno sejam analisadas de modos muito diferentes. É interessante observar que há, de
fato, um turvamento na ideia do que é ser criança e do que é ser adulto em nossa sociedade,
porém em vários aspectos os limites também têm sido estendidos e fortificados. Continuamos
investindo muito na infância, até mais do que antigamente:
As crianças têm sido [cada vez] mais segregadas e excluídas. Elas hoje
passam muito mais tempo de suas vidas confinadas em instituições
abertamente planejadas para prepará-las para o mundo ‘adulto’ – e também
para protegê-las dele. Isso é óbvio no caso do prolongamento da
escolaridade e no confinamento das crianças ao lar; assim como no caso das
medidas mais punitivas, por exemplo, na área da criminalidade infantil.
Tanto no trabalho quanto na brincadeira, a vida das crianças torna-se cada
vez mais institucionalizada, e, no caso do lazer, cada vez mais privatizada e
domesticada. Especialmente em casa, as crianças também se tornaram o foco
de grandes investimentos, tanto de recursos econômicos como da
preocupação dos pais – ainda que nem sempre do tempo deles. O lazer das
crianças tornou-se muito mais ‘curricularizado’ e voltado ao consumo, nem
sempre sendo fácil identificar a diferença entre os dois. Por conta disso, a
‘infância’ – ou pelo menos o período de dependência da criança ao adulto –
está aumentando e não diminuindo (BUCKINGHAM, 2007, p. 111, grifo
nosso).

Vivemos em uma sociedade em que os modelos ideais de vida valem tanto para os
mais velhos como para os mais novos e a educação para o mercado atingiu grande parte da
educação infantil. No final de seu livro História Social da Criança e da Família, Ariès nos
diz que, na sociedade moderna, todo gênero de vida assegurou um espaço reservado, onde
cada pessoa deve “parecer com um modelo convencional, com um tipo ideal, nunca se
afastando dele, sob pena de excomunhão” (2015, p. 196). O KidZania, portanto, se estabelece
como produto de uma sociedade capitalista que não mais enxerga distinções entre os padrões
de comportamento cobrados de crianças e de adultos: os modelos ideais de vida
contemporâneos valem tanto para os mais velhos como para os mais novos. Fica evidente, nas
atividades propostas pelo parque, a exaltação do produtivismo e a estruturação do imperativo
da performance na infância. Afinal, todos nós possuímos o direito de ser um vencedor na
vida, contanto que nos apliquemos suficientemente para alcançar tal designação.
Nesta análise, vimos que as brincadeiras infantis sempre se constituíram como
práticas miméticas relacionadas ao mundo adulto. Porém, cada vez mais, observamos o
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crescimento de produtos lúdicos com o único objetivo de disciplinar a criança para o futuro
que encontrará no mercado de trabalho. Nesse sentido, o KidZania faz do tempo de lazer dos
pequenos um momento propício para integrá-los ao sistema. Simulando o ‘mundo real’, o
parque manifesta os estímulos de uma cidade grande, a mística do dinheiro, a alienação do
trabalho e o fetichismo do consumo.
Podemos constatar que, em meio às atividades propostas, o KidZania desempenha o
papel do questionamento ‘o que você quer ser quando crescer?’, ou, melhor dizendo, ‘o que
você quer ser aqui e agora?’. Tal indagação compreende tanto o universo da produção como o
universo do consumo, já que, no parque, ser consumidor é fundamental. A brincadeira implica
que as crianças tomem decisões relacionadas ao estilo de vida que desejam possui lá dentro:
ao adquirir uma massa de modelar, fazer um curso de teatro ou aplicar seus KidZos na conta
bancária em seu nome, meninos e meninas estão performando um ‘eu’ pelo qual querem ser
reconhecidos. Nesse contexto, o consumo é onipresente no KidZania, e ser consumidor, um
pré-requisito.
Dito isto, o que gostaríamos de ressaltar dessas páginas é a capacidade do
capitalismo moderno de gerar e criar – no sentido mais maternal possível – os indivíduos que,
logo mais, vão contribuir para a sustentação das lógicas do próprio sistema. Vender isto como
um divertimento, num shopping, chega a ser um ‘golpe de mestre’.
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2 A CULTURA EMPREENDEDORA E A FIGURA DO EMPREENDEDOR
2.1 O NOVO ESPÍRITO DO CAPITALISMO
“Pense fora da caixa, enfrente seus medos”. “Quando você faz o que gosta, com
paixão, o trabalho fica mais simples30”. "Se tivermos foco, podemos fazer o que quisermos31".
Chavões como os apresentados acima são comumente encontrados em discursos
fomentadores do empreendedorismo. E foram exatamente essas as frases que a empresária
Kylee Majkowski articulou ao subir ao palco da 28ª edição do Fórum da Liberdade, realizada
em 2015, e ao dar entrevistas subsequentes para a mídia brasileira. Até aqui, nada incomum
para uma sociedade em que a cultura da autoajuda se encontra atrelada à construção da prática
empreendedora como paradigma comportamental e moral (CASAQUI, 2017). O que
surpreende é que Kylee tinha apenas 10 anos de idade na ocasião.

Figura 8 – Kylee Majkowski participando do 28º Fórum da Liberdade32

Ao narrar sua história de vida para os veículos comunicacionais, a garota norteamericana também acaba desconstruindo o imaginário do que seria considerado um sonho
infantil em nossa sociedade, indo da esperada fantasia à hierarquia capitalista, relacionada ao
desejo de ter seu próprio negócio. Em entrevista ao jornal Zero Hora33, por exemplo, ela
30

Retirado do vídeo “CEO de 10 anos quer ensinar empreendedorismo a crianças no Brasil”. Disponível em:
<http://mais.uol.com.br/view/jinmcnm98vmk/ceo-de-10-anos-quer-ensinar-empreendedorismo-a-criancas-nobrasil-04024D1C3062D0A15326?types=A&>. Acesso em: fev. 2018.

31

Retirado da matéria “Jovens empresários evocaram foco para além do lucro ao empreender”. Disponível em:
<http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=193750>. Acesso em: fev. 2018.

32

Fonte: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/05/iniciativas-que-ensinam-criancas-empreenderproliferam-no-brasil.html>. Acesso em: fev. 2018.

33

Retirado do vídeo “Conheça Kylee Majkowski, a CEO mais jovem do mundo”. Disponível em: <http://zh.clicr
bs.com.br/rs/noticias/noticia/2015video-conheca-kylee-majkowski-a-ceo-mais-jovem-domundo.html>. Acesso
em: abr. 2016.
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conta: “quando eu tinha 4 anos, sonhava em ser uma princesa. Mas então eu tive um choque
de realidade: ‘você não vai ser uma princesa. Você tem uma democracia em seu País’”.
Assim, tendo como forte inspiração o trabalho de sua mãe, uma consultora de negócios, Kylee
não tinha mais dúvidas: “quero ser uma CEO quando crescer”.
De princesa a CEO, seu sonho não demorou a se realizar. Aos 7 anos, Kylee fundou
a empresa Tomorrow’s Lemonade Stand, cujo objetivo34 se baseia na promoção do “espírito”
do empreendedorismo para crianças de 7 a 12 anos, capacitando-as para se tornarem
indivíduos confiantes, autossuficientes, criativos e apaixonados pelo que fazem. A empresa
diz que foi inspirada pelo espírito da criança moderna, que é inteligente, brincalhona e cheia
de entusiasmo. Conforme seu site institucional, “os fazedores de limonada modernos
imaginam um mundo melhor e acreditam ser os principais intervenientes no processo de fazer
essa mudança ocorrer através do empreendedorismo” (tradução nossa).
No entanto, quando a Tomorrow’s Lemonade Stand defende e promove a utilização
de práticas pedagógicas35 a fim de desenvolver características empreendedoras em crianças, a
organização está fazendo mais do que simplesmente oferecer um novo serviço ao mercado.
No pequeno fragmento do discurso institucional apresentado acima, conseguimos facilmente
identificar a articulação do papel social (DAHRENDORF, 2012) atribuído ao empreendedor
em nosso tempo e a delimitação de prescrições morais baseadas em certa noção de bem
comum, onde o ato de fazer limonada, por exemplo, não é mais visto como algo corriqueiro
ou, até mesmo, educativo, no sentido de ensinar operações básicas de finanças às crianças.
Aqui, fazer limonada significa estar mais próximo de tornar o mundo um lugar melhor.
É claro que a empresa de Kylee Majkowski não é a primeira instituição a associar
tais sentidos. Tanto o nome quanto o propósito da Tomorrow’s Lemonade Stand são
construídos em um diálogo com um dos maiores símbolos de empreendedorismo infantil nos
Estados Unidos: a banca de limonada. O discurso que enaltece a importância de a criança
ganhar o seu próprio dinheiro e aprender, a partir dessa prática, alguns valores da cultura
empreendedora aparece em desenhos, livros infantis, programas de televisão e, inclusive, em
34

Disponível em: <http://tomorrowslemonadestand.com/#our_story>. Acesso em: fev. 2018.

35

O programa de ensino da Tomorrow’s Lemonade Stand abrange um período de dois anos. Durante o primeiro
ano, meninos e meninas são apresentados a uma variedade de conceitos relacionados com o universo do
empreendedorismo. Aulas presenciais são complementadas por atividades online no intuito de reforçar
algumas ideias-chave. A instituição faz com que seus “alunos” acabem o primeiro ano com uma ideia de
negócio e um plano para colocá-lo em prática. No segundo ano, os pequenos escolhem áreas funcionais para
explorar, liderar e orientar suas empresas. O final desse período é marcado por uma apresentação simulada de
um painel de investidores, liderada por empresários bem-sucedidos na comunidade local. As crianças também
possuem a oportunidade de lançar suas ideias no mercado, com o apoio de um braço específico da
Tomorrow’s Lemonade Stand: o TLS Labs.
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um anúncio veiculado em uma das edições da LIFE Magazine de 1947, titulado “Captain of
Industry” (Figura 9), que considera o empreendedorismo infantil como um modo de perpetuar
os modelos do self-made man e do American Way of Life:

Figura 9 – Anúncio da Electric Power and Light Company veiculado na Life Magazine (1947)36

Como deixa explícito o texto do anúncio37, há um grande esforço discursivo
destinado a ligar a imagem da criança à concretização do sonho americano, ao ponto de o
personagem principal ser encarado como um reflexo de uma filosofia nacional e ser descrito
enquanto um empresário em miniatura. A ideia de que qualquer um pode conquistar seus
sonhos, desde que trabalhe arduamente para isso, é o cerne do mito do self-made man, que,
segundo Casaqui (2016a), representaria o grande herói da cultura capitalista:
A ideia de uma sociedade aberta às iniciativas de qualquer cidadão, que seja
capaz de perceber uma oportunidade e articular a partir daí um negócio, de
propor alguma mercadoria ou serviço que inove dado mercado e conquiste
novos consumidores, compõe a mítica do self-made man. Toda uma cultura
baseada na concorrência e legitimada pelo discurso da meritocracia se
sustenta nessa ideia da oportunidade para ‘qualquer um’ (CASAQUI, 2016a,
p. 209).

36

Fonte: <https://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/245>. Acesso em: fev. 2018.

37

O texto do anúncio é o seguinte: “Butch quer uma bicicleta! Uma grande quantidade de gramados, limonadas e
baby-sittings estão entre Butch e aquela bicicleta, mas nós estamos apostando no menino. Ele tem energia,
visão e nosso hábito nacional de trabalhar duro por aquilo que queremos. Ele é um empresário Americano –
em miniatura. Há muitos nomes para a filosofia de Butch. Você pode chamá-la de Livre Iniciativa,
Oportunidade, Democracia ou Capitalismo, se quiser. Mas qualquer que seja o nome, a América deve muito a
ela. O nosso recurso natural mais valioso reside na ambição e na iniciativa dos americanos como Butch. [...]
Livre iniciativa – e trabalho duro – reunirão Butch e sua bicicleta. Eles são o que construiu a América e o
American Way of Life. Nenhuma nação na Terra tem encontrado um substituto satisfatório para essa
combinação” (tradução nossa).
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A Tomorrow’s Lemonade Stand, por sua vez, não focará na disseminação do
American Way of Life, mas se utilizará da mesma mítica proveniente do self-made man para
apresentar às crianças uma sociedade na qual a figura do empreendedor é um modelo a ser
seguido. Em comum, os dois discursos trazem consigo a noção de que um simples ato de
empreendimento infantil está conectado à prosperidade coletiva, seja em sua capacidade de
construir nações, seja em sua predisposição em tornar o mundo um lugar melhor. Nesse
sentido, tornam-se também claros exemplos do movimento que propõe o engajamento na
retórica de nosso sistema capitalista.
De acordo com Boltanski e Chiapello (2009), tais aliciamentos são necessários na
sociedade, uma vez que o capitalismo, sob diversos aspectos, possui uma estrutura que parece
um tanto quanto absurda: os assalariados, além de serem privados da possibilidade de viver
afastados da subordinação, também não têm propriedade dos frutos de seu trabalho; enquanto
isso, os capitalistas estão confinados a um regime completamente abstrato, ligado ao acúmulo
e à aplicação incessante de recursos, num processo ambicioso e sem fim. Faltam, para os dois
lados, justificativas plausíveis no que se refere às vantagens de estar inserido nesse sistema.
No pensamento de senso comum, a motivação material seria a mais apontada como
pretexto para a atuação no capitalismo. Afinal, todos nós precisamos de um salário para viver.
Boltanski e Chiapello (2009) mostram, contudo, que esse incentivo não é tão cativante quanto
costumamos avaliar, se considerado de maneira isolada. Apoiados em pesquisas do campo da
psicologia do trabalho, os autores evidenciam que a remuneração é insuficiente para
“provocar o empenho e aguçar o entusiasmo no cumprimento das tarefas; o salário constitui,
no máximo, um motivo para ficar num emprego, mas não para empenhar-se” (ibid., p. 39).
Notoriamente, um sistema que prega a acumulação constante de capital precisa de estímulos
muito maiores do que esse para conquistar seus objetivos ano a ano.
A coerção, por sua vez, também é insuficiente. Sobretudo quando a dedicação
exigida, tanto dos assalariados quanto dos executivos, “pressupõe adesão ativa, iniciativas e
sacrifícios livremente assumidos” (ibid., p. 39). Nesse contexto, parece impraticável dispor
unicamente do ‘empenho forçado’ como modo de incentivo ao trabalho, ainda mais porque a
maior parte das profissões e das formas de obter lucro inventadas nos últimos anos enfatiza
aquilo que os departamentos de recursos humanos denominam de ‘envolvimento do pessoal’.
Sendo assim, o engajamento no capitalismo, segundo Boltanski e Chiapello (2009),
depende de justificativas que enalteçam não só as vantagens que a atuação dentro do sistema
pode trazer para o campo individual, mas também os benefícios coletivos que ela seria capaz
de propiciar para toda a sociedade, delineados em termos de bem comum. É justamente essa
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ideologia que fundamenta o engajamento no sistema que os autores denominam de “espírito
do capitalismo” (ibid., p. 39, grifo nosso), retomando as teses de Max Weber.
De forma geral, Weber se refere ao ‘espírito do capitalismo’ como o “conjunto dos
motivos éticos que, embora estranhos em sua finalidade à lógica capitalista, inspiram os
empresários em suas ações favoráveis à acumulação do capital” (ibid., p. 39-40). Tendo em
vista que os comportamentos exigidos pelo capitalismo constituem uma grande ruptura às
formas de vida observadas na maior parte das sociedades humanas antes de seu surgimento,
Weber defende que o sistema foi o responsável por instaurar “uma nova relação moral entre
os homens e seu trabalho, determinada por uma vocação, de tal forma que cada um,
independentemente de seu interesse e de suas qualidades intrínsecas, pudesse dedicar-se a ele
com firmeza e regularidade” (ibid., p. 40). Para o autor, a Reforma Protestante conseguiu
impor a crença de que a salvação se daria pela prática de um ofício no mundo objetivo, em
oposição à vida religiosa com foco único na espiritualidade, privilegiada pelo catolicismo da
época:
Essa nova concepção, na aurora do capitalismo, teria possibilitado esquivarse à questão das finalidades do esforço no trabalho (enriquecimento sem fim)
e assim superar o problema do empenho proposto pelas novas práticas
econômicas. A concepção do trabalho como Beruf - vocação religiosa que
exige cumprimento - servia de ponto de apoio normativo para os
comerciantes e os empreendedores do capitalismo nascente, dando-lhes boas
razões – ‘motivação psicológica’ [...] – para entregar-se sem descanso e
conscienciosamente à sua tarefa, para empreender a racionalização
implacável de seus negócios, indissociavelmente ligada à busca de um lucro
máximo, para perseguirem o ganho, sinal de sucesso no cumprimento da
vocação. Ela também lhes servia porque os operários compenetrados da
mesma ideia mostravam-se dóceis, trabalhadores incansáveis e convencidos de que o homem deve cumprir seu dever onde quer que a
providência o tenha colocado - não procuravam questionar a situação que se
lhes oferecia (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 40, grifo dos autores).

Destaca-se, portanto, a maneira como o capitalismo deixa de ser apenas um método
de sistematização da vida econômica para se transformar em uma ética que organiza todo o
modo de viver. Em nosso trabalho, não abordaremos a questão tocante à influência do
protestantismo sobre o desenvolvimento do sistema capitalista ou, de forma geral, dos valores
religiosos sobre as práticas econômicas. Apoiamo-nos, aqui, na “ideia de que as pessoas
precisam de poderosas razões morais para aliar-se ao capitalismo” (ibid., p. 40). E é muito
interessante o papel executado pela educação no processo de propagação de tais ideologias:
De fato, as injunções sistêmicas que pesam sobre os atores não bastam, por
si sós, para suscitar o seu empenho. A injunção deve ser interiorizada e
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justificada. [...] Participando da reprodução da ordem social, elas têm como
efeito permitir que as pessoas não achem insuportável o seu universo
cotidiano, o que constitui uma das condições para que um mundo seja
duradouro. Se o capitalismo não só sobreviveu - contrariando os
prognósticos que regularmente anunciaram sua derrocada -, como também
não parou de ampliar o seu império, foi porque pôde apoiar-se em certo
número de representações - capazes de guiar a ação - e de justificações
compartilhadas, que o apresentam como ordem aceitável e até desejável, a
única possível, ou a melhor das ordens possíveis. Essas justificações devem
basear-se em argumentos suficientemente robustos para serem aceitos como
pacíficos por um número bastante grande de pessoas, de tal modo que seja
possível conter ou superar o desespero ou o niilismo que a ordem capitalista
também não para de inspirar, não só aos que são por ela oprimidos, mas
também, às vezes, aos que têm a incumbência de mantê-la e de transmitir
seus valores por meio da educação (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p.
41-42, grifo nosso).

Desse modo, uma das funções da educação é interiorizar e justificar as injunções do
sistema capitalista, oferecendo imagens e modelos capazes de garantir “o engajamento dos
trabalhadores sem recorrer à força, mas dando sentido ao trabalho de cada um” (ibid., 2009, p.
104-105). A fim de motivar a participação ativa dos indivíduos no capitalismo, faz-se
necessária a construção de um “espírito capaz de oferecer perspectivas sedutoras e
estimulantes de vida, oferecendo ao mesmo tempo garantia de segurança e razões morais para
se fazer o que se faz” (ibid., 2009, p. 58). É o que vemos, por exemplo, em diversos discursos
educacionais voltados a propagar o ideário da cultura empreendedora em nosso tempo. A
noção do bem comum é geralmente articulada como uma das principais justificativas para o
engajamento de crianças no sistema.
Nesse sentido, a Junior Achievement Brasil38 possui mais de 150 mil voluntários,
que se dividem para atender cerca de 4 milhões de estudantes nas 27 Unidades Federativas da
nação. Segundo seu site oficial39, a organização tem a missão de inspirar e preparar jovens e
crianças, “despertando seu espirito empreendedor para serem bem-sucedidos na sociedade e
em uma economia globalizada, transformando-os em cidadãos qualificados e realizados, que
possam contribuir positivamente para o desenvolvimento sustentável do Brasil” (grifo nosso).
Percebemos, dessa maneira, a utilização das duas dimensões de engajamento mencionadas por
Boltanski e Chiapello (2009, p. 41): “as justificações individuais (aquilo em que uma pessoa
encontra motivos para empenhar-se na empresa capitalista) e as justificações gerais (em que
38

A Junior Achievement Brasil oferece alguns programas pedagógicos para a aplicação no Ensino Fundamental
de escolas parceiras. De acordo com o site da instituição, tais programas têm o propósito de “apresentar aos
jovens noções sobre economia de mercado e as funções básicas de uma empresa”, além de “proporcionar aos
jovens uma experiência prática em negócios através da organização e da operação” de uma miniempresa.

39

Disponível em: <http://www.jabrasil.org.br/jabr/junior-achievement/institucional>. Acesso em: fev. 2018.
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sentido o empenho na empresa capitalista serve ao bem comum)”. A criança que passa por um
programa da Junior Achievement supostamente seria capaz de se tornar bem-sucedida e, ao
mesmo tempo, auxiliar seu país a prosperar.
Por sua vez, em 2017, a BizWorld40 completou 20 anos em que vem ensinando
crianças do Ensino Fundamental de cem países ao redor do mundo a como gerir uma empresa
por meio de práticas empreendedoras. No seu site institucional, a organização também é
bastante categórica: “nossa missão é capacitar crianças para se tornarem pensadores do século
XXI, despertando seu espírito empreendedor, inspirando-os a se tornarem arquitetos do futuro
e dando-lhes a confiança pra transformar o mundo”41 (tradução nossa, grifo nosso). É
interessante como nunca temos uma efetiva descrição do que as crianças fariam para mudar o
ambiente em que vivem ou, até mesmo, uma breve apresentação das particularidades desse
novo mundo proposto. São apelos que estão intimamente ligados apenas ao plano discursivo,
sustentando as lógicas de justificação do sistema capitalista e, consequentemente, vendendo a
ideia de que a salvação para todas nossas mazelas pode ser encontradas dentro do próprio
capitalismo.
Este tipo de proposição acontecerá de forma muito similar em outros discursos. Ao
tentar encontrar sinônimos para a palavra ‘empreender’, o StartIUPI, programa educacional
português que visa ensinar empreendedorismo às crianças, diz que ‘fazer’ é uma “bonita
palavra, mas redutora. Empreender não é só fazer. É fazer para que alguma coisa fique
melhor, para que o mundo fique melhor”42 (grifo nosso). Do mesmo modo, a Empreenda
Sonhos, antes conhecida como Oficina de Negocinhos, afirma que seus cursos contribuem
para “a criação de uma sociedade mais feliz, próspera, criativa e sustentável”43. Por fim, a
VentureLab44, uma organização educacional sem fins lucrativos, anuncia que todas as
crianças têm dentro de si o poder de transformar sua realidade. Para isso, basta aprenderem o
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A BizWorld oferece programas de ensino cujo objetivo é desenvolver as habilidades empreendedoras em seus
alunos. Todos esses conteúdos programáticos versam sobre empreendedorismo, negócios, responsabilidade
financeira, além das habilidades de colaboração, liderança, criatividade, entre outros. Os alunos trabalham em
equipe para resolver problemas do mundo real. Os programas da BizWorld são utilizados por estudantes da 3ª
a 8ª série em salas de aula por todo o mundo. No entanto, também podem ser utilizados em escolas ampliadas,
acampamentos e extensões curriculares.
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A VentureLab também disponibiliza programas de aulas e atividades para pais e professores. Segundo o
próprio site da instituição: “nosso currículo é incrivelmente simples de usar, pode ser ensinado em todos os
tipos de configurações (na escola, depois da escola, em grupos comunitários como as Bandeirantes, ou mesmo
em casa!) e apresenta aos alunos as principais mentalidades empreendedoras” (tradução nossa).

92

conjunto de habilidades empreendedoras: “independentemente da idade, dos antecedentes ou
das experiências de um aluno, acreditamos que eles tenham o poder de mudar o mundo”45.
Essa procura por razões morais relacionadas à prática profissional, por melhorar a
sociedade, por trabalhar em algo que acreditamos, faz-se cada vez mais presente no período
em que vivemos, principalmente com a elevação da figura do empreendedor ao modelo de
sucesso e de herói de nossa cultura. De acordo com Boltanski e Chiapello (2009, p. 46, grifo
nosso), as expressões do espírito do capitalismo são aquelas responsáveis por sensibilizar os
indivíduos aos quais elas se dirigem, propondo-lhes “modelos de ação que eles possam
adotar”. Dessa forma, os materiais empíricos até aqui apresentados tentam estabelecer certo
padrão de conduta, baseado no ideário do empreendedorismo, que, como veremos adiante,
parece se firmar como o grande paradigma do atual espírito do capitalismo.
Também é interessante observarmos que, além da articulação do engajamento em
torno do bem comum, os exemplos acima fazem questão de afirmar que o caminho do
empreendedorismo é aquele em que seus sonhos serão realizados, seu futuro será bemsucedido e a vida será feliz. Segundo Boltanski e Chiapello (2009), os mais jovens, para mais
das justificações relacionadas à prosperidade coletiva, precisam ser apresentados a um sistema
onde as atividades capitalistas “possam ser qualificadas de ‘estimulantes’, ou seja, de modo
muito geral, capazes de oferecer, ainda que de maneiras diferentes em diferentes épocas,
possibilidades de autorrealização e espaços de liberdade de ação” (p. 48).
O espírito do capitalismo, portanto, é o conjunto de crenças e de discursos que
contribuem para justificar e legitimar a ordem capitalista, assim como os comportamentos e
estilos de vida favoráveis a ela. Tal pensamento é sempre apoiado na ideologia dominante de
uma época, em que absolutamente todos os indivíduos estão imersos:
Pode-se falar de ideologia dominante, contanto que se renuncie a ver nela
apenas um subterfúgio dos dominadores para garantir o consentimento dos
dominados e que se reconheça que a maioria dos participantes no processo,
tanto os fortes como os fracos, apoia-se nos mesmos esquemas para
representar o funcionamento, as vantagens e as servidões da ordem na qual
estão mergulhados (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 42, grifo dos
autores).

Nesse sentido, os autores constroem descrições tipificadas do espírito do capitalismo,
organizando a trajetória do sistema em três momentos históricos diferentes. Cada uma delas
caracteriza os vários elementos citados acima e revela, para aquele tempo determinado, “qual
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foi a grande aventura dinamizadora representada pelo capitalismo, que sólidas fundações para
a construção do futuro e que respostas para as expectativas de uma sociedade justa ele parecia
conter em si” (ibid., p. 49). No entanto, ressaltamos que não são etapas estanques, e sim a
caracterização de paradigmas dominantes em dada época, que não excluem elementos de
outros ‘espíritos’ que permanecem e convivem no mesmo cenário.
O primeiro espírito do capitalismo equivale ao período final do século XIX e está
associado à figura do burguês empreendedor, que capitaneava, de certa forma, o processo de
industrialização ainda em seu início. Com foco na inovação, no risco e na especulação, o
burguês conduziu um sistema cujo benefício intrínseco se baseava na “libertação, sobretudo
espacial ou geográfica, possibilitada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e do
trabalho assalariado” (ibid., p. 49). Era um capitalismo substancialmente familiar, onde o
destino da empresa muitas vezes condizia com o destino da família que a controlava. Por isso,
tal descrição abrange também as particularidades da moral burguesa, como a avareza e a
preocupação com a linhagem.
Por sua vez, o segundo espírito do capitalismo corresponde ao intervalo entre os
anos 30 e 60, quando as grandes organizações passam a ganhar destaque na sociedade. Aqui,
a tipificação recai mais sobre a figura grandiosa do diretor, que busca expandir o tamanho de
sua firma incessantemente com base na “produção de massa, baseada em economias de
escala, na padronização dos produtos, na organização racional do trabalho e em novas
técnicas de ampliação dos mercados (marketing)” (ibid., p. 50). Nesse contexto, os jovens
enxergaram as oportunidades ofertadas pelas grandes empresas como a chance de alcançar
posições de poder, de onde poderiam mudar o mundo e realizar seus tão sonhados desejos de
consumo, projetados pela cultura de massas:
Nessa versão, a dimensão "garantia" é assegurada pela racionalização e
planificação de longo prazo - tarefa prioritária dos dirigentes - e,
principalmente, pelo próprio gigantismo das organizações que constituem
ambientes protetores capazes de oferecer não só perspectivas de carreira,
mas também infraestrutura para a vida cotidiana (moradias funcionais,
centros recreacionais, organismos formadores) com base no modelo do
exército (tipo de organização cujo paradigma foi constituído pela IBM nos
anos 50-60) (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 50).

Quanto à articulação em torno de um bem comum, o segundo espírito do capitalismo
contou com o princípio de ordem industrial, incorporada e proclamada pelos engenheiros:
“crença no progresso, esperanças na ciência e na técnica, na produtividade e na eficácia”
(ibid., p. 50). Havia também um anseio cívico no sentido de reforçar a socialização da
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produção, da distribuição e do consumo, a solidariedade institucional, assim como a
“colaboração entre as grandes empresas e o Estado com o objetivo de alcançar a justiça
social” (ibid., p. 51).
No entanto, as mudanças drásticas esperadas para a vida dos empregados não foram
estabelecidas como o previsto. A ideia de acumulação monetária tencionando a justiça social,
por exemplo, começa a ser questionada: sob a perspectiva dos grandes empresários, melhorar
de forma significativa as condições de trabalho não é algo viável. Além disso, questões como
o esvaziamento do poder do Estado e a perda da estabilidade antes prometida nas carreiras
empresariais também fazem com que o grau de engajamento dos trabalhadores decaísse com o
tempo (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009).
Assim, da crise de seu predecessor, surge o terceiro espírito do capitalismo, ainda
em processo de formação. Ele “deverá ser isomorfo a um capitalismo ‘globalizado’, que põe
em prática novas tecnologias” (ibid., p. 52). Porém, a necessidade contemporânea de voltar a
dar significado ao processo de acumulação “choca-se principalmente com a tensão entre o
interesse coletivo dos capitalistas como classe e seus interesses particulares como operadores
atomizados em concorrência num mercado” (ibid.). A saída até agora vislumbrada se baseia
na propagação dos valores do empreendedorismo.
Atualmente, o empreendedorismo vem sendo reconhecido e exaltado como um dos
principais suportes do crescimento econômico, da criação de empregos e da geração de renda.
Neste cenário, o modelo de conduta a ser seguido é representado pelo comportamento do
indivíduo empreendedor, reforçando a ideia do “empreendedorismo de si” como qualidade
essencial para se alcançar o sucesso (COSTA e SARAIVA, 2011).
A figura do empreendedor, portanto, passa por um processo de popularização e de
diversificação na sociedade contemporânea, tornando-se “simultaneamente a atitude de um
povo que busca o desenvolvimento socioeconômico de seu país e uma nova ética empresarial
do trabalho” (ibid., p. 4). Neste sentido, se uma economia fundamentada no livre mercado tem
o propósito de produzir mais riquezas, são necessárias pessoas capazes de observar
atentamente o cenário existente a fim de identificar oportunidades, melhorar processos e
inventar negócios. No entanto, o fundador de uma organização não é o único a se encaixar
nessa definição: “quase todas as pessoas podem ser empreendedores: [...] o gerente de sua
própria empresa, o líder que inova na empresa de outrem, ou qualquer pessoa que tome uma
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iniciativa estratégica em uma organização” (ibid.). O empreendedor passa a constituir um
paradigma moral. Ou, nas palavras da Empreenda Sonhos46:
Empreender é muito mais do que “abrir um negócio”. Empreender é um ato
natural ao espírito criativo humano, que envolve a realização de sonhos
pessoais e resolução de problemas da sociedade. É sonhar – planejar – agir –
conquistar – celebrar – e compartilhar com a comunidade!47

Dessa forma, tanto o empreendedorismo como os sujeitos designados na qualidade
de modelos de sucesso para essa cultura ganham um caráter sobrenatural. Sabendo que as
justificações mais gerais do capitalismo “são constantemente reproduzidas por meio dos
processos de socialização familiares e escolares” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p.
43), programas educacionais, matrizes curriculares e cursos para desenvolvimento da vida
pessoal ou profissional se constituem como desdobramentos de uma cultura empreendedora
que sustenta as lógicas de justificação do sistema capitalista e, consequentemente, articula o
engajamento de crianças por todo o mundo. Tais produtos são concebidos como estímulos
externos para que os indivíduos consigam “encontrar sua força interior, para empreenderem a
si mesmos como seres produtivos, empregados (ou ‘autoempregados’, capazes de gerar suas
próprias empresas), felizes, ativos e com valores sólidos e positivos, comprometidos com a
coletividade” (CASAQUI, 2017, p. 14).
Faz-se necessário entender, contudo, de que forma percorremos a passagem de um
momento do capitalismo para o seguinte. Do burguês às grandes organizações, das grandes
organizações ao empreendedor da própria vida: as crises de representação e engajamento
assolam o sistema capitalista desde que nasceu. Apesar disso, sempre encontra maneiras de
preservar-se e seguir como vigente, mobilizando um conjunto ideológico novo a cada
instabilidade:
As mudanças do espírito do capitalismo acompanham, assim, modificações
profundas das condições de vida e trabalho, bem como das expectativas dos
trabalhadores - para si ou para seus filhos -, trabalhadores que, nas empresas,
têm seu papel no processo de acumulação capitalista, mas não são seus
beneficiários privilegiados (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009, p. 51).

Neste ponto, é interessante observar como as críticas já feitas contra o capitalismo
são colocadas posteriormente a serviço do mesmo por meio de discursos promotores de um
46

A Empreenda Sonhos trabalha de acordo com o pedido de seus clientes. Oferecendo atividades de educação
empreendedora para crianças do Ensino Fundamental e Médio, a empresa realiza desde breves palestras e
workshops até programas de aula anuais.
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novo tipo de gestão. Os valores propagados pela cultura empreendedora formam um padrão
de conduta baseado na alta performance, na autoestima e na autenticidade. Contudo, tais
indícios do sucesso contemporâneo são frutos de reivindicações juvenis perante o sistema no
final da década de 1960. Se compararmos o que Boltanski e Chiapello (2009) classificam
como penhores de sucesso do novo espírito do capitalismo e as caracterizações obtidas pela
figura do empreendedor nos dias de hoje, enxergaremos diversas semelhanças:
As qualidades que, nesse novo espírito [do capitalismo], são penhores de
sucesso – autonomia, espontaneidade, mobilidade, capacidade rizomática,
polivalência, (em oposição à especialização estrita da antiga divisão do
trabalho), comunicabilidade, abertura para os outros e para as novidades,
disponibilidade, criatividade, intuição visionária, sensibilidade para as
diferenças, capacidade de dar atenção à vivência alheia, aceitação de
múltiplas experiências, atração pelo informal e busca de contatos
interpessoais – são diretamente extraídas do repertório de maio de 68. (ibid.,
p. 130)

Os penhores de sucesso citados por Boltanski e Chiapello (2009) são justamente
aqueles que iniciativas como os discursos educacionais mostrados por esse capítulo procuram
desenvolver na infância. A FasTracKids48, por exemplo, diz que “pensamento crítico,
criatividade, comunicação, colaboração e autoconfiança”49 são as habilidades essenciais para
preparar uma criança para o século XXI. Apenas assim elas seriam capazes de “conquistar
sucesso no aprendizado e na vida”.
Nesse contexto, a educação empreendedora pode ser entendida como uma das
representantes de um movimento cujo objetivo é apresentar às crianças as práticas do universo
do empreendedorismo, disciplinando-as para o futuro e as incorporando neste projeto de
sociedade fundamentado na monocultura (CASAQUI, 2017).

2.2 A NOVA RAZÃO DO MUNDO E A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
Diante do exposto acima, cabe a nós apresentar a crítica que Dardot e Laval (2016)
fazem à teoria de Boltanski e Chiapello (2009). Segundo os autores, a tese de “O novo
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A FasTracKids é uma instituição que oferece programas educacionais para escolas parceiras. Utilizando-se de
músicas, brincadeiras e aulas expositivas, a empresa disponibiliza aulas com uma variedade bem grande de
atividades. Após entenderem a teoria por trás das habilidades empreendedoras, meninos e meninas colaboram
juntos em diversos projetos, exercícios e atividades simuladas. Segundo a empresa, a repetição é necessária
para a aprendizagem, pois as crianças podem não só discutir sobre o que aprenderam, mas também aplicar os
novos conhecimentos em algumas situações.
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espírito do capitalismo” foca muito na dimensão retórica, na capacidade do sistema em pegar
as críticas e incorporá-las em sua estrutura. Mas, o quanto de engajamento e consentimento
realmente existe em nossa sociedade? Dardot e Laval (2016) trazem para o debate a dimensão
do controle social: para os indivíduos, não existem escolhas no que se refere à questão de se
engajar no sistema. Pelo contrário, há um imperativo muito forte do tipo de pessoa que temos
que ser.
Isto fica muito claro quando observamos discursos como o da escola de negócios do
Instituto Germinare50. Ao descrever os valores transmitidos às crianças em suas aulas (atitude
de dono, determinação, disciplina, disponibilidade, simplicidade, franqueza e humildade), a
entidade faz questão de separar um campo de seu site para ressaltar aquelas características nas
quais não acredita: “arrogância, pessoas que não respeitam as outras, salvador da pátria,
burocracia, soluções milagrosas, egoísmo, deslealdade, gente que acha que sabe tudo,
vaidade, coisas complexas, fofocas”51. Existe, no discurso, um mecanismo de desconsideração
sobre todo e qualquer tipo de subjetividade que não seja o perfil paradigmático de nosso
tempo.
De maneira similar, o Studio Pensando Bem52 clama aos pais que consideram
matricular seus filhos na instituição: “dê a oportunidade para seu filho não ser mais um na
multidão”. A partir disso, a escola descreve uma quantidade enorme de características que
deveriam ser ensinadas às crianças a fim de atingirem o sucesso:
Desenvolver a comunicação, atualizar-se sempre, aprender com quem
chegou ao topo, falar pelo menos inglês, administrar bem o dinheiro desde
cedo, desenvolver competências de liderança, ajudar o próximo, aprender a
lidar com o risco, libertar-se de padrões, trabalhar para realizar sonhos em
vez de somente para pagar contas no final do mês, livrar-se da dependência
do consumo pra ter significado, desenvolver raciocínio esquemático livre
para improvisar e sem decorar, ter controle sobre suas emoções, não se
abater com as críticas, manter-se humilde pra aprender, assumir seu
protagonismo, livrar-se do coitadismo, cultivar hábitos vitoriosos, saber
49
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Em 2010, o Instituto Germinare inaugurou sua Escola de Negócios, aprovada pelo Ministério da Educação e
reconhecida pela UNESCO. A iniciativa oferece sem custo o Ensino Fundamental e o Ensino Médio para os
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produtivos (empresas e plantas industriais) e Bolsa de Valores, além de encontros com especialistas. Também
estão inseridos em inúmeras atividades de simulação prática com aplicação no mundo empresarial”.
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O Studio Pensando Bem é uma escola que oferece cursos extracurriculares a seus alunos. A partir de
explicações presenciais e simulações de atividades empreendedoras, a instituição busca disciplinar crianças
em busca do empreendedorismo.
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aprender com as frustrações, ter controle sobre a ansiedade, assumir sua
responsabilidade pelos erros cometidos sem culpar terceiros, ser confiável,
pensar grande, ser um inconformado com a mediocridade, não querer
depender de governos ou família, ter a capacidade de se renovar diante de
um revés, selecionar bem as companhias, querer ser o melhor no que se
propõe a fazer, não se acovardar diante do medo do desconhecido...53

A tese defendida por Dardot e Laval (2016) é justamente a de que o neoliberalismo,
nascido da crise do segundo espírito do capitalismo, antes de ser uma política econômica ou
uma ideologia, é “fundamentalmente uma racionalidade e, como tal, tende a estruturar e
organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a própria conduta dos governados”
(ibid., p. 17). Estamos tratando, portanto, de um conjunto de dispositivos, práticas e discursos
que especificam uma nova forma de governo dos homens conforme o ideal universal da
concorrência:
O que está em jogo nesses exemplos é a construção de uma nova
subjetividade, o que chamamos de “subjetivação contábil e financeira”, que
nada mais é do que a forma mais bem-acabada da subjetivação capitalista.
Trata-se, na verdade, de produzir uma relação do sujeito individual com ele
mesmo que seja homóloga à relação do capital com ele mesmo ou, mais
precisamente, uma relação do sujeito com ele mesmo como um “capital
humano” que deve crescer indefinidamente, isto é, um valor que deve
valorizar-se cada vez mais (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 31).

Ou seja, os elementos morais que possibilitam a sustentação dos indivíduos em nosso
sistema são exatamente iguais aos que permitem a manutenção da economia de mercado.
Ambos se situam na generalização do modelo de empresa à sociedade como um todo. “Em
uma palavra, cada indivíduo deve gozar das garantias oferecidas pela pequena empresa, ou
melhor, cada indivíduo deve funcionar como uma pequena empresa” (ibid., p. 127).
Temos, então, a concepção de uma sociedade onde a regra da concorrência é a norma
subjetiva geral, fazendo com que os sujeitos conclamem um ideal empresarial de si. Como um
capital que deve se valorizar constantemente, somos interpelados durante toda a vida para
buscar o enquadramento à conduta exemplar, pois é somente na dimensão comportamental
que uma economia de mercado pode funcionar e prevalecer:
A economia de mercado só pode funcionar se estiver apoiada numa
sociedade que lhe proporcione as maneiras de ser os valores, os desejos que
lhe são necessários. A lei não basta, são necessários também os costumes.
Esse, sem dúvida, é o significado mais profundo da expressão “economia
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social de mercado”, se considerarmos que essa economia é uma entidade
global dotada de coerência (DARDOT e LAVAL, 2016, p. 122-123).

Nesse contexto, uma das palavras-chave do neoliberalismo é ‘adaptação’. Pautada
pela necessidade de um incessante amoldamento de homens e instituições a uma ordem
econômica profundamente maleável, a política neoliberal propõe-se a produzir e conservar as
condições de funcionamento do princípio concorrencial. Como afirmam Dardot e Laval (ibid.,
p. 90), “à revolução permanente dos métodos e das estruturas de produção deve corresponder
igualmente a adaptação permanente dos modos de vida e das mentalidades”.
Desse modo, com a intenção de evitar possíveis crises de adaptação, faz-se essencial
colocar em prática uma série de serviços sociais, que acabam funcionando como genuínas
políticas de condição humana em nossa sociedade. Um dos aspectos propriamente universais
dessa “política global de adaptação à competição” (ibid., p. 91) é a educação.
Anteriormente, quando apresentamos discursos que concebiam a ideia de um “futuro
melhor” a partir das práticas educacionais oferecidas, estávamos observando apelos de uma
subjetividade empreendedora que, “desde cedo, incuta nos alunos os preceitos caros à
empresa, como a predisposição ao risco, a naturalização da concorrência, a adequação a um
contexto incerto que demanda visão estratégica, disposição constante e flexibilidade em todos
os campos” (SALGADO, 2016, p. 69). É como se a educação tradicional servisse apenas para
formar empregados, enquanto o que o mundo realmente precisa é de empregadores. Como diz
Sibilia:
Nesse novo contexto, a educação formal já não é a única via possível – nem
sequer a melhor – para alcançar o tão buscado êxito profissional e financeiro.
Mais do que as qualidades associadas ao ensino tradicional, e até em choque
com elas, privilegiam-se outras, como o talento ou a criatividade em algum
domínio explorável, somados à dedicação e à vocação empreendedora, que
se deveriam desenvolver além – e até apesar – de se frequentar a escola
(SIBILIA, 2012, p. 126).

Assim, a existência de tais programas educacionais também manifesta o interesse
pelo enquadramento das crianças às necessidades do nosso sistema produtivo: “a formação de
corpos e mentes empreendedoras” (SALGADO, 2016, p. 104).
De acordo com Marín-Díaz (2012), a educação sempre foi atravessada por um
aglomerado de práticas de aperfeiçoamento a fim de modificar os sujeitos e produzir formas
de vida específicas para sociedades e coletividades também específicas. Para a autora,
podemos pensar as práticas pedagógicas, enquanto atividades prescritas com o objetivo de
formar e definir modos de comportamento, como técnicas de condução ou de governo. “Isso
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porque nessas práticas são incorporados e desenvolvidos exercícios destinados à
transformação do indivíduo, com o propósito de levá-lo a se enquadrar nos modos de vida de
seu grupo social” (ibid., p. 37).
Os discursos educativos, portanto, fazem parte da governamentalidade neoliberal e,
focando nos modos de controle e influência exercidos sobre os comportamentos dos
indivíduos, começaram a traduzir as noções de culto da performance (EHRENBERG, 2010;
FREIRE FILHO, 2012) e de imperativo da felicidade (FREIRE FILHO, 2010), essenciais
para a cultura empreendedora, em direção a uma aplicação para as crianças.
Para Ehrenberg (2010, p. 18, grifo do autor), o esporte se envolveu em um
movimento de saída dos estádios e ginásios, abandonando o contexto restrito das práticas
esportivas e se transformando em “um sistema de condutas de si que consiste em implicar o
indivíduo na formação de sua autonomia e de sua responsabilidade” num contexto de
concorrência extrema. Ou seja, há a ideia de que, em nossas vidas, se nos aplicarmos e nos
dedicarmos corretamente, sempre será possível aprimorar nosso próprio rendimento: ser mais
otimista, mais rápido, mais resiliente, uma versão melhor de si mesmo. O slogan da escola
UltraKids Club54 ilustra bem essa ideologia: “seja o melhor que você possa ser”55. Em nossa
sociedade, as únicas barreiras para a realização de todos os nossos sonhos ou objetivos seriam
nossas limitações pessoais ou nossa falta de vontade para nos superar.
A ambição e a injunção da performance [...] não se trata somente de uma
necessidade econômica, mas de uma doutrina ou de uma utopia de
autorrealização que dinamiza o individualismo contemporâneo, dando alento
moral a novas formas de concorrência e de diferenciação social. O desejo de
ser mais – desafiando e superando, sem trégua, os próprios limites – cativa o
imaginário contemporâneo, mobilizando energias psíquicas, anseios
narcísicos de reconhecimento e fantasias de omnipotência (FREIRE FILHO,
2012, p.40, grifo do autor).

Porém, não basta apenas ser mais. É necessário, também, ser feliz. Nos dias de hoje,
a felicidade passou a ser vista como um projeto individual que pode ser completamente
conquistado aqui e agora, desde que também nos dediquemos fortemente a este
empreendimento. “A imagem da felicidade é a representação do sucesso sem culpa”
(CASAQUI, 2017, p. 14). E que melhor maneira de ter sucesso do que entregar-se ao trabalho
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A UltraKids Club é uma escola localizada na Inglaterra. Seu objetivo é o de ensinar algumas práticas
empreendedoras a seus alunos por meio de cursos presenciais e jogos. A instituição também trabalha com
organizações de caridade, associações de moradias e outras entidades dos setores público e privado a fim de
oferecer programas didáticos e disseminar a ideologia empreendedora.
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de corpo e alma, encarando-o como uma possibilidade de autorrealização e de colocar em
prática um antigo sonho infantil? A educação empreendedora propaga esses valores de tal
forma que observamos a tentativa de formação de um comportamento cronicamente feliz na
sociedade: um padrão de conduta, baseado na autoestima, na autenticidade e na performance
de uma personalidade extrovertida e dinâmica, que acaba por ser necessária para o alcance do
sucesso (FREIRE FILHO, 2010). A StartIUPI56, por exemplo, discorre da seguinte maneira
sobre a felicidade:
O que nos move é acreditar que podemos todos ser mais felizes e que o
empreendedorismo tem um papel essencial nesse desígnio. Não a visão
redutora do empreendedorismo enquanto meio para sermos donos da nossa
empresa, mas o empreendedorismo como forma de estar na vida, atentos ao
mundo que nos rodeia e com vontade de aplicar os nossos talentos,
colocando-os ao serviço de propósitos que contribuam para um mundo
melhor. Isso sim, funciona como multiplicador de momentos de felicidade57.

Aqui, a empresa claramente atesta que o ideário empreendedor ultrapassou o mundo
dos negócios e caminha em direção à vida como um todo, inclusive denominando o
empreendedorismo como “forma de estar” no mundo, ligada a um indivíduo feliz, talentoso e
preocupado com o bem comum. Segundo Dardot e Laval (2016, p. 154-155), na sociedade
neoliberal, cabe à educação “desempenhar um papel determinante na difusão desse novo
modelo humano genérico”. O que impressiona, contudo, é o esforço discursivo em justificar a
entrada de crianças nesse sistema desde a mais tenra idade.
Com base na concepção piagetiana de desenvolvimento cognitivo, a infância pode
ser dividida em dois estágios: enquanto a primeira infância marcaria o intervalo entre zero e
seis anos, a segunda infância estaria localizada entre os sete e os onze. Cada vez mais
utilizada em discursos como os de Psicologia, Educação e Medicina, a primeira infância,
contudo, é aquela vista com olhos mais atenciosos, já que “é comumente associada a uma
ideia de que os hábitos e práticas que marcam os primeiros anos da vida de uma criança vão
repercutir por toda sua existência” (TOMAZ, 2015, p. 122).
Assim, slogans como “Nunca é cedo demais!” surgem em nosso tempo. É com ele
que a empresa Kidpreneurs58 se apresenta ao mercado norte-americano de educação. A
56

A StartIUPI é uma empresa portuguesa que oferece programas didáticos a escolas parceiras. Tais programas
fornecem: modelos de aula de forma a orientar o professor para o ensino do empreendedorismo; fichas
pedagógicas a serem realizadas na sala de aula; seminários online para o esclarecimento de dúvidas; e
dinâmicas onde os participantes vivenciam algumas situações simuladas do universo empreendedor.

57
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companhia oferece auxílio a pais e professores que procuram uma abordagem pedagógica
capaz de ensinar ferramentas e estratégias básicas do empreendedorismo às crianças, fazendo
com que elas adquiram, assim, “uma valiosa experiência em direção a iniciar, gerenciar e
trabalhar no crescimento de um negócio de sucesso”59. De maneira semelhante, a Tomorrow’s
Lemonade Stand afirma que sua missão é a de “nutrir e proteger a crença [no
empreendedorismo] desde o mais cedo possível” e a Empreenda Sonhos, por sua vez,
proclama que “nunca é cedo demais para sonhar!”.
É interessante, também, ver a forma como a palavra ‘sucesso’ é utilizada. Na relação
dialógica entre as práticas discursivas, o empreendedor se transformou em um modelo
exemplar de comportamento, visto que seu pensamento estaria sempre voltado ao futuro e sua
percepção estaria aplicada a enxergar e executar oportunidades onde ninguém mais vê. Além
disso, alguns discursos alçam simbolicamente a figura do empreendedor à posição de
protagonista da sociedade. Esse é o caso da UltraKids Club e da Escola de Negocinhos, que,
por meio de imagens de crianças vestidas de super-heróis, revelam algumas implicações do
neoliberalismo contemporâneo. De acordo com Dardot e Laval (2016, p. 333), a nova razão
do mundo provoca uma racionalização do desejo e “transforma o trabalho no veículo
privilegiado da realização pessoal: sendo bem-sucedidos profissionalmente, fazemos da nossa
vida um ‘sucesso’”.

Figura 10 – Imagens de herói presentes nos sites da UltraKids Club60 e Empreenda Sonhos61, respectivamente

O neoliberalismo, portanto, “pretende espalhar e sistematizar o espírito de
empreendimento em todos os domínios da ação coletiva” (DARDOT e LAVAL, 2016, p.
59

A Kidpreneurs oferece um livro repleto de conteúdos e atividades para que pais e responsáveis sejam capazes
de educar suas crianças sobre o empreendedorismo sem precisarem sair de casa.
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Fonte: <http://ultrakids.club/>. Acesso em: jun. 2017.
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Fonte: <http://empreendasonhos.com/index.html>. Acesso em: fev. 2018.
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154), fazendo dele o princípio universal de nosso tempo. Ao impor a ideia de que um
determinado modo de agir é superior a qualquer outro, os discursos educacionais aqui
apresentados fazem parte dessa racionalidade de mundo e ajudam a construir os pilares
discursivos de um projeto de sociedade apoiado na cultura do empreendedorismo (CASAQUI,
2017). O objetivo é incentivar os ‘primeiros passos’ das crianças no sistema capitalista: não
por acaso, este é o nome de um dos principais programas de educação empreendedora do
Sebrae.
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma
entidade privada com mais de quarenta anos de atuação no país. Desde que foi criada, o
grande foco da instituição é o fortalecimento das práticas empreendedoras no território
nacional, tornando-se quase um sinônimo para o estímulo do empreendedorismo no Brasil.
Para se ter noção do tamanho de sua importância, o Sebrae está presente nas 27 Unidades
Federativas da Nação e é a única organização autorizada a oferecer o curso Empretec no país:
uma metodologia criada pela ONU para o desenvolvimento de atributos da conduta
empreendedora. O fato de uma entidade tão fortemente ligada ao empreendedorismo possuir
um programa educacional voltado às crianças despertou nosso interesse.
De acordo com o Sebrae, se a educação empreendedora passou a desempenhar uma
função estratégica no cenário socioeconômico brasileiro, é por causa da conjuntura em que
vivemos. Para justificar sua investida no campo pedagógico, a instituição descreve de maneira
enfática o que ela entende por essa competitiva realidade atual:
A sociedade contemporânea vem cada vez mais exigindo pessoas
empreendedoras, autônomas, com competências múltiplas, que saibam
trabalhar em equipe, que tenham capacidade de aprender e adaptar-se a
situações novas e complexas, de enfrentar novos desafios e promover
transformações. Por causa dessa realidade, a Educação Empreendedora
passou a ocupar uma posição estratégica no campo econômico e social no
cenário brasileiro. É fundamental aprender sobre empreendedorismo62.

Nesse contexto, o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) é uma
iniciativa proposta pela entidade para estimular o desenvolvimento da educação e da cultura
empreendedora entre os estudantes brasileiros. Pautando-se na ideia de que o ensino deve ser
transformador, incentivar crianças à quebra de paradigmas e semear características

62
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-os-niveis-de-ensino,76681a9d36d95410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. Acesso em: fev. 2018.
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fundamentais do comportamento empreendedor63, as escolas vinculadas ao programa
oferecem cursos com temas e conteúdos específicos destinados a cada um dos nove anos do
Ensino Fundamental. O projeto, custeado inteiramente pelo Sebrae, está disponível tanto para
escolas públicas como para instituições de ensino particulares. A expectativa é de que
aproximadamente 700 mil alunos já tenham sido atendidos entre os anos de 2014 e 2015.
Algo que chama atenção sobre o JEPP é a forma como o seu discurso também tenta
conceber a ideia de um “futuro melhor” a partir das práticas educacionais oferecidas. Segundo
frase destacada no folder do projeto64, quanto mais cedo as crianças aprendem sobre
empreendedorismo, mais cedo o futuro do Brasil seria construído.
Porém, para que conseguíssemos realizar uma análise assertiva do programa,
mobilizamo-nos no sentido de elaborar uma pesquisa documental. O deslocamento realizado
foi o de recolher todas as informações possíveis sobre o programa Jovens Empreendedores
Primeiros Passos em canais oficiais do Sebrae. Logo, os documentos que seriam
posteriormente analisados foram levantados a partir: (a) do site institucional; (b) dos vídeos
sobre o JEPP nos canais oficiais do Sebrae no YouTube; e (c) dos posts relacionados ao
projeto no Facebook.
A interação em campo, contudo, trouxe dificuldades e impasses. Diante do material
levantado, tivemos grandes dificuldades em delimitar o corpus de análise para este capítulo.
No movimento de aproximação ao objeto empírico, as limitações da estrutura organizacional
do próprio Sebrae impediram que usufruíssemos de uma possível “escolha óbvia”: a
instituição possui, além de um site nacional, um endereço específico para alguns estados
brasileiros, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul, cada um com
o seu próprio conteúdo e textos diferentes sobre o JEPP. O mesmo acontece com os canais do
YouTube, com o agravante de que não há nenhum vídeo referente ao programa educativo no
canal nacional da organização. Apesar de terem o mesmo conceito comunicacional, as
estruturas dos vídeos estaduais eram muito diferentes e nenhum atributo, como o número de
visualizações, por exemplo, destacava-se o suficiente para justificar a seleção de apenas um
deles como parte do corpus.
Dessa forma, encaminhamo-nos para o site nacional do Sebrae e percebemos que a
comunicação referente ao JEPP estava incorporada ao conteúdo denominado de “Educação
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Empreendedora”. Na página, existem três elementos principais: (a) texto de apresentação
oficial65; (b) folder do programa66; e (c) vídeo originalmente veiculado no canal do Sebrae
Goiás no YouTube67. Considerando que tais enunciações discursivas foram escolhidas pela
instituição para atuar na divulgação do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos em
seu site de âmbito nacional, julgamos que elas fossem as mais próximas do discurso desejado
pela organização a fim de vender o seu programa educacional. Por essa razão, os três
elementos acima mencionados foram aqueles definidos como o corpus de análise desta parte
do capítulo.
2.2.1 “Uma lição que se aprende desde cedo”: analisando os textos do JEPP
Como vimos, a cultura do empreendedorismo vem apresentando modulações que nos
instigam a refletir sobre a questão da infância. Em uma sociedade onde somos rodeados pela
exigência de competências múltiplas e de frequente adaptação a situações complexas e
desafiantes, o culto da performance (EHRENBERG, 2010) não cria exceções para as crianças.
Há a percepção de que a criança que passa por um curso como o JEPP, por exemplo, estaria
muito mais preparada para o mercado de trabalho do que uma criança que nunca teve contato
com o ensino das práticas empreendedoras.
Nesta sociedade, a educação não tem mais unicamente o papel de emancipar o
sujeito, tornando-se também um mecanismo de reprodução das lógicas do sistema capitalista.
Apresentando a noção de que o ensino deve desenvolver habilidades empreendedoras e
incentivar o aluno à inovação, o primeiro parágrafo do texto de apresentação do JEPP
demonstra bem a contradição tocante ao papel da educação:
A educação empreendedora proposta pelo Sebrae para o ensino fundamental
incentiva os alunos a buscar o autoconhecimento, novas aprendizagens, além
do espírito de coletividade. A ideia é a de que a educação deve atuar como
transformadora desse sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao
desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.

Tal enunciado muito nos ajuda a pensar sobre o ponto de encontro entre práticas
comunicacionais e educativas, definido por Baccega (2001). Segundo a autora, o mundo
sempre chega a nós editado, uma vez que é trazido por relatos que sofrem diversas mediações
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antes de serem apresentados pela televisão, pela fala do vizinho ou pela aula preparada pelo
professor aos seus alunos. Esta edição “obedece a interesses de diferentes tipos, sobretudo
econômicos, e [...], desse modo, acabamos por perceber até a nossa própria realidade do jeito
que ela foi editada” (ibid., p. 10). Ainda de acordo com a pesquisadora, a construção da
realidade pode se dar, principalmente, por meio da ênfase dada a determinado tipo de fato ou
de comportamento. O mundo editado, então, pelo seu estímulo característico, é capaz de
assumir “o lugar de verdade única” (ibid.), o que pode ser relacionado à imposição de que
todos nós devemos ser empreendedores nos dias de hoje, a ponto de termos a necessidade de
treinar nossas crianças para isso.
Este treinamento tem a finalidade de promover e efetivar o enquadramento ao
comportamento exemplar: a conduta do indivíduo empreendedor, baseada, em grande parte,
no conjunto de práticas, hábitos e costumes dos sujeitos designados na qualidade de modelos
de sucesso para essa cultura. Neste aspecto, é interessante observar que, segundo o site do
programa, o JEPP considera a autonomia de seus alunos para que eles aprendam tanto a
ideologia e as ferramentas instrumentais do empreendedorismo quanto o próprio kit de
subjetividade e o modo de viver:
O curso procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a
autonomia do aluno para aprender e o desenvolvimento de atributos e
atitudes necessários para a gerência da própria vida (pessoal, profissional e
social). Essa visão vai ao encontro dos quatro pilares da educação propostos
pela Unesco: [a] aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos; [b]
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; [c] aprender a
viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as
atividades humanas; [d] aprender a ser, via essencial que integra as três
precedentes (grifo nosso).

Quando a comunicação do JEPP nos diz que o projeto agirá no sentido de “ensinar as
crianças a ser”, podemos compreender a figura do empreendedor a partir da noção de modelo
de cultura (MORIN, 2011). Criado segundo a conjuntura teórica da indústria cultural, este
conceito reflete sobre a forma como figuras emblemáticas – desde grandes líderes políticos
até celebridades do cinema – passaram a caracterizar modelos de vida a serem seguidos. Tais
modelos de cultura encarnariam “os mitos de autorrealização da vida privada” (MORIN,
2011, p. 101). Entretanto, os métodos de aproximação com tais sujeitos deixaram de ser
pautados apenas pela projeção e identificação e se inseriram num movimento marcado pela
função pedagógica do discurso: o empreendedorismo é algo que pode ser ensinado e
aprendido. Assim, como explicitado no folder do programa, o JEPP investe na capacitação de
professores, que, por sua vez, são responsáveis de repassar estes ensinamentos às crianças:
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Ao considerar que o empreendedorismo pode ser aprendido e ensinado, o
JEPP incentiva o protagonismo juvenil e a iniciativa futura na busca de
possibilidades de inserção no mercado de trabalho, por meio de uma postura
empreendedora ou da criação de negócios próprios. Para tanto, os
professores participam de uma capacitação que aborda as principais questões
teóricas e metodológicas do curso. [...] Na capacitação, os professores
começam a perceber que muito do comportamento empreendedor já faz
parte do seu cotidiano.

Considerando que determinados gêneros de discurso podem fixar ideologias mais ou
menos implicitamente, “o discurso ideológico didático é muito mais explícito ao formular os
conteúdos gerais do esquema ideológico de um grupo” (VAN DIJK, 2005, p. 29, tradução
nossa). Para Van Dijk (2005), o discurso prevê uma dimensão pedagógica e as ideologias
podem ser aprendidas de duas maneiras: (a) o aprendizado a partir de baixo, generalizando
modelos mentais provenientes das experiências da vida cotidiana para representações mentais
socialmente compartilhadas (o texto do Sebrae, por exemplo, menciona que os professores
perceberão, após a capacitação, que “muito do comportamento empreendedor já faz parte do
seu cotidiano”); e (b) o aprendizado a partir de cima, pela instrução ideológica explícita por
parte de líderes, sacerdotes e professores, utilizando-se de meios como folhetos de
propaganda, palestras, apostilas e livros (justamente aquilo que o JEPP oferece aos
estudantes).
Porém, a proposta pedagógica do programa educacional do Sebrae não é realizada de
um modo “clássico”, com o professor escrevendo na lousa e explicando conceitos às crianças.
As práticas empreendedoras são ensinadas aos alunos por meio de jogos, brincadeiras e
atividades lúdicas:
Com a proposta pedagógica do JEPP para cada ano do ensino fundamental,
por meio de atividades lúdicas, o ambiente da aprendizagem sensibiliza os
estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um
olhar observador para que possam identificar, ao seu redor, oportunidades de
inovações, mesmo em situações desafiadoras.

Nesse sentido, é interessante observar como as atividades lúdicas são capazes de
criar um ambiente simulacional de grande competitividade, formulado por regras que
mimetizam as normas do mercado e visando de alguma maneira preparar as crianças para as
responsabilidades que terão como adultos. Como vimos no capítulo anterior, a ideia do
brincar pelo brincar se perdeu um pouco com o tempo, principalmente após o surgimento de
práticas lúdicas ‘pseudo-profissionais’ que articulam o brincar a um propósito futuro. Desse

108

modo, começamos a entender os jogos infantis como incentivadores de ações miméticas com
o propósito de estimular atividades a serem executadas habitualmente na idade adulta.
Sendo assim, é bem claro o hábito futuro que o projeto educacional do Sebrae
gostaria de desenvolver nas crianças quando o texto de apresentação do JEPP nos diz que
oferece aos seus alunos ambientes de aprendizagem que sensibilizam “os estudantes a
assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que
possam identificar, ao seu redor, oportunidades de inovações”.
Além disso, o discurso do folder do programa educacional, cujo visual faz questão de
remeter ao universo das brincadeiras infantis, reforça a existência da preocupação em ensinar
às crianças os valores da cultura empreendedora desde sua entrada na vida escolar. O slogan
inicial – “uma lição que se aprende desde cedo” – parece reforçar a noção de que os hábitos
adquiridos nos primeiros anos de vida irão repercutir por toda a vida adulta.

Figura 11 – Imagem que ilustra a primeira página do folder do projeto JEPP68

2.2.2 “Vou salvar o mundo”: analisando o vídeo de apresentação do JEPP
O vídeo intitulado “Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) – Sebrae
Goiás”, destacado pela instituição em seu site nacional, tem cerca de dois minutos e é
construído a partir das respostas dadas pelas crianças a duas grandes perguntas: (a) se você
pudesse construir algo para melhorar o mundo, o que você faria?; e (b) o que é empreendedor
para você? É importante ressaltar, porém, que mesmo que sejam as vozes dos entrevistados
postas a enunciar discursos sobre o empreendedorismo, tais entrevistas passaram por um
processo de edição e estão veiculadas num canal institucional, representando, assim, o
posicionamento discursivo do próprio Sebrae.
Perante a primeira pergunta, as crianças responderam suas ideias de negócio capazes
de tornar o planeta um lugar melhor. As criações vão desde projetos sustentáveis, como um
68
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carro movido à energia solar ou o processo de recolher latas de alumínio das ruas e
transformá-las em bicicletas mais baratas, até projetos mais sociais, como uma oficina de
reciclagem de brinquedos antigos e uma veterinária para cuidar de animais abandonados.
Essas propostas de negócios podem ser enquadradas na noção de “disrupção”, sendo
que os agentes empreendedores para a ocorrência da mesma são consolidados no perfil das
crianças entrevistadas. Segundo Casaqui (2016b), o termo “disrupção” teria origem a partir da
noção de destruição criativa, ou seja, uma ação que destrói tudo o que havia anteriormente
com o objetivo de tomar seu mercado. No entanto, com o decorrer do tempo, essa noção foi
atualizada para um discurso que fala de empreendedorismo e inovação, onde é considerada
essencialmente “um despertar para novos negócios, para oportunidades de se recolocar no
mercado com outra visão de suas funções” (ibid., p. 13). Isto gera, por sua vez, a ideia do
“trabalho com propósito”:
Há uma lógica higienizadora implícita nesse ecossistema em que todos
devem ser empreendedores, de projetos ou de si mesmo como projeto,
transformado para atender a um ideal – de performance, de felicidade, de
enquadramento em práticas e comportamentos legitimados por esse universo
organizado (ibid., p. 9).

A inovação disruptiva, portanto, incorpora a percepção de revolução, limitando-a às
atividades empreendedoras. O mercado, por sua vez, passa a ser visto como uma instituição
totalizante, capaz de comportar qualquer nova ideia. Assim como as crianças mostraram no
vídeo, a cultura empreendedora é aquela em que “há uma profusão de histórias de negócios
que compõem uma narrativa de vida de transformação, como se o sujeito ‘revolucionasse a si
mesmo’, e por consequência pudesse mudar o mundo” (CASAQUI, 2016b, p. 13).
Já perante a segunda pergunta, as crianças foram convidadas a formularem suas
definições sobre a figura do indivíduo empreendedor (Figura 12):
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Figura 12 – Respostas das crianças para a pergunta “O que é empreendedor para você?”69

Dentre essas respostas, podemos perceber três deslocamentos distintos de sentido no
que se refere à definição de empreendedor: (a) uma concepção mais “denotativa”, abrangendo
os aspectos de “ser empresário” e “estudar para criar uma empresa”; (b) uma explicação
guiada pelos pilares do imperativo da felicidade (FREIRE FILHO, 2010); e (c) um significado
que aproxima a configuração do indivíduo empreendedor com heróis dispostos a salvar o
mundo.
No momento em que as crianças respondem “realizar sonhos”, constatamos
novamente que nossa sociedade não está somente mergulhada no culto da performance
(EHRENBERG, 2010), mas também no imperativo da felicidade (FREIRE FILHO, 2010).
Somos bombardeados por uma série de discursos, pregadores do bem-estar subjetivo,
carregando consigo diversas estratégias para que o mencionado sonho realmente consiga ser
realizado. Cabe ao consumidor escolher qual estratégia ele quer experimentar. Nas palavras
de Casaqui (2017, p. 12, grifo do autor), além de imperativo de nosso tempo, a felicidade
pode ser vista como “estado de espírito articulado diretamente com o trabalho, mais
especificamente com a ação empreendedora” – o que “remete à ideia de que a felicidade pode
ser produzida por essa técnica, pela competência arraigada na forma como o capitalismo
opera”.
Do mesmo modo, quando as crianças elaboram respostas exaltando o indivíduo
empreendedor como uma “pessoa boa”, capaz de “salvar o mundo”, temos uma aproximação
69
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ao modelo de herói contemporâneo, reafirmando o pensamento de Buonanno (2011) de que os
olimpianos tradicionais foram destronados. Atualmente, são os sujeitos praticantes das
condutas exemplares do universo do empreendedorismo que desenvolvem o papel de dar
exemplos para as pessoas. Segundo Casaqui (2016b, p. 8), “trata-se de um Olimpo constituído
por gente que faz”. Isto fez, portanto, com que o herói mítico passasse a ser uma possibilidade
cotidiana (EHRENBERG, 2010) e motivo de exaltação para crianças sendo treinadas para esta
cultura.
O interessante é que o engajamento no sistema neoliberal a partir da ideologia
empreendedora se mostra tão universal que até mesmo organizações como o Instituto Alana,
que defendem “condições para a vivência plena da infância”70, acabam entrando nas mesmas
lógicas de justificação do capitalismo. O instituto possui uma parceria com a Ashoka,
organização global que reúne diversos empreendedores sociais pelo mundo. Juntos, lançaram
no Brasil, em 2015, o Programa Escolas Transformadoras:
Escolas Transformadoras é uma iniciativa para identificar, conectar e apoiar
escolas com práticas inovadoras na formação de crianças e jovens como
transformadores. Somos uma comunidade global que tem por objetivo
compartilhar as boas práticas e experiências de cada escola e fortalecer a
visão comum de que todos podem transformar o mundo para que essa visão
seja o novo marco de referência de educação para a sociedade71.

Já pelo texto de apresentação, é possível observar a reiteração do pensamento de que
a transformação do mundo é possível para todos. Porém, é ao delimitar as competências
essenciais para que qualquer criança consiga tornar o mundo um lugar melhor, que o Alana
entra em um diálogo ainda maior com os imperativos da cultura empreendedora voltada à
infância. Os sujeitos transformadores, segundo o programa, precisam ter empatia, trabalho em
equipe, criatividade e protagonismo. Partindo desse exemplo, é fácil reconhecer, apoiados em
Dardot e Laval (2016, p. 217), que o neoliberalismo se constitui “como a única ‘regra do
jogo’”, sejam esses jogadores idosos ou crianças, indivíduos críticos ou favoráveis aos valores
circulantes:
A estratégia neoliberal consistirá, então, em criar o maior número possível
de situações de mercado, isto é, organizar por diversos meios (privatização,
criação de concorrência dos serviços públicos, ’mercadorização’ de escola e
hospital, solvência pela dívida privada) a ‘obrigação de escolher’ para que os
indivíduos aceitem a situação de mercado tal como lhes é imposta
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‘realidade’, isto é, como única ‘regra do jogo’, e assim incorporem a
necessidade de realizar um cálculo de interesse individual se não quiserem
perder ‘no jogo’ e, mais ainda, se quiserem valorizar seu capital pessoal num
universo em que a acumulação parece ser a lei geral da vida (ibid.).

2.3 PRIMEIROS PASSOS PARA O SUCESSO?
Como vimos anteriormente, não existe uma definição prévia relativa ao conceito de
infância. Na verdade, só entenderemos o que é ser criança se observarmos o horizonte
sociocultural e econômico em que as práticas infantis ou discursos circulantes direcionados às
crianças estão ocorrendo (TOMAZ, 2015). No corpus de análise deste capítulo, é possível
evidenciar o empenho existente para a construção de uma infância empreendedora,
disciplinada, desde sua entrada no Ensino Fundamental, a seguir e valorizar certo modelo de
conduta.
Além disso, a criança, muitas vezes, é tratada como um adulto em miniatura,
evidenciando a linha turva que existe entre os limites dessas duas faixas etárias em nosso
tempo (POSTMAN, 2012). Frente a isso, a decisão da Tomorrow’s Lemonade Stand de tratar
discursivamente meninos e meninas como “little ladies” e “mini men”72 é bastante
significativa. É como se apenas adjetivos que se referem à estatura separassem as crianças de
ser um adulto completo. Algo parecido acontece na comunicação do Instituto Germinare, em
especial quando se dirige aos alunos como “jovens gestores”73.
As normas de conduta valorizadas nos discursos educacionais são completamente
condizentes com o ideário da cultura empreendedora. A noção não é a de que podemos ser
qualquer pessoa. Esses tipos de discursos estão profundamente relacionados às lógicas do
sistema capitalista atual, onde o homem – ou criança – deve ser um empreendedor de si
mesmo, trazendo características que enriqueçam o seu capital humano conforme os valores
circulantes na sociedade e, consequentemente, deixando de lado tudo aquilo que o deprecie
(FREIRE FILHO, 2011).
Nesse sentido, os discursos realçam de maneira bastante clara qual é o perfil
desejado pela razão neoliberal: um sujeito líder, criativo, resiliente, que busca, na prática
empreendedora, a realização de seus sonhos e a transformação do mundo em um lugar
melhor. Algumas vezes, inclusive, as características são expressamente elencadas, como é o
72

Disponível em: <http://tomorrowslemonadestand.com/>. Acesso em: fev. 2018.

73

Disponível em: <http://www.escolagerminare.org.br/a-escola-germinare/>. Acesso em: fev. 2018.

113

caso da Entrepreneur Kids Academy, quando diz que seu livro didático é apenas para crianças
“entre 8 e 12 anos de idade”, que “possuem uma ideia nova de negócio a cada semana”, que
“inventam novas maneiras de fazer as coisas, ao invés de seguir a multidão” e que “sempre
têm algo para vender aos amigos ou vizinhos”74.
Isto ressalta, portanto, que estamos tratando da ideia de que o modelo padrão de vida
pode – e deve – ser replicado para todos, podendo transformar as escolas em verdadeiras
”fábricas de sujeitos neoliberais” (DARDOT e LAVAL, 2016).
Ao analisarmos as ramificações pedagógicas dentro do discurso social (ANGENOT,
2010) de empreendedorismo voltado para crianças, também constatamos que a prática
empreendedora, na sociedade contemporânea, realmente é vista como a solução para todos os
problemas possíveis. Prova disto é a própria pergunta que o Sebrae faz a seus entrevistados no
vídeo de apresentação: “se você pudesse construir algo para melhorar o mundo, o que você
faria?”. Assim, os discursos expostos nesse capítulo nos ajudaram a enxergar tais materiais
empíricos como desdobramentos dessa cultura empreendedora, que articula o engajamento
das crianças e justifica as lógicas do sistema capitalista em que está inserida. Por fim, a noção
de que o projeto futuro da sociedade vigente é baseado na monocultura empreendedora
conseguiu ser corroborada. O empreendedorismo na escola, segundo o folder do JEPP, é um
“convite para uma mudança cultural”. Porém, fica claro que, para isso acontecer, faz-se
necessário transformar as atividades empreendedoras e seus desdobramentos em “uma lição
que se aprende desde cedo”.
A linguagem lúdica é bastante utilizada. Cores vibrantes, personagens animados e
elementos do universo das crianças estão geralmente reiterando a mensagem principal. Além
disso, a metáfora de salvar o mundo é recorrente, principalmente quando articulada ao âmbito
dos sonhos dos pequenos. Para isso, a imagem que mais se observa é a de meninos e meninas,
vestidos como super-heróis.
De maneira complementar, durante o processo de realização dessa análise, também
levantamos uma questão referente ao público-alvo dos discursos educacionais fomentadores
de empreendedorismo para crianças. Apesar dos pequenos serem protagonistas na divulgação
dos serviços e produtos, pareceu-nos que a comunicação, na verdade, é dirigida aos adultos,
sejam eles pais, professores ou diretores de escolas. No vídeo analisado do programa JEPP,
esta tendência ficou bem clara: a frase “a sua escola pode preparar os empreendedores do
futuro” se constitui como um convite à ação voltado a diretores ou professores para que
74
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incorporem o serviço do Sebrae em suas instituições de ensino. De maneira mais agressiva, o
slogan da FasTracKids demanda dos pais a consideração de qual é o mundo em que seus
filhos vão crescer, assim como de qual seria a maneira mais propícia para que eles se tornem
adultos de sucesso: “prepare seu filho para o século XXI!”75.
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3 CONVOCAÇÕES MIDIÁTICAS PARA A INFÂNCIA EMPREENDEDORA
O homem é um ser que se autoproduz. Segundo Marín-Díaz (2012, p. 33), um dos
temas mais significativos da história da Humanidade, senão o mais essencial deles, consiste
na existência de “sistemas de exercitação”, ou seja, de “técnicas de produção daquilo que
consideramos humano”. Tais ferramentas possuem modulações e destaques diferentes,
dependendo do contexto que estamos observando. Sendo assim, podemos encontrar diversas
maneiras de praticar a vida concebidas pelo homem, todas desenvolvidas sob condições
materiais específicas e rodeadas por formas rituais e sistemas simbólicos que sobreporão
todas as formas de existência, indiferentemente das conjunturas econômicas, étnicas ou
políticas em que se encontram.
Para a autora (ibid., p. 34), a fabricação da ‘humanidade’ por meio desse conjunto de
“antropotécnicas” transpõe tanto o entendimento marxista de que ‘o trabalho e seus resultados
concretos fazem o homem produzir a si mesmo’ quanto a noção interacionista de que ‘a
linguagem produziria o sujeito’. Se o homem produz ao homem, diz ela, é porque experiencia
a sua vida por meio de diferentes formas de exercício:
A ‘autoprodução’ do homem é a produção de uma vida que se exercita, uma
vida que realiza operações sobre si mesma para obter ou melhorar a
qualificação daquele que age sobre si, e isso se faz à execução da mesma
operação. Trata-se da exercitação da vida, de comportamentos que se
configuram e acrescentam a si mesmos. [...] Nessa linha de análise, [...] é
possível pensar que as ações realizadas por nós, sujeitos humanos, sobre nós
mesmos, as quais apontam para determinados fins, têm uma continuidade
histórica que tece fios técnicos até as primeiras formas de humanização. Ao
mesmo tempo, têm uma singularidade marcada tanto pelas diferentes
maneiras que elas assumiram no decorrer da história, quanto pelos modos
como elas articularam-se às formas de praticar a vida nos diferentes
momentos e grupos sociais, no que poderíamos perceber como diferentes
formas de espiritualidade (ibid., p. 34).

Os contornos que essa espiritualidade adota hoje são caracterizados por práticas e
métodos de condução de si nos quais a ‘interioridade do sujeito’ serviria como um campo de
exposição de um ‘eu verdadeiro’. Isso faz com que cada um de nós se prenda a naturezas e
identidades consideradas inatas. Procuramos estipular, determinar e consolidar tal
interioridade a fim de buscar, logo em seguida, sua remodelação e sua gestão. Esses são tipos
de exercícios que nomeiam o indivíduo como um outro distinto, mas sempre conformado e
adequável às premissas de seu tempo e de seu grupo social. De acordo com Marín-Diaz
(2012, p. 35), tal “estratégia de fixação de ‘eus’ e de autotransformação, da qual o próprio
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indivíduo é artífice e responsável, parece ser o enunciado presente em muitas das formas de
praticar a vida hoje”, o que acaba as vinculando aos modos de “governamento” de si e dos
outros que, durante o século XX, conduziram e sustentaram a racionalidade neoliberal
contemporânea.
Os discursos educacionais, como vimos no capítulo anterior, revelam-se fortemente
arraigados nas demandas relativas à conversão dos sujeitos. Por esse ângulo, tais discursos se
manifestam em meio a um grande agrupamento de técnicas destinadas à transformação dos
indivíduos e à construção de formas de vida específicas para sociedades e grupos sociais
também específicos. Substancialmente, somos capazes de cogitar que as práticas pedagógicas,
enquanto atividades reguladas que possuem o objetivo de formar e definir a maneira como os
outros se comportam, podem ser identificadas como técnicas de condução ou mecanismos de
“governamento” (MARÍN-DÍAZ, 2012).
No entanto, para além das atividades tidas como propriamente educativas – por se
situarem no campo de saber da pedagogia ou por se reportarem estritamente à escola como
um estabelecimento pedagógico –, conseguimos localizar, hoje, uma grande quantidade de
práticas direcionadas para a gestão de conduta dos sujeitos que, também, podem ser
conceituadas como educativas, num entendimento amplo do termo. Segundo Marín-Díaz
(2012), entre essas práticas estão os discursos de autoajuda em suas mais diversas versões e
formatos: talk shows, páginas do Facebook, programas de TV, blogs, a indústria editorial da
autoajuda, as seções de conselhos em revistas ou jornais, filmes, palestras motivacionais,
consultores, coaches, grupos de apoio e, até mesmo, como esse capítulo mostrará, histórias
em quadrinhos. O preceito de transformação da própria vida aproxima os discursos de
autoajuda a todo esse outro grupo de textos contemporâneos que encorajam a preocupação
com o corpo, o aperfeiçoamento físico e mental, o treinamento e a educação constantes, a
flexibilidade, a adaptabilidade e a competição. Desse modo, as atividades e os métodos
agenciados para a conquista de tal transformação determinam tanto o sucesso como o fracasso
dos indivíduos. Como ressalta Marín-Díaz (2012):
Talvez seja por isso que os livros, os seminários, as páginas web e outros
formatos usados para a promoção de práticas de autoajuda se oferecem
salientando que eles contêm o segredo, a guia, a técnica, as pílulas, o
conjunto de hábitos ou leis que podem levar qualquer um a conseguir a
felicidade ou sucesso, sempre que — e aí, uma chave importante — aconteça
uma análise e modificação do ‘eu’. Tais dicas seriam o produto da
experiência de vida de uma personagem real ou ficcional que quase sempre
se personifica na narrativa da história que se está contando, caso esse seja o
formato. Ou então, aparecem como resultado do saber, do conhecimento ou
expertise do autor, caso as formas de apresentação sejam passos, exercícios,
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conselhos etc. exibidos diretamente como guias de conduta propostas a partir
de saberes que gozam de reconhecimento acadêmico: psicologia, economia,
filosofia etc. (ibid., p. 73).

Ou seja, os discursos que guardam relação com a cultura empreendedora são, em sua
essência, indissociáveis de um caráter pedagógico, estipulado por meio da construção de um
interlocutor que deve saber sobre essa cultura e, em última instância, sobre si mesmo. Nesse
capítulo, refletimos sobre as produções de subjetividade e as articulações inspiracionais da
cultura empreendedora presentes na sociedade do consumo, principalmente quando tratamos
do entretenimento e das narrativas difundidas pela mídia, cujo objetivo maior é ser um roteiro
de conduta a ser seguido por todos nós.

3.1 A CULTURA DA MÍDIA
De acordo com Kellner (2001), existe uma cultura disseminada pela mídia cujos
sons, imagens e espetáculos auxiliam a construir a trama de nossa vida cotidiana, controlando
o tempo de lazer, moldando posições políticas, delineando condutas sociais, e fornecendo o
material com que as pessoas concebem sua identidade. “O rádio, a televisão, o cinema e os
outros produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que significa ser homem
ou mulher, bem-sucedido ou fracassado, poderoso ou impotente” (ibid., p. 9). Segundo o
autor, a cultura da mídia ainda oferece os instrumentos com que muitos indivíduos edificam o
seu senso de classe, de nacionalidade, de etnia, de sexualidade. Colabora no amoldamento da
visão dominante de mundo e seus princípios mais profundos: delimita o que é visto como
positivo ou negativo, bom ou mau, moral ou imoral. Além disso, “as narrativas e as imagens
veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos e os recursos que ajudam a construir
uma cultura comum para a maioria dos indivíduos” (ibid., p. 9).
As representações da mídia evidenciam quem tem poder, quem pode agir com
autoridade e soberania, e quem não. Teatralizam e atestam o poder das forças dominantes e
mostram aos não-poderosos que, se não se adequarem, estarão submetidos ao perigo da
prisão, da morte, da infelicidade ou do fracasso. Para Kellner (2001, p. 10), numa cultura
regulada pela mídia, os meios imperantes de informação e entretenimento representam uma
fonte intensa e constantemente não percebida de pedagogia cultural: “contribuem para nos
ensinar como nos comportar, o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar – e
o que não”.
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É importante ressaltar que não estamos, aqui, dizendo que o público da mídia é
passivo e não pode opor-se aos sentidos e discursos dominantes. Na verdade, todos nós somos
capazes de produzir uma leitura particular e nossa própria maneira de assenhorar-se da cultura
de massa, utilizando nosso repertório como meio para consolidar-nos e arquitetar significados
específicos. Além disso, a própria cultura da mídia pode atuar em dois sentidos: enquanto
promove os interesses e as ideologias das classes dominantes – aquelas que possuem e
controlam os conglomerados dos veículos de comunicação –, também participa dos conflitos
sociais entre grupos diferentes, veiculando posições conflitantes e nutrindo, certas vezes,
forças de progresso e resistência (KELLNER, 2001).
No entanto, Kellner (2001) considera, em certo sentido, a própria cultura da mídia
como cultura dominante dos dias atuais. Suas formas verbais e visuais substituíram as formas
da cultura livresca, reivindicando novos conhecimentos para a decodificação da comunicação
e transformando-se na força predominante de socialização: imagens e celebridades, por
exemplo, são os novos árbitros de gostos, valores e pensamentos, suplantando a família, a
escola e a Igreja como modelos de identificação. Somos guiados a produzir uma imagem, a
viver de certo modo. E muitos dos padrões de estilo e aparência, dos modelos de papeis e das
várias posições pré-determinadas de sujeito se encontram na cultura da mídia, valorizando
algumas formas de comportamento e desvalorizando outras.
Partimos, então, do pressuposto de que sociedade e cultura são espaços de conflito
discursivo e de que os produtos midiáticos nascem e trazem consigo algumas consequências
para contextos sociais específicos. A análise da cultura da mídia contribui para a elucidação
das tendências sociopolíticas mais amplas de nosso tempo. Ou seja, entender o motivo por
trás da notoriedade e da reiteração de certos tipos de produções midiáticas pode nos ajudar a
desvelar o meio social em que elas surgem e são veiculadas, sendo capaz, portanto, de “levarnos a perceber o que está acontecendo nas sociedades e nas culturas contemporâneas” (ibid.,
p. 14).
O Poderoso Chefinho, por exemplo, é um longa-metragem de animação produzido
pela Dreamworks e lançado mundialmente no ano de 2017. O filme conta a história de Tim,
um garoto de sete anos que tem a sua vida virada de cabeça para baixo quando um novo
integrante chega à família. O bebê em questão, porém, é representado como um dos grandes
executivos de uma corporação, enviado àquele lar apenas para executar uma missão e salvar a
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sua empresa. A animação, em sua versão dublada, é o longa mais comprado pelos brasileiros
na loja virtual Google Play em 201776.
Aqui, é importante ressaltar que a mídia opera conforme um modelo industrial, cujos
programas, filmes, livros e jogos são mercadorias concebidas para respeitar os interesses de
seus controladores: enormes conglomerados transnacionais, que hoje reverberam a ideologia
dominante. Nesse contexto, segundo Rocha e Castro (2009), o principal produto ofertado pela
cultura da mídia é o entretenimento, uma vez que espetaculariza o mundo objetivo de forma a
encantar seu auditório e levá-lo a mesclar-se com as representações ideológicas e sociais nela
presentes. Em O Poderoso Chefinho, podemos perceber, desde as campanhas de marketing
anteriores ao lançamento do filme, a propagação de um determinado comportamento ideal
para as crianças na sociedade contemporânea: alguém que já deve nascer um líder.

Figura 13 – Pôster internacional de O Poderoso Chefinho77

No cartaz acima, observamos um recém-nascido que não chora, não grita e não se
apresenta como um ser ingênuo ou vulnerável. As expressões delicadas e meigas, tão comuns
em bebês de sua idade, são deixadas de lado e substituídas por um olhar firme e perspicaz,
digno de CEOs das maiores empresas do mundo. Sua postura corporal, incluindo o gesto que
faz com as mãos, denota autoridade e segurança, como se tivesse prestes a deliberar uma
importante decisão referente ao observador da imagem. O terno é vestido com distinção e traz
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consigo toda sua carga simbólica para que não restem dúvidas de que essa criança esteja numa
posição de liderança e poder. No pôster, o único objeto comumente relacionado ao universo
infantil é a cadeira de alimentação, porém, ao invés de amparar papinhas e brinquedos, tal
utensílio toma a forma de uma mesa de escritório completamente higienizada, que não
possibilita qualquer tipo de distração no trabalho.
Eis o modelo de conduta defendido pela sociedade neoliberal quando esta começa a
representar crianças: nunca desvie sua atenção, deixe claro quem está no comando, vista-se de
maneira adequada à posição pretendida e, principalmente, suprima qualquer demonstração de
afabilidade ou fraqueza. Essa ideia é reiterada na primeira fala de O Poderoso Chefinho. Tim,
introduzindo os problemas que teria com a chegada de seu irmão mais novo, diz:
“Sobrevivência do mais apto: é a lei da selva. Sempre há alguém tentando pegar o que é seu”.
Vemos, portanto, ecos do ideal de concorrência proposto pelo neoliberalismo. O mundo seria
uma floresta, onde apenas o mais forte seguiria existindo. Demonstrar uma natureza frágil ou
precária seria o fim de qualquer criança. Aqui, esta norma de conduta voltada para todos os
indivíduos de nossa sociedade é adaptada ao enredo para produzir o estranhamento, a
comicidade, a alegoria de um tempo por meio da criança.
Após esse pequeno prólogo, o filme transporta sua audiência para o interior de uma
fábrica de bebês em pleno funcionamento (Figura 14). A linha de produção, entre
escorregadores, elevadores e esteiras, separa os recém-nascidos por sexo, aplica talco em seus
traseiros, coloca fraldas, avalia o peso de meninos e meninas, e veste cada um deles com um
par de sapatos brancos e uma chupeta. Claramente, vemos aqui uma forte relação com a ideia
de que os seres humanos não passam de pequenas variações de uma mesma mercadoria. E
ainda: que todos nascem com exatamente as mesmas condições, cabendo a cada um de nós
buscarmos, em nossa vida, maneiras de nos diferenciar e vencer a concorrência interpessoal a
partir da meritocracia.
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Fonte: <http://www.imdb.com/title/tt3874544/mediaviewer/rm1187383808>. Acesso em: fev. 2018.
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Figura 14 – A fábrica de bebês de O Poderoso Chefinho78

No entanto, o elemento mais significativo dessa cena é o modo como o personagemtítulo se comporta. Ele é o único bebê que se mostra inconformado, arredio às tentativas de
toque e manipulação das várias máquinas que o rodeia (Figura 15). Em diversos momentos, o
protagonista tenta interromper o seu próprio percurso, mostrando-se avesso àquela infinita
jornada que não aparenta ter nenhum tipo de alternativa. É como se as esteiras estivessem o
levando a um lugar-comum, em que ele não queria estar. Ele se mostra apavorado, pois recusa
o destino padrão de todos aqueles recém-nascidos. Nesse sentido, esse fragmento do filme é
importantíssimo para a construção do personagem principal. O garoto não aceita o fluxo
normativo da fábrica. Ele pensa e age diferente de todos os outros bebês apresentados na cena,
diferenciando-o daquela “multidão”. As condutas empreendedoras do “questionamento” e da
“resiliência” já são demonstradas por ele desde antes de seu nascimento, corroborando a ideia
de liderança inata presente no pôster da animação. Destacamos, também, a aproximação da
imagem do empreendedor com a ideia de autonomia, de liberdade e de autenticidade. Esse
escape à padronização, num primeiro momento, corresponde à idealização do empreendedorismo
em nosso tempo.

78

Fonte: imagem capturada do filme.
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Figura 15 – A relação entre o personagem-título e as máquinas da fábrica de bebês79

O que o protagonista ainda não sabe é que o sistema em que ele se encontra também
considera crianças que desviam dos padrões “convencionais”, assim como o capitalismo
sempre incorpora os clamores contrários a ele (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009). Sendo
assim, o último aparato da linha de produção retratada por essa cena é uma máquina que
separa os bebês em duas categorias: família e gerência. As crianças que são classificadas
como “família” serão enviadas à maternidade e encontrarão seus pais; os meninos e as
meninas que são designados à “gerência”, por sua vez, são aqueles que assumirão cargos
administrativos na BabyCorp, empresa que controla toda a logística e fabricação de bebês no
mundo. O método para a categorização é bastante simples: os bebês são submetidos ao leve
passar de uma pena em seu corpo. Se rirem, são indicados à “família”. Se não abrirem nem
um mísero sorriso, à “gerência”.
Quando é testado por essa máquina, o personagem principal demonstra mais uma vez
sua conduta distinta em relação aos outros recém-nascidos: a pena não o faz esboçar nenhuma
reação. Isso só põe em evidência a ideia de que um bom administrador, um bom cidadão para
o neoliberalismo seja alguém que não manifeste qualquer tipo de fraqueza. O protagonista,
então, é lançado em uma trilha diferente da fábrica, onde perde a fralda, a chupeta e o calçado.
A transformação visual do bebê em um executivo se dá pela troca total de suas vestimentas.
As máquinas começam a vesti-lo com terno, gravata, sapato social, relógio e entregam-no
uma maleta preta, símbolos máximos de um grande gestor em nossa sociedade de consumo.
É interessante observar como “a cultura da mídia e a de consumo atuam de mãos
dadas no sentido de gerar pensamentos e comportamentos ajustados aos valores, às
79

Fonte: imagem capturada do filme.
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instituições, às crenças e às práticas vigentes” (KELLNER, 2001, p. 11). O personagem-título
de O Poderoso Chefinho é completamente despido de qualquer objeto que possa lhe denotar
uma imagem pueril. Discursivamente, é como se essa fosse a única forma de ele se tornar apto
a trabalhar na gerência de uma grande empresa. Os símbolos utilizados para isso são muito
claros, uma vez que a sociedade midiatizada, segundo Casaqui (2012), fundamenta-se em uma
espécie de repertório compartilhado entre as pessoas, como maneira de firmar contato com a
experiência cotidiana de cada um de nós.
Dessa maneira, não só objetos de consumo são utilizados, mas também atitudes e
comportamentos. Quando o protagonista chega de táxi na casa de Tim, portando terno,
gravata, óculos escuros e uma maleta, o narrador afirma: “Desde o começo, ele gritava com as
pessoas, dava ordens a todo mundo. Uma coisa era clara: ele era o chefe. [...] Ele montou o
escritório no meio da sala, fazia reuniões. Se as coisas não fossem feitas para sua satisfação
imediata, ele tinha um ataque”. Aqui, muitas condutas comumente relacionadas à figura do
“chefe” são realçadas para o espectador, tanto no nível textual quanto nas cenas que
acompanham a narração.
Na segunda parte do filme, o conflito é apresentado: o personagem só está na casa de
Tim para cumprir uma missão em nome da BabyCorp. A organização dos bebês mapeia a
divisão de amor no mundo e percebe que os filhotes de cachorro estão ganhando “parcela de
mercado” em relação aos recém-nascidos. Como os pais de Tim trabalham na PuppyCorp80, o
protagonista quer descobrir qual seria o próximo lançamento da concorrência. Ou seja, a
animação sublinha cada vez mais a ideia da competitividade, chegando ao ponto em que o
sentimento “amor” é visto como algo finito, possível de ser medido por gráficos e estatísticas
das mais variadas, e acessível à conquista por meio de estratégias mercadológicas.

Figura 16 – O gráfico representando a divisão de amor no mundo81

80

“Puppy” é a palavra, em inglês, que se refere a filhotes de cachorro.

81

Fonte: imagem capturada do filme.

124

Ao mencionar para Tim que possuía uma “missão, vinda lá do alto”, referindo-se à
diretoria da BabyCorp, o personagem-título é questionado por seu irmão mais velho: “você é
o menino Jesus?”. Sem nenhuma alteração em sua expressão, o bebê responde: “sim, sou o
menino Jesus, mas estou mais para um gerente intermediário”. Essa fala é bastante
representativa da constituição de uma religiosidade aplicada em nossa sociedade (CASAQUI,
2016c). Os agentes do mercado são vistos como disseminadores da “boa nova”, numa espécie
de evangelização para o sucesso. No caso do filme, o protagonista se compara a Jesus, mesmo
sendo apenas um gerente intermediário. Seu objetivo, no que lhe concerne, é “salvar o amor
no mundo”, evidenciando o aspecto voltado ao “bem comum” de sua atitude exclusivamente
baseada em objetivos corporativos.
De acordo com Turmina (2010), “o capital procura, em cada momento histórico,
formar os indivíduos necessários às suas demandas de valorização” (p. 26). Em outra cena do
longa-metragem, Tim questiona o motivo do protagonista ainda usar fraldas, ao que ele
responde: “sabe quem mais usa fraldas? Astronautas e pilotos da Nascar. Trata-se de
eficiência. [...] Uma criança passa, em média, 45 horas por ano no penico. Eu sou o chefe, não
tenho esse tempo livre”. Mais uma vez, o filme destaca o modelo de conduta hegemônico de
nossa sociedade: o da produtividade extrema. Usar fraldas passa a ser aceitável, uma vez que
isso proporcionará mais tempo dedicado ao trabalho.
Na mesma cena, o bebê explica o motivo de ele ser o chefe, e não Tim. O personagem
principal abre o arquivo de seu irmão e começa a ler de um modo debochado: “só tira notas C
e não sabe nem andar de bicicletas sem rodinhas? Até ursos andam de bicicletas sem
rodinhas!”. Além da capacidade de tirar boas notas na escola – o que denota competência –, a
bicicleta sem rodinhas, nesse diálogo, representa a alegoria de uma pessoa autônoma, que é
dona de sua própria vida e não precisa de apoios para conseguir andar em frente. Alguém
independente, com perfil de liderança e controle. Justamente o padrão de comportamento
exigido em nosso tempo, que O Poderoso Chefinho ilustra tão bem. Em nenhum momento,
por exemplo, o nome do protagonista é mencionado. Isso faz com que ele escape das
delimitações de um personagem específico e simbolize a possibilidade de qualquer um chegar
àquele patamar. Todos nós podemos ser “poderosos chefinhos”, porém, isso tem que se
estabelecer o mais rápido possível. O senso de emergência apresentado pelo filme é muito
grande: ao verificar que Tim tem sete anos de idade, o personagem-título afirma: “você é
velho. É hora de abrir espaço para a próxima geração. É como o mundo funciona”.
Desse modo, Tim já teria passado da idade de se firmar como um líder. Mas,
segundo o filme, nada realmente está perdido quando se pode contar com as orientações de
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um agente inspirador. Em uma fuga de bicicleta, as rodinhas de Tim quebram, fazendo com
que ele se desespere e diga que não conseguiria continuar sem o auxílio do equipamento. O
protagonista vira para ele e diz: “o caminho para o sucesso não é uma linha reta, [...] mas uma
curva difícil, como um navio no mar. E você é o capitão, enfrentando o oceano turbulento”.
Tim, então, começa a ver a rua como um oceano e, atuando como o capitão de seu próprio
navio, consegue se manter na bicicleta sem cair.

Figura 17 – Tim seguindo os conselhos de um líder inspirador82

Essa cena simboliza as duas tarefas desempenhadas pela autoajuda: “fornecer o
bálsamo de esperanças e mascarar as contradições do sistema capitalista” (TURMINA, 2010,
p. 208). Tendo o personagem-título como mentor, Tim consegue vencer suas próprias
dificuldades, imaginando a situação com outros olhos e, consequentemente, apoiando-se
numa representação da realidade que não era a verdadeira. De acordo com Marín-Díaz (2012),
na inconstância de desaprender e aprender novas maneiras de agir, o sujeito se converte nessa
configuração do capital humano – autossuficiente, mas aprendiz permanente –, essencial para
a propagação do “governamento” neoliberal contemporâneo.
Por fim, o filme acaba não revelando se tudo o que vemos é imaginação de Tim ou
não. A animação é bem ambígua em relação a esta questão. No entanto, não podemos negar
que o lançamento de um longa-metragem como esse, por um grande estúdio, fala muito sobre
como nossa sociedade enxerga a infância, além de instituir uma figura-modelo para as
crianças. Conforme Kellner (2001), identidades e posições de sujeito tendem a ser construídas
pela cultura da mídia, convocando os indivíduos a se identificarem com posturas, imagens e
figuras bem específicas, como o protagonista de uma série, o personagem de uma história em
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Fonte: imagem capturada do filme.
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quadrinhos ou o protagonista de O Poderoso Chefinho, por exemplo. “O consumo [...] tornouse o consumo de uma lógica, e esta lógica associa-se à proposição de uma experiência, no
caso a de ser-se capaz de ‘portar’ um determinado estado de espírito midiaticamente
agenciado”, com o qual iremos brincar, performar e experimentar (ROCHA, 2012, p. 26).
Isto posto, podemos dizer que a comunicação midiática propicia uma edição do
mundo, uma sistematização dos elementos que constituem a vida cotidiana a fim de
narrativizá-la e conferir significados às atividades humanas em sociedade. No cenário atual,
em que a mídia se posiciona perante os sujeitos como quadro a partir do qual os saberes sobre
o mundo são transmitidos, a figura do aprendiz recai sobre todos nós (CASAQUI, 2012),
especialmente sobre as crianças que ainda se encontram no período de formação. Isso não
quer dizer que meninos e meninas sairão reproduzindo tudo o que assistem ou leem na mídia,
mas que tais conteúdos fornecem grandes guias de conduta para eles:
As narrativas que nos são ofertadas para o consumo midiático – ou seja, as
imagens e os imaginários que são dirigidos aos sujeitos –, entranhadas nos
embates discursivos de seu tempo, são apropriadas, alimentam as visões de
mundo, têm certa função pedagógica, pois ‘educam’ sobre a vida (ibid., p.
170).

Nesse sentido, além de um notável instrumento pedagógico, a mídia pode ser
entendida como um dispositivo que atua de dois modos: convocando e orientando os desejos
do sistema capitalista contemporâneo (PRADO, 2013).

3.2 AS CONVOCAÇÕES BIOPOLÍTICAS DOS DISPOSITIVOS COMUNICACIONAIS
Imagine que a mídia é um GPS e você está precisando chegar a algum lugar. É dessa
maneira que Prado (2013) começa sua explicação sobre as convocações biopolíticas
produzidas pelos dispositivos comunicacionais. É claro que, nesse caso, não tratamos de
operações que assessoram o tráfego entre duas coordenadas geográficas, mas sim entre dois
lugares simbólicos, numa escala temporal. Os inputs no sistema de localização midiático
sempre englobam a palavra “onde”: onde você está em relação ao gerenciamento de sua vida
financeira (ou dos cuidados com o seu corpo, ou no que se refere a sua vida amorosa, etc.) e
aonde você quer chegar? Esse “lugar” ambicionado é arquitetado com suporte em serviços e
produtos presentes no mercado. Trata-se de um lugar idealizado, esboçado a partir de certa
noção da vida e do mundo ambicionado, do “corpo perfeito” e das perspectivas de futuro
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ofertadas a cada um pelo sistema de mercadorias. Para o autor, “mercadoria”, aqui, manifesta
um sentido amplo, de serviços e produtos associados à casa, roupas, procedimentos estéticos,
turismo, educação e autoajuda.
Se aprofundarmos um pouco nossa percepção sobre os regimes de
visibilidade e de interação propostos por essa rede de produtos e serviços
oferecidos pelos analistas simbólicos, veremos que há um não dito
subjacente, ligado ao que se entende por bem viver no mundo atual sob a
perspectiva da racionalidade instrumental desse sistema hegemônico
(PRADO, 2013, p. 10, grifo nosso).

Cada necessidade exposta acima (vida financeira, corpo e saúde, vida amorosa, etc.)
dispõe de manuais e apelos específicos. Em nosso mundo, não importa qual seja o objeto de
carência, existem “enunciadores convocadores” (ibid., p. 18) ofertando a plenitude no que diz
respeito a uma porção de necessidades programadas. Tal plenitude se expressa conforme
conhecimentos de supressão de uma suposta falta: “se te falta isso, pega aquilo, aprende a
usá-lo para resolver tua falta, goza com isso, sê pleno, se realiza” (PRADO, 2013, p. 18,
grifo do autor). Para isso, contudo, será imprescindível a compra de alguns itens, custear
alguns serviços, escutar diferentes enunciadores, pagar por seus honorários, ler manuais,
praticar incansavelmente, estipular metas para si mesmo segundo um pensamento estratégico,
superar vários desafios.
Dessa maneira, a convocação midiática não promove uma solução fácil e genuína
para uma urgência tida, no senso comum, como “natural”. Pelo contrário, concebe uma
demanda latente, segmentando seu público em diversas categorias, todas escoradas pelos mais
variados tipos de anseio cultural e normas de comportamento hegemônicas: o pai que não
quer que seu filho esteja abaixo de seu “potencial” ou possa fracassar na vida por não ter
conhecido os ensinamentos provenientes da cultura empreendedora, por exemplo (PRADO,
2013). Dessa forma, é importante ressaltar que as linhas fronteiriças entre ganhadores e
perdedores, entre defensores e opositores do sistema, não se posicionam mais claramente
entre o primeiro e o terceiro mundo, entre países do norte e países do sul, mas remontam-se
no interior de cada nação, fragmentando, a partir de dentro, todos os estados, todas as cidades
e, finalmente, a própria forma como cada grupo social e cada sujeito se define como visível
ou invisível:
Aquém da linha somos visíveis, além somos invisíveis, desconsideráveis,
passíveis de ser abordados no meio da rua e colocados diante do muro, com
as mãos para a alto, apontados como toleráveis, estranhos, perigosos ou, no
limite, matáveis. Isso é naturalizado, absorvido de modo atemático no
mundo da vida (PRADO, 2013, p. 23).
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A mídia, portanto, cria apenas dois espaços existenciais possíveis: os Mesmos e os
Outros. Segundo Prado (2013), o enunciador midiático efetua convocações narrativas no
sentido de promover uma determinada ação fundamentada em verbos modais: fazer, dever,
querer, poder, ser, etc. Quando um texto dá uma receita para alcançar o sucesso financeiro,
por exemplo, estamos falando de um discurso que fornece o “dever fazer” para se conquistar a
vida “modelo/ideal” (ibid., p. 26). Conforme aponta o autor, esses são os chamados discursos
modalizadores, que motivam seus receptores a ser alguém ou a realizar algo partindo de um
desejo e do oferecimento de indicações alusivas ao que ele deve fazer para chegar lá.
Se o neoliberalismo trouxe consigo a noção do eu-empresa, a escola, como vimos no
início deste capítulo, é hoje apenas um dos inúmeros agentes que intercedem pela contínua
autoprodução dos indivíduos. Somos demandados a nos autoconstruir sem cessar, deslocandonos, quando preciso, para territórios de relativo enclausuramento, de princípios e métodos
inseridos no interior de um sistema mais abrangente em que discursos modalizadores ofertam,
sem parar, manuais de autodesenvolvimento e aperfeiçoamento de indivíduos, famílias e
empresas:
Os enunciadores das máquinas comunicacionais ritualizam a especialização
estética da mercadoria, já que as atividades de leitura, audição, televisão e
imersão convocam o receptor a vivenciar experiências multissensoriais,
voltadas à construção de uma vida desejável, construídas com apoio dos
especialistas. Os enunciadores mediáticos, do marketing e da publicidade são
sujeitos-supostos-sabedores que convocam os receptores a uma experiência,
fornecendo os saberes, na forma de mapas e receitas modalizadoras para as
ações, homólogas aos livros de autoajuda. Modalizar significa motivar o
destinatário da comunicação a ser alguém ou a fazer algo a partir de um
querer, fornecendo a ele um saber e indicando o dever fazer (PRADO, 2013,
p. 30).

A mídia, portanto, guia os indivíduos a trilhar o caminho “correto” com o objetivo de
fazê-los alcançar a vida tida como “desejável” pela sociedade. Para isso, fornece os mais
diversos tipos de produtos culturais. Tais produtos concebem regimes discursivos francamente
perceptíveis, em que alguns objetos e modos de se comportar são apontados como positivos e
disseminados como partes fundamentais de uma “vida boa”, enquanto outros são vetados e
condenados ao ostracismo. Sucesso, na sociedade neoliberal, não é apenas possuir muito
dinheiro ou dispor de dezenas de cartões de crédito black: trata-se da tomada de um espaço
simbólico, de prestígio e visibilidade, para o que é indispensável contar com os mapas
modalizadores e seus enunciadores-especialistas. Apenas eles poderão fornecer os saberes
(que treinamentos devo realizar? Que práticas devo banir?) e os poderes (habilidades e
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conhecimentos adquiridos) a fim de que o lugar para uma vida ideal esteja logo na próxima
esquina (PRADO, 2013).
Quando nos referimos aos discursos sobre empreendedorismo para crianças, o
programa BizKid$ aparece como um ótimo exemplo de convocação para o sucesso. O BizKid$
é uma iniciativa nacional de educação financeira americana baseada em uma série de televisão
pública vencedora do Emmy Awards. A série tem como tema a intersecção entre infância,
dinheiro e negócios, e possui, até o momento, 65 episódios que alcançaram, em média, um
milhão de espectadores cada. Utilizando uma linguagem que mistura entretenimento e
educação, o programa “mostra às crianças como conseguir e gerenciar dinheiro, introduzindo
conceitos de alfabetização financeira e empreendedorismo”83 (tradução nossa). Todos os
episódios contêm momentos de instrução, esquetes cômicas e a apresentação de histórias
“reais” de jovens empreendedores. O programa é complementado por um site que possui
planos de aula e atividades complementares para ajudar os professores que trabalham com o
material.
O BizKid$ ainda recebeu o título de “recurso educacional recomendado” pelos
Conselhos Estaduais de Educação na Virginia, Flórida, Califórnia, Illinois, Iowa, Idaho,
Wisconsin e Texas. Segundo o site oficial da série, a iniciativa também está em processo de
alcançar esse mesmo reconhecimento nos estados de Nova York, Pensilvânia, Washington e
Massachusetts.

Figura 18 – Pôster de BizKId$84
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Disponível em: <http://bizkids.com/about>. Acesso em: fev. 2018.
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Fonte: <http://www.wgbh.org/imageassets2/Biz%20kids.jpg>. Acesso em: fev. 2018.
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O primeiro episódio do programa tem o objetivo de explicar o que seria uma BizKid,
termo formado pela junção de duas palavras da língua inglesa: business (negócios) e kid
(criança). Porém, nunca recebemos uma explanação objetiva dos limites de tal demarcação.
Reproduzindo os ideais neoliberais, a série diz que meninos e meninas não precisam criar uma
empresa para se tornarem BizKid$, basta que dupliquem uma série de atitudes que podemos
“realizar no dia a dia”85: fazer seu próprio sanduíche, ao invés de comprar um; comprar
objetos usados, ao invés de novos; deixar de ir até as gôndolas de doce no supermercado de
vez em quando. Como podemos perceber, todas essas ações têm o objetivo comum de
fornecer “autonomia” às crianças e o controle do próprio dinheiro. O empreendedorismo é
apresentado, aqui, como um conjunto de comportamentos cotidianos, e não de técnicas
econômicas e mercadológicas.
Diante desse contexto, a frase mais reiterada durante todo o episódio é: “todo mundo
pode ser uma BizKid”. Há uma cena em que várias crianças, de várias idades, gêneros e
etnias, olham para a câmera e dizem, uma a uma: “eu sou uma BizKid”. Novamente, estamos
diante de um projeto hegemônico de sociedade que se diz para qualquer um, que não
considera dificuldades pessoais ou qualquer outro tipo de subjetividade contrária ao
pensamento dominante. O propósito discursivo dessa cena é dizer que todos os meninos e
todas as meninas que estão assistindo ao programa podem ser empresários, isso se seguirem
corretamente os mapas para a conquista da vida ideal oferecidos pela série.
O episódio, então, começa a apresentar o caso real de Ben Miller, um menino que
queria que sua prima recém-nascida tivesse a oportunidade de ser amamentada numa cadeira
de balanço, em falta no hospital da cidade. Assim, começou a cuidar de cachorros e a limpar
jardins para ganhar um pouco de dinheiro, tudo para que o hospital tivesse uma cadeira a
mais. Vendo que suas ações não eram suficientes, decidiu criar a campanha Rockathon num
festival local e, como resultado, conseguiu adquirir 120 cadeiras para a maternidade. Ele
define o dia em que conseguiu comprar os itens como “o dia mais feliz da minha vida”86,
relacionando fortemente a dimensão do sucesso com a plena felicidade.
É também interessante a maneira como Ben é apresentado nos créditos do episódio,
devido às aspirações voltadas ao “bem comum” de sua iniciativa. O menino, para a série, é
um empreendedor social e serve como figura “inspiradora” para as milhares de crianças
americanas que acompanham o programa. Segundo Casaqui (2015, p. 14), vivemos em uma
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época em que “a ‘imaginação’ e o ‘sonho’ são pontos de partida de uma leitura do mundo
sustentada pela idealização da ação juvenil”. O empreendedor social é idealizado numa
construção discursiva que valoriza apenas a “gente que faz”, sem levar em conta o fato de que
eles também estão inseridos no sistema capitalista, que se baseia no imperativo da obtenção
de lucro. Trata-se de “uma onda reformista a ser propagada pela produção da ‘inspiração’
como mercadoria simbólica” (ibid., p. 14).

Figura 19 – Ben sendo apresentado como empreendedor social87

Tal qual uma fábula, o episódio apresenta uma moral da história, ensinando os
comportamentos positivos a serem seguidos daqui para frente na vida de seus espectadores: “a
lição para nós, aqui no hospital, é a de que todo mundo pode fazer qualquer coisa para
qualquer pessoa em qualquer ponto da vida, se eles se sentem inspirados o suficiente para
isso” (tradução nossa), diz o médico do hospital ajudado por Ben. A inspiração surge como
uma entidade maior que sobrepõe qualquer habilitação técnica para se iniciar um
empreendimento.
Em todos os seus episódios subsequentes, BizKid$ ensina algum elemento do mundo
dos negócios para as crianças: o valor do dinheiro; a economia global, o planejamento de
marketing, a importância do fracasso, os cuidados com cartões de crédito, etc. Eis os mapas
do tesouro e as receitas para que esses meninos e meninas se conformem ao ideal neoliberal,
ou melhor, ao Million Dollar Mindset, como citado no primeiro episódio da sexta temporada,
cujo objetivo era divulgar as maneiras mais rápidas para os pequenos chegarem ao seu
primeiro milhão. Tal configuração da mente é evocada pelo enunciador midiático a fim de
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perpetuar a linha divisória entre ganhadores e perdedores em nossa sociedade. O nome pode
até mudar de caso para caso – empreendedores, chefinhos, BizKid$ –, mas a conduta
valorizada pelo neoliberalismo está sempre na posição de destaque, convocando sua audiência
à mimese de determinados comportamentos. Para isso, claro, a utilização de histórias reais é
muito importante: faz-se visível o modelo de sucesso hegemônico e fornece-se o passo-apasso, os moldes daqueles que indiscutivelmente “chegaram lá”.

3.3 A CULTURA DA INSPIRAÇÃO E O IMPERATIVO DO SUJEITO EMPREENDEDOR
Como vimos, o enaltecimento do empreendedor como protagonista do mercado de
trabalho contemporâneo pode ser verificado a partir da crescente disseminação dessa imagem
como representação do indivíduo ideal em nossa sociedade, que passa a enxergá-lo como uma
subjetividade concebível e cobiçável. Extrapolando as encenações clássicas do empreendedor
como o ilustre capitalista – o “magnata” ou o “empresário” –, os discursos de nosso tempo
concretizam uma diversificação nas formas de empreender e consideram novos modos de
comportamento a serem estimados (SALGADO, 2016):
Em um contexto de decadência do modelo de trabalho assalariado,
hegemonizado com o capitalismo industrial, não apenas as pessoas são
levadas a adequar-se à “forma empresa”, mas, também, a própria noção de
empreendedorismo se transforma, diversificando-se para assim poder
abarcar mais e mais indivíduos. Se todos somos instados a sermos
empreendedores, mas vivemos num mundo que cultua a individualidade,
então um modelo único de empreendedor não é mais suficiente para
satisfazer a miríade de subjetividades individuais. Parece que a noção de
flexibilização [...] repercute mesmo no conceito do que é um empreendedor,
cada vez menos restrito à ‘figura tradicional do burguês’ (ibid., p. 12).

Nesse contexto, a personificação do empreendedor como o poderoso proprietário dos
meios de capital (finanças), de circulação (comércio) ou de produção (indústria) dá lugar à
proliferação das maneiras de empreender e, por consequência, das formas de ser
empreendedor. Assistimos, portanto, a uma multiplicação de identidades empreendedoras na
atualidade: o intraempreendedor, o empreendedor social, o empreendedor digital, o
microempreendedor individual e, até mesmo, as crianças empreendedoras. Segundo Salgado
(2016), a produção cultural conduz esse processo e abarrota o mercado com filmes, séries,
livros e outros produtos protagonizados pelas mais diversas identidades empreendedoras.
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A contemporânea diversificação nas possibilidades de atuar como um
empreendedor sinaliza, de maneira mais ampla, a injunção à subjetividade
empreendedora em nossa cultura contemporânea, que elege traços
empresariais (como eficiência, inovação e lucro, entre outros) como
atributos universais. Seja numa pequena empresa própria ou como
funcionário de uma grande corporação; desenvolvendo tecnologia de ponta
ou vendendo biscoito no sinal; promovendo progresso socioambiental ou
conciliando responsabilidades familiar e financeira... No final das contas,
parece que o importante é transformar o qualificativo em subjetividade, o
adjetivo em sujeito. Assim, a identidade empreendedora não é apenas
diversificada, mas também massificada, atingindo cada vez mais indivíduos
a despeito de classes econômicas ou formação cultural (ibid., p. 21, grifo
nosso).

Com o fundamento de uma livre concorrência baseada não mais na ideia de igualdade,
mas sim nas noções da competitividade e da meritocracia, o individualismo se estabeleceu
como paradigma moral de nosso tempo, sendo “o empreendedor o modelo de trabalhador
mais adequado a esta nova moralidade” (ibid., p. 32). Dessa maneira, o empreendedorismo
recuperou seu lugar de destaque na sociedade contemporânea, agora não somente num âmbito
econômico, mas também em âmbitos políticos e sociais (SALGADO, 2016).
A mídia, por sua vez, não se mostra imparcial às súplicas desses novos padrões de
conduta. Longe disso: diversas matérias divulgadas pela TV e pela imprensa especificam ao
leitor como “gerenciar emoções, afetos, tempo e interações sociais, a fim de incrementar a sua
empregabilidade, o seu desempenho, a sua resiliência, a sua popularidade...” (FREIRE FILHO
e COELHO, 2011, p. 8). De acordo com os autores, a estrada para a otimização das
competências internas é iluminada, via de regra, por recomendações e diagnósticos realizados
por conselheiros administrativos, autoridades em coaching, profissionais de recursos humanos
e psicólogos dos mais diversos campos. De uma forma geral, o discurso “capacitado” desses
peritos incentiva os indivíduos a agirem, de modo sistemático, para acumular conhecimentos
que os colocarão em posição privilegiada em relação à concorrência dissipada, hoje, por todos
os setores da vida.
Para Salgado (2016), a assimilação pela indústria cultural do discurso organizacional
não se limita às mídias impressa e televisiva, compreendendo também a literatura popular,
que faz do empreendedorismo um aglomerado de práticas e preceitos ideais de boa conduta.
Tais obras prezam pelas prescrições generalizadas que fabricam e estimulam nos indivíduos
uma determinada visão de mundo, dentre as quais podemos destacar as histórias em
quadrinhos voltadas ao ensino de empreendedorismo às crianças.
“Todos temos o direito de sonhar”. “Abrir a mente pode abrir a porta para o
sucesso”. “Precisamos aprender a importância de ouvir o outro e o valor do trabalho em
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equipe”. Estas são, respectivamente, algumas das frases presentes nas histórias em quadrinhos
(HQs) Semeando Sonhos e Empreendedorismo, Secret Millionaires Club e Aventuras da Bel,
obras publicadas com o intuito de disseminar a conduta empreendedora entre crianças. Como
tais sentenças – e a própria finalidade dos gibis – apontam, a valorização de um determinado
tipo de comportamento perante o sucesso e o trabalho é recorrente durante todas as
publicações.
Fruto da parceria entre a empresa Confia.me e a Maurício de Sousa Produções, o
projeto Semeando Sonhos e Empreendedorismo tem o objetivo de estimular a educação
empreendedora nas escolas públicas do país. A iniciativa gerou o gibi homônimo da Turma da
Mônica com intenção de capacitar e inspirar as crianças para “superar dificuldades e realizar
seus sonhos88” através do empreendedorismo. Por sua vez, a série de gibis Secret Millionaires
Club89, chancelada por Warren Buffett, apresenta lições básicas do mercado financeiro e
ensinamentos acerca de como abrir um negócio, que perpassam tanto o âmbito mercadológico
como a esfera pessoal do indivíduo. Similarmente, a empresária Bel Pesce possui a sua
própria história em quadrinhos: Aventuras da Bel, que declara sua finalidade de “ensinar
através da diversão”, enfatizando em “diversas situações do dia a dia que todos os sonhos
podem virar realidade e que tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração90”. Ao
observar esses exemplos, percebemos o quanto nossas expectativas em relação à infância
estão mudando. Não queremos mais que as crianças fiquem apenas restritas à escola, mas que
floresçam a qualquer momento como grandes empresários.
Apesar do enfoque gráfico e lúdico, Semeando Sonhos e Empreendedorismo, Secret
Millionaires Club e Aventuras da Bel não deixam de estar inseridos no gigantesco fenômeno
da autoajuda, conhecido, desde seu início, por utilizar narrativas referentes a perfis notáveis
com o único propósito de provar que tudo na vida é possível para aqueles que possuem a
coragem de se dedicar totalmente a um objetivo. Hoje, este gênero alimenta não apenas uma
diversa gama de livros, com enormes números de tiragem e venda, mas também grande
parcela das matérias comportamentais de revistas informativas, reportagens especiais em
periódicos científicos, sucessos de bilheteria, como o filme “O Segredo”, e, até mesmo,
práticas sociais como a Cabala (TUCHERMAN, 2010).
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Todas essas obras ajudam a constituir uma ética própria da autoajuda, cujo principal
objetivo é transformar a vida do leitor a partir da mudança de comportamentos e hábitos
mentais; é fazer com que reconheçamos nossa realidade como uma dimensão cheia de
contratempos e adversidades, mas completamente maleável pelo poder de nosso pensamento,
que não pode permitir que o ambiente externo seja o fator determinante no caminho a ser
seguido. “Nesse sentido, a literatura de autoajuda seria uma literatura de possibilidades,
focada no princípio de que é a sua vez de agir para transformar a si mesmo e ao mundo,
identificando a meta que se quer atingir” (TUCHERMAN, 2010, p. 40).
Apoiada nessa necessidade de narrativas de sucesso, relatos motivadores e histórias
exemplares, a autoajuda oferece os modelos, os conselhos e pequenas doses de autoestima
para que nos realizemos plenamente. É interessante perceber o tom imperativo que marca esse
tipo de literatura: verbos como faça, crie, desperte, seja, etc. traduzem a criação de um
conjunto de regras que devem ser cumpridas sem objeções. Para Tucherman (2010, p. 42), se
a vida se transformou numa operação de marketing, “mobilizar condutas possíveis e
desejáveis” se tornou a função de “narrativas competentes”.
3.3.1 Aventuras da Bel
Elucidaremos nossa discussão, primeiramente, com a obra Aventuras da Bel, já
discutida em trabalhos anteriores (ver CASAQUI, MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO, 2017).
Na única edição lançada, Perdidos na Selva, que contém 19 páginas ao todo91, Bel Pesce
explica como ela e várias crianças de sua turma foram capazes de resolver os problemas que
surgiram enquanto faziam um passeio ecológico.
No desenrolar de toda a história, a criadora constrói os personagens de maneira
bastante didática e figurativa. Podemos perceber que cada um dos meninos e meninas
presentes na HQ equivale a um tipo social relacionado ao mundo do trabalho e particularizado
em condutas singulares, como se condissessem à tradução de certos sentimentos em
personagens. Compreendemos essa personificação como um artifício discursivo e educacional
para evidenciar os traços de comportamento positivos e negativos que os pequenos devem, ou
não, estender para suas vidas.
É prontamente identificável que a nomeação dos personagens está relacionada com a
personalidade de cada um deles, fazendo com que os nomes das crianças na HQ contenham
em si uma carga de sentido. O nome Estela, por exemplo, parece se referir à palavra “estrela”:
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uma menina deslumbrante, chamativa, que cuida muito de seu visual; Tanura, por sua vez,
parece nos remeter à palavra “ternura”, qualidade identificada no decorrer da publicação ao
manifestar sua tranquilidade e mansidão no convívio com os colegas. Já Fly é um menino
distraído, “avoado”, que passa grande parte do tempo escutando música e mexendo em seu
celular. Ao buscarmos a origem etimológica de seu nome, entendemos o motivo de ele ser
retratado dessa maneira: ‘fly’ é uma palavra da língua inglesa cujo significado é “voar”
(CASAQUI, MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO, 2017).

Figura 20 – Capa de Aventuras da Bel: Perdidos na Selva92

É interessante, também, como o robô da turma possui o nome de Chiste, uma vez que
essa palavra tem relação direta com uma teoria freudiana. No livro “O chiste e sua relação
com o inconsciente”, o psicanalista estuda os motores inconscientes do prazer, que nos
atingem naqueles momentos em que estamos diante de piadas, ironias, trocadilhos e gracejos
(MACEDO e FALCÃO, 2005). Nesse sentido, por toda a extensão de Aventuras da Bel,
constatamos que Chiste possui sentimentos apresentados na forma de humor. Porém, um
grande paradoxo também faz parte da construção do personagem: o robô, por ser bastante
desastrado, não consegue fazer nenhum cálculo de maneira correta. Chiste é, portanto, a
duplicata malfeita do ser humano e retém uma imperfeição gravíssima: falta de inteligência
emocional. A HQ mostra emoções como se fossem patologias, elementos a serem
racionalizados durante o convívio em grupo, sobretudo quando relacionadas ao trabalho
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(CASAQUI, MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO, 2017). Esse tipo de falta ou “defeito”
também pode ser constatado nos demais personagens:
Analu é muito tímida; Lila é curiosa em excesso; Estela é superficial demais;
Tanura só consegue enxergar soluções calculáveis; Fly não possui o poder da
concentração; Tatau é um menino popular que se acha o “tal” sem nunca ter
feito nenhum tipo de contribuição significativa; Pirote é pessimista e
Egoberto, como seu próprio nome revela, é egocêntrico e acredita que sabe
de tudo (ibid., p. 7)

Entretanto, é claro que as falhas dos personagens só são explicitamente reveladas
porque compreendem uma solução. Bel Pesce é a cabeça do grupo e, como líder visionária, é
capaz de detectar tais defeitos e consertá-los de uma vez por todas. Dessa forma, o propósito
de Bel é consagrado: aproximar esses meninos e meninas, fazê-los trabalharem em conjunto e
“corrigir” suas falhas. Isso fica bem claro no quadro abaixo:

Figura 21 – Reunião de emergência em Aventuras da Bel

Após perderem a bússola que os trariam de volta para casa, todas as crianças ficam
em absoluto desespero, o que faz Bel dar início a uma reunião de emergência antes que a
aflição tomasse conta de todos. Devido à organização da imagem, o leitor acaba sendo um
personagem da cena. A disposição do quadrinho coloca todas as crianças na parte inferior do
painel, de costas ao olhar do leitor, dando a impressão de que “esta é a é a primeira fileira de
um grande anfiteatro lotado para ouvir e aprender com Bel Pesce” (ibid., p. 8). Isso também
pode ser apurado pela perspectiva utilizada na cena: a personagem principal tem toda a página
para si e se localiza no centro, como se de fato estivesse em um palco. Além da posição de
destaque no painel, Bel está vestindo uma roupa que geralmente é relacionada com jovens
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palestrantes do mundo do empreendedorismo. Dessa maneira, a empresária é modelada como
uma líder nata, pronta para harmonizar as diferenças do grupo e resolver o contratempo que
surgiu. Mais interessante ainda é a postura da personagem e o movimento análogo de seus
braços. “A serenidade de seu rosto representa a calma de uma pessoa que está na posição de
ensinar um grupo de crianças – inclusive o leitor – a lidar com situações de dificuldade. Seus
gestos acompanham essa ‘postura’ pedagógica” (ibid., p. 8).
Em Aventuras da Bel, os discursos prescritivos são dados pela empresária de forma a
angariar crianças para a cultura empreendedora, inclusive retratando traços de personalidade
como defeitos a serem consertados. A metáfora da bússola, por exemplo, traz consigo um
significado muito forte: a única forma de sair da ‘selva’ seria com o apoio da ‘bússola’ do
empreendedorismo. No final da história, Bel reúne as crianças para fabricar uma bússola
simples, feita com as próprias mãos. Apenas assim eles seriam capazes de voltar à
“civilização”:
Bel tem, aqui, o papel do líder inspirador, que está ali para ensinar à sua
audiência o caminho “correto”, baseado na ideologia da “cultura maker”, ou
seja, da “gente que faz”, que produz, que empreende seus caminhos e seu
futuro. A felicidade e o sucesso são vistos, nesse contexto, como projetos
individuais decorrentes da capacidade de empreender a si mesmo, desde a
infância (ibid., p. 9).

Ou seja, a figura do empreendedor no atual panorama midiático alcançou tanto
prestígio e tanto espaço que até mesmo histórias em quadrinhos se juntaram ao universo
convocador da cultura empreendedora. Não importa qual seja o meio comunicacional, todos
estão propensos a difundir as identidades empreendedoras como apropriadas ao contexto
socioeconômico em que vivemos, bem como ofertar aos indivíduos receituários de como atuar
sobre si mesmos e alcançar tal maneira de ser e estar no mundo (SALGADO, 2016).
3.3.2 Kylee Majkowski e Davizinho Braga
Até aqui, tratamos de discursos feitos por adultos e para crianças (BUCKINGHAM,
2007). Sendo assim, duas figuras despontam como sendo de singular interesse para nosso
trabalho: Kylee Majkowski, já mencionada no capítulo dois, e Davizinho Braga. Os dois se
apresentam como jovens empreendedores, que já possuem seus próprios negócios. Porém, o
interessante é que eles invertem o jogo ao apresentarem suas trajetórias de sucesso em
espaços midiáticos voltados fundamentalmente para o público adulto. Esculpindo-se como
uma “demonstração do possível” (EHRENBERG, 2010), certificam que o empreendedorismo
não disporia mais de nenhum tipo de barreira, nem mesmo etária.
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Kylee Majkowski mora nas cercanias de Washington (EUA) com sua família e criou
a empresa Tomorrow’s Lemonade Stand com apenas sete anos de idade. Seu propósito é o de
dar às crianças, de sete a onze anos, a oportunidade de fundar uma empresa própria, assim
como inspirar a empatia, a tomada de riscos, a criatividade e o encontro de suas paixões. “Seu
discurso ecoa lugares comuns identificados com a cultura empreendedora, independentemente
da peculiaridade de ‘ser criança’” (CASAQUI, MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO, 2017, p.
2).
Em abril de 2015, a garota norte-americana subiu ao palco do 28º Fórum da
Liberdade, com sede em Porto Alegre (RS), e palestrou durante o Painel Empreendedorismo
ofertado pelo evento93. Ao narrativizar os eventos de sua vida com a finalidade de ‘inspirar’
aqueles que estavam na plateia, Kylee Majkowski ampara a estruturação de um mercado de
ideias relacionado ao que Casaqui (2017) denomina “cultura da inspiração”. A associação
entre o empreendedorismo e esse tipo de produção comunicacional dirige-se “para certa
recorrência de formas de articular a experiência humana com um ‘espírito’, com uma visão de
mundo, que, em última instância, promove, direta ou indiretamente, a ideia de uma
comunidade de práticas e afetos comuns” (ibid., p. 4). Nessa lógica, os agentes tidos como
“inspiradores” operam tal como sistemas especialistas (GIDDENS, 2002), compartilhando o
propósito de “corresponder aos anseios de uma sociedade ávida por referências, por modelos,
por exemplos e histórias ‘inspiradores’ para seguir adiante na batalha cotidiana” (CASAQUI,
2017, p. 4).

Figura 22 – Palestra de Kylee Majkowski na 28ª edição do Fórum da Liberdade
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Kylee inicia sua palestra com base no seguinte pressuposto: “as crianças podem fazer
qualquer coisa que os adultos fazem”. Por meio dessa fala, a palestrante evidencia a ideia
controversa que diz haver, no mundo contemporâneo, um abrandamento ou mesmo
desaparecimento completo das delimitações do que é ser adulto e do que é ser criança
(POSTMAN, 2012). Discursos desse tipo subentendem a criança como uma espécie de miniadulto, pronta para enfrentar qualquer tipo de responsabilidade e resultado de seus atos no
mercado profissional (CASAQUI, MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO, 2017).
A palestrante também defende fervorosamente a educação utilitária. Ao longo de sua
apresentação, Kylee questiona o fato de meninos e meninas ainda serem obrigados a cursarem
disciplinas como História e Geografia na escola, em detrimento de técnicas empreendedoras.
Sendo assim, a garota norte-americana considera a educação apenas como uma espécie de
fábrica, cuja principal função seria passar adiante as práticas e os conhecimentos de certo
saber fazer, de um saber ser. A ideia da educação como provedora de autonomia para seus
alunos é definitivamente excluída de seu discurso, que mira no “governamento” de
subjetividades e na produção de formas de vida particulares adequadas ao projeto da
sociedade empreendedora.
Além disso, é curioso analisar qual é a primeira atividade que a Tomorrow’s
Lemonade Stand propõe para as crianças que pretendem ser empreendedoras. Nas palavras de
Kylee Majkowski, “o básico do empreendedorismo” é formado pelos seguintes fundamentos:
“criatividade, risco, paixão e empatia”. Podemos constatar, segundo Casaqui, Matijewitsch e
Figueiredo (2017, p. 11-12), “que nenhuma dessas ‘noções elementares’ se baseia num saber
econômico ou relacionado à gestão de empresas. Pelo contrário, estamos frente a
características comportamentais e subjetivas, consagradas pelo modelo de conduta
empreendedor”.
A palestrante também faz questão de empregar uma atitude questionadora em relação
a alguns paradigmas. Kylee afirma que duas perguntas são as responsáveis por guiar sua
jornada empreendedora desde o início: “Por que crianças não possuem as mesmas
oportunidades de abrir novos negócios como os adultos têm?” e “Por que precisamos ficar
presos por trás dessas fronteiras de quantos anos temos?”. Tais perguntas podem até remeter,
em um primeiro momento, a um debate mais intenso sobre os Direitos da Criança,
especialmente no que se refere à contestação de municiar as crianças com voz ativa em todos
os temas relacionados a ela (BUCKINGHAM, 2007). No plano discursivo, contudo, inferimos
que o propósito das indagações de Kylee não é bem esse. As questões que a garota busca
envolver com tais dilemas estão exclusivamente associadas à dimensão pragmática do
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empreendedorismo, demandando a entrada de meninos e meninas no mercado de trabalho
desde seus primeiros anos, pois somente assim elas estariam sendo instruídas e disciplinadas
para “sobreviver” ao mundo tido hoje como o dos adultos.
Antes de finalizar sua palestra, Kylee pronuncia que “é um direito de nascença ser
criativo e assumir riscos. E qualquer um que pensar de outra maneira não deve ter fé na
próxima geração”. Nas palavras de Casaqui, Matijewitsch e Figueiredo (2017):
O empreendedorismo é alçado, nesse sentido, a um direito universal,
suplantando os direitos específicos da criança. Além disso, quando diz que
qualquer pessoa que pensar diferente dela não tem “fé na próxima geração”,
Kylee universaliza um projeto de futuro e o impõe de forma imperativa,
afirmando-o como monocultura empreendedora. Novamente, vemos que o
discurso ignora quaisquer barreiras econômicas, individuais, sociais – ou
etárias – para tal prática, principalmente quando a palestrante diz: “qualquer
criança pode fazer isso [...]. Então, esqueça o que os outros dizem sobre
você, encontre sua paixão e vá fazê-la. Porque você pode!”. A
responsabilidade do sucesso e da felicidade é atribuída ao indivíduo, mesmo
no que se refere à infância (ibid., p. 13).

Kylee, portanto, nesse “poder de demonstração” (EHRENBERG, 2010) referente às
atividades empreendedoras realizadas por crianças, alça-se a um nível heroico, capaz de
inspirar tanto os mais velhos como os mais novos. Trata-se de uma heroína de todos os dias
(BUONANNO, 2011), uma garota aparentemente comum que apenas com sua força de
vontade foi capaz de abrir uma empresa e viajar pelo mundo disseminando o mapa de seu
sucesso. Evidentemente, a comunicação oral é muito importante aqui. De acordo com
Buonanno (ibid., p. 72), “ninguém ganha o status de herói sem a contribuição decisiva de uma
história (oral, escrita ou audiovisual) que revela sua ação e seu valor heroico”.
Se, no passado, a encenação heroica era caracterizada por sua presença em produtos
culturais de massa – cinema, esporte e música, para mencionar apenas os principais –, hoje, “o
show heroico está por toda a parte” (EHRENBERG, 2010, p. 49). Astros do cinema, estrelas
do rock, craques do futebol: essas figuras espetaculares começaram a conviver com outras
mais mundanas, que fornecem o modelo de conduta de um homem que é capaz de se governar
sozinho. Dessa forma, fóruns de negócios e palcos para palestras motivacionais também
foram alçados ao espaço cênico onde os heróis se vangloriam e ensinam a todos nós como
deveríamos ser. A multiplicação das figuras heroicas, no entanto, “acaba com a própria ideia
de herói superior, faz desaparecer a figura do grande homem, em suma, a ideia de que existe,
de um lado, indivíduos excepcionais e, de outro, indivíduos comuns, pois estes últimos devem
constituir seu próprio modelo, forjar sua própria exceção” (ibid., p. 54).
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Apreciamos hoje os lutadores, ganhadores, líderes – todas essas figuras
conquistadoras, todos esses modelos de ação, enquanto que antes nos
contentávamos em admirar as estrelas das artes de massa, de consumi-las em
devaneios hedonistas sem consequência, pois elas constituem diversas
maneiras de participar, no grande mito moderno das sociedades igualitárias:
elas narram toda a epopeia do homem comum que sabia desprender-se de
seu destino, como da tradição para construir sua história. [...] Elas não
compensam em nada nossa rotina cotidiana; pelo contrário, elas a exaltam,
mostram-nos como transformá-la em aventura do si mesmo: é a
possibilidade da conquista de sua própria individualidade que está em jogo
nesse show (EHRENBERG, 2010, p. 49-50).

Mas, por que o sucesso, hoje, relaciona-se à figura do empreendedor? Segundo
Ehrenberg (2010), ser bem-sucedido na contemporaneidade requer autoridade sobre si para
engenhar o seu próprio modelo e traçar a sua singularidade, ainda que essa seja idêntica à de
todos os outros. Os empreendedores, ou melhor, os “especialistas do sucesso”, representam tal
imagem e dedicam suas obras, suas palestras e seus vídeos a todos aqueles desejam se tornar
os melhores, semeando modelos públicos de performance e guias de conduta ideal, que se
abrem potencialmente a todos os cidadãos.
Nesse sentido, tais produtos servem a um raciocínio de afiliação no mundo e de leitura
da realidade, observado a partir da convocação do “eu interior” a fim de alcançar o sucesso, não
importa qual seja a posição que o indivíduo ocupe na vida. Casaqui (2017), portanto, define a
“cultura da inspiração” como algo associado a uma forma de expressão comum, a posições de
fala hegemônicas, a um sistema de valores: trata-se de maneiras de “narrar que, por mais que
mobilizem formas ancestrais de oralidade em alguns casos, correspondem a um cenário
contemporâneo de midiatização da experiência humana em função de um projeto
comunicacional” (p. 3), que abrange o consumo, a produção e a circulação de narrativas.
Apoiado no trabalho de Thrash e Elliot (2003), Casaqui (2017) elabora uma revisão
teórica do conceito de “inspiração”, devido à pluralidade de vertentes às quais ela se associa.
São áreas distintas do conhecimento, como a arte, a religião e a psicologia que, juntas,
exprimem sentidos que nos auxiliam a entender a cultura da inspiração presente em nosso
tempo.
A primeira vertente destaca a inspiração por meio de “fontes sobrenaturais”, em que
o sujeito é conduzido pelo influxo transcendente, como é a imagem da Musa para os poetas
mais antigos. Essa tradição é reinterpretada na modernidade como a “criatividade mobilizada
por forças ‘sobrenaturais, transcendentes ou desconhecidas' que favorece artistas, cientistas e
outros sujeitos capazes de traduzir essa influência em sua produção, comunicando e dando
forma ao divino” (CASAQUI, 2017, p. 4). Nessa mesma vertente, ainda se incluem as noções
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religiosas judaico-cristãs, em que a palavra “revelação” nos remete à passagem de
conhecimento divino para o indivíduo, enquanto a palavra “inspiração” é destinada ao ato de
divulgar ou traduzir a revelação para a linguagem escrita a fim de disseminá-la entre os seres
humanos.
A segunda vertente, por sua vez, articula a inspiração às “fontes intrapsíquicas”,
motivada, claramente, pela emergência do campo de estudos da psicologia no final do século
XIX. Nesse quadro, a atuação divina é recolocada enquanto iluminação criativa – o intitulado
“insight”. Este seria um processo psíquico composto por quatro fases: preparação, incubação,
iluminação e verificação, sendo que ambas as etapas de incubação e iluminação seriam
governadas pelo inconsciente. Outra corrente de estudos psicológica se baseia nas pesquisas
de Freud para delimitar a inspiração criativa como:
[A] regressão a um estágio primário do ego, identificado com a infância, em
que o pensamento flexível favoreceria a geração de novas ideias. Em termos
gerais, essa vertente, para os autores, indica algumas recorrências em meio à
diversidade: entre elas, destacamos o papel da motivação, uma vez que as
ideias e iluminações são situadas como desencadeadoras da ação criativa.
Enfim, a inspiração, nesse sentido, é conceituada como um ‘estado
motivacional’ que está diretamente relacionado com uma dimensão
pragmática, resultante do desencadeamento do ato produtivo, seja do artista,
do cientista, do indivíduo inovador (CASAQUI, 2017, p. 5).

Já a terceira vertente versa sobre a inspiração por meio de “fatores ambientais”, isto
é, de aspectos externos à nossa mente ou ao sobrenatural. Nesse sentido, o autor ressalta que
quando consumimos os padrões de sucesso apresentados por “histórias de vida exemplares”
(BUONANNO, 2011), incitaríamos a procura por um “eu-futuro melhor”, “de uma versão
‘superior’ de si próprio, que seria resultante de um processo de autotransformação”
(CASAQUI, 2017, p. 5). Sendo assim, esta vertente aborda o papel das emoções positivas,
que motivam uma “autotranscendência” apoiada na assimilação de valores e de competências
humanas manifestadas pelo modelo narrativo e atuam, então, como orientação numa possível
comparação social. Após a revisão teórica, o autor conclui:
Com base no levantamento conceitual e das características do termo
inspiração feitos por Thrash e Elliot, podemos concluir que os processos
comunicacionais são inerentes a esses fenômenos apresentados,
principalmente na terceira vertente – onde encontramos a sua dimensão
midiática. Nesse espectro, [...] a ideologia do empreendedorismo é
disseminada a partir de produtos “inspiracionais” dos mais diversos – de
palestras veiculadas pela internet a blogs de autoajuda, de empreendimentos
sociais a propostas educacionais, entre outras possibilidades de consumo
dessa cultura (CASAQUI, 2017, p. 5).
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Em vista disso, somos capazes de identificar o campo semântico da inspiração como
uma das esferas do projeto de sociedade empreendedora: o ideário colocado em evidência se
materializa na “atribuição do bem comum a ser capitaneado por líderes empreendedores, por
seus projetos inspiradores e pelos seguidores dos ‘bons exemplos’” (ibid., p. 9). A inspiração
criada por um elemento externo se exprime quando o outro, o bem-sucedido, o empresário são
todos levantados à posição de modelos de conduta. “Nesse contexto em que as histórias de
vida podem ser reconhecidas como “inspiradoras”, a narrativização da própria vida em chave
motivacional, com vistas a servir de modelo à trajetória do outro, ganha espaço crescente no
espectro da inspiração como cultura” (CASAQUI, 2017, p. 9).
Davizinho Braga, por exemplo, reside no estado brasileiro de Alagoas acompanhado
de seus pais. Com 13 anos, criou sua primeira startup, a List-it, um serviço para que as escolas
cadastrem sua lista de materiais e os pais possam comprar esses objetos com mais facilidade.
Em 2015, Davi fez sua primeira palestra no TEDx Talk Goiânia com o objetivo de
compartilhar “os segredos para a felicidade”.

Figura 23 – Davizinho Braga durante sua palestra no TedxGoiânia

De acordo com Casaqui (2017, p. 10), as apresentações intituladas TED Talks são “o
grande paradigma da cultura da inspiração, nesse sentido da produção de si como narrativa
inspiracional”. Estamos falando de uma organização sem fins lucrativos e com relevância
global que procura, a partir de suas conferências, “difundir ideias, usualmente no formato de
curtas e poderosas falas”94. Nesse cenário, o vídeo da palestra de Davizinho no YouTube95
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Disponível em: <http://www.ted.com/about/our-organization>. Acesso em: fev. 2018.

95

A palestra está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CouZKzSl3B4>. Acesso em: fev. 2018.
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possui, em sua descrição, uma explicação do porquê o garoto alagoano fora convidado a se
apresentar. A instituição diz que, depois de conquistar fama nacional por meio da criação de
sua empresa List-it, a responsabilidade de Davizinho teria aumentado, tornando-se “referência
e exemplo para crianças e jovens do Brasil”. Aqui, o aspecto inspiracional de uma cultura
empreendedora que busca seduzir crianças em todo o Brasil já toma forma (CASAQUI,
MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO, 2017).
Em sua fala, Davizinho dá a entender que sabe perfeitamente qual é o papel central
de um TED Talk em nossa sociedade: o de ‘inspirar’. O garoto abre sua palestra com a
seguinte frase: “Meu nome é David Braga, eu tenho 14 anos. Sou inspirador e eu sou
empreendedor”. Ao se estabelecer como “inspirador” – antes até mesmo de “empreendedor –,
o palestrante compreende sua trajetória de vida como um modelo de sucesso para os seus
espectadores, uma narrativa de vida apta a despertar uma variante “superior” de si mesmo,
através de um processo de autotransformação (CASAQUI, MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO,
2017).
Consequentemente, Davizinho conduz sua apresentação de modo a partilhar alguns
“segredos” que seriam capazes de levar crianças, jovens e adultos ao encontro de tais
objetivos. Ao abordar o tópico relacionado à “vontade”, o garoto afirma que “a inspiração
vem dos outros; já a motivação vem de dentro de você”. Seu discurso sumariza o processo
comunicacional que caracteriza a terceira vertente da inspiração: “os modelos culturais são
inspirações vindas do meio ambiente, que, por sua vez, devem ter impacto na busca por uma
espécie de empreendedor interior, de um eu autêntico que teria o ânimo, a coragem e os
fundamentos para promover a transformação de si” (ibid., p. 14). Estamos, definitivamente,
na esfera da autoajuda, como discorre Marín-Diaz (2012). “O principal empreendimento em
nosso tempo é conceber a própria vida como algo a ser gerenciado, otimizado,
performatizado, em compatibilidade com o cenário dinâmico, flexível e competitivo”
(CASAQUI, 2016d, p. 3).
Davizinho também versa sobre o tema do “raciocínio”. De acordo com ele, o cérebro
humano tem acesso à “criatividade infinita”; no entanto, não somos capazes de utilizar nosso
verdadeiro potencial ao ficarmos atrás de uma mesa, “praticando trabalhos chatos e
repetitivos”. Para o garoto, “o sistema por completo” quer que consideremos essa como a
nossa única opção, fazendo com que nos habituemos “a aceitar tudo o que nos é proposto,
seguir o fluxo sem questionar, engolir tudo o que é colocado goela abaixo”. Nas palavras de
Casaqui, Matijewitsch e Figueiredo (2017):
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O ‘sistema’, aqui, aparece como um obstáculo para a inovação, que deve ser
destruído por um tipo de comportamento ‘disruptivo’. [...] O que Davizinho
não leva em conta é que tal proposta de revolução ‘disruptiva’ se mantém no
espectro do sistema capitalista, que paradoxalmente é posicionado, em seu
discurso, no papel de vilão, de oposição à cultura empreendedora – como se
fossem coisas distintas, opostas (ibid., p. 15).

Além disso, ao abordar em seu discurso o tema da “coragem”, o garoto alagoano
declara a importância dessa virtude não apenas para empreender, mas para “mostrar resultado,
pois o que importa é o resultado. Resultado é a única coisa que pode fazer as pessoas
mudarem o que pensam sobre você”. Com isso, é evidente a valorização da performance
como o único elemento capaz de nos definir na sociedade (EHRENBERG, 2010). Ou seja,
não existe espaço na cultura empreendedora para alguém com baixo desempenho, já que
nossos resultados, a gestão eficiente de nós mesmos, são sinônimos de quem somos
(CASAQUI, MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO, 2017).
Partindo para o ato final de sua apresentação, Davizinho introduz o tema dos
“sonhos”. O garoto diz que duas reflexões passam por sua mente todos os dias quando se
levanta: “a primeira é que eu não consegui realizar todos os meus sonhos que eu queria ter
realizado ontem”; a segunda é “que, nessa noite, eu tive vários sonhos novos”. Segundo a sua
fala, é essa movimentação constante que o faz trabalhar “feito louco” para conseguir realizar
tudo o que almeja. É interessante, porém, observar como a palavra “sonho” perde plenamente
o seu significado original nesse discurso. Conforme Bergson (2004, p. 93), esse termo é
extraordinariamente complexo, causando impasses em diversos campos do conhecimento:
“alguns psicológicos, outros fisiológicos e mesmo metafísicos”. Davizinho acaba trabalhando
com esse conceito de outra forma:
O sonho possui sua própria lógica de organização, que não é sinônimo do
pensamento inovador enquadrado no modo de produção capitalista, ou
derivado de uma gestão eficiente das emoções. No discurso de Davizinho, no
entanto, esse elemento tão complexo da psique humana ganha ares
puramente mercadológicos, como se o sonho fosse apenas o precursor de
processos criativos para a elaboração de novos projetos empreendedores
(CASAQUI, MATIJEWITSCH e FIGUEIREDO, 2017, p. 16).

A inspiração, portanto, é uma palavra recorrente em nossa sociedade. Segundo
Casaqui (2016d, p. 1), ela se faz tão presente e, ao mesmo tempo, é tão banalizada, que
podemos ter a sensação de que todo mundo contempla a si mesmo “como uma possível
narrativa inspiracional, como uma trajetória de vida a ser replicada pelo outro”. Porém, não só
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os empreendedores de palco podem ser acusados disso. O compartilhamento de histórias de
sucesso de outras pessoas é mais uma face da cultura da inspiração, de acordo com o autor.
São muitos os agentes que concorrem simbolicamente pela autoridade de inspirar:
grandes empresas e suas estratégias publicitárias; políticos e outros agentes sociais que
personificam e dão voz ao sistema hegemônico em eventos mundiais; palestrantes que
descobriram na inspiração uma maneira de aumentar seu lucro e sua notoriedade; ativistas
associados ao campo do empreendedorismo e do empreendedorismo social. A produção de
cada um desses agentes, por sua vez, está fixada numa cadeia logística que também inclui o
consumo e a circulação dessas mensagens. É como se os defensores do campo determinassem
para si mesmos o objetivo de difundir ensinamentos que seriam capazes de solucionar todos
os problemas do mundo e de cada um dos indivíduos.
No âmbito da cultura da inspiração, isso passa pela incorporação de modelos
narrativos a seguir, das histórias de vida exemplares a replicar em nossas
vidas. Em última instância, esse é um processo de produção e consumo de
narrativas, que implica a transformação do sujeito consumidor para se
adequar ao modelo de sucesso. [...] A tarefa de empreender a si mesmo pode
ser desencadeada pela inspiração gerada pela história do outro, que traz algo
de coerente, de heroico, de épico, baseado na força interior que se sobrepõe
aos obstáculos do mundo, quaisquer que sejam - basta haver vontade e fé
para a superação. Há algo de místico, tanto mágico quanto terapêutico, nesse
processo comunicativo da inspiração, no espectro do empreendedorismo de
si mesmo (CASAQUI, 2016d, p. 9).

Nesse sentido, Prado (2013) afirma que o papel dos enunciadores da mídia é o de
propagar mapas a fim de que os utilizadores se preparem e conheçam o caminho ideal de
nossa sociedade. Para o autor, “mapas são programas de localização simbólica com
modalizações que fornecem para o usuário saberes, indicam formas de aquisição de poderes,
modos de ser e de fazer, elaborados a partir de valores de consumo” (p. 76). Tais textos, em
geral, sustentam o leitor em sua busca pelo saber: que mundo é esse ao qual eu pertenço e
devo pertencer? Como posso compreender melhor a realidade que me cerca? Como posso me
transformar para alcançar esse indivíduo que eu deveria ser? Todas essas são questões que
envolvem modalizações do ser.
3.3.3 Secret Millionaires Club e Semeando Sonhos e Empreendedorismo
Como vimos anteriormente, as HQs direcionadas ao ensino de empreendedorismo
para crianças fazem parte de uma diversa gama de narrativas de enquadramento do mundo.
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De acordo com Prado (2013), os dispositivos comunicacionais são mestres em se utilizar da
falta, da incompletude, para engendrar uma tentativa de moldar o sujeito:
Para que as pessoas buscam ‘textos’, sejam na internet, sejam em revistas,
sejam na televisão? A resposta não é somente ‘para se informar’, mas: para
se integrar, ao se informar, para se localizar, para ter narrativas de
enquadramento no mundo, para saber qual é o meu mundo, como ele
funciona, como eu posso pertencer melhor a esse que já é o meu mundo.
Para me fazer percebido, para emitir, para ter visibilidade, para ver e ser
visto, para não ser um subcidadão (ibid., p. 54, grifo do autor).

Em Secret Millionaires Club, por exemplo, há uma cena em que Warren Buffett diz
que não está surpreso por Jones não ter sido contratado ainda para um emprego de verão. O
empresário menciona que o garoto é excelente, mas precisa de um redesenho, já que nós
temos “apenas uma chance para fazer uma primeira impressão”. Ao mudar de roupa e vestir
um terno, Jones finalmente consegue passar na entrevista de emprego:

Figura 24 – Jones e sua entrevista de emprego, em Secret Millionaires Club96
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Disponível em: <http://www.smckids.com/digital-comics/issue-21/>. Acesso em: fev. 2018. O texto é o
seguinte: Warren – “Eu não estou surpreso por você não ter sido contratado ainda.”; Jones – “Mas, por que?
Eu sou esperto, confiável e pontual... geralmente.”; Warren – “Sim, você é um excelente produto, que só
precisa de algumas mudanças.”; Jones – “... o que?”; Warren – “Você só tem uma chance para fazer uma
primeira boa impressão!”; Warren – “Você vestiu aquele terno para a sua entrevista de trabalho?”; Jones –
“Com certeza, Sr. Buffett...”; Jones – “Agora sou um assistente de padeiro. Até mais! Preciso ir e trocar as
minhas roupas.”; Warren – “Lembre-se, não são apenas os conteúdos que importam, é todo o pacote.
Produtos e pessoas precisam se apresentar bem.” (tradução nossa).
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Podemos perceber como a narrativa do quadrinho emprega um tom modalizador,
assinalando explicitamente o que Jones precisa fazer para ser bem-sucedido. O personagem,
no caso, funciona como uma extensão do próprio leitor, hesitante perante sua vida e buscando
soluções para amparar seu crescimento. A saída aqui apresentada gira em torno unicamente
do consumo, já que vestir-se como um executivo é automaticamente associado a estar mais
preparado para o mercado de trabalho. Os bens de consumo trazem certos valores para os
indivíduos, atuando como códigos comunicantes de nosso próprio ser. No entanto, como
acontece com todos os códigos, um sistema classificatório – viabilizado pelas mesmas forças
socioculturais, econômicas e políticas – é criado a partir dele. O consumo está imbricado em
uma rede de significados, que proporcionam pretensões e certas condições recíprocas a partir
das quais a comunicação referente aos bens ocorre. Para Mary Douglas e Baron Isherwood
(2009, p. 113), a “atividade de consumo é a produção conjunta, com os outros consumidores,
de um universo de valores. O consumo usa os bens para tornar firme e visível um conjunto
particular de julgamentos nos processos fluidos de classificar pessoas e eventos”.
Ou seja, Secret Millionaires Club não só oferece mapas para o leitor alcançar o
sucesso, mas também escancara aquilo que lhe falta (PRADO, 2013). No caso, Jones precisa
abarcar em seu próprio interior uma multiplicidade de personas, que vão sendo utilizadas
conforme a situação. De acordo com Prado (2013, p. 67), o que está em jogo aqui é um
“comportamento instrumentalizado”, e não necessariamente uma “ação” do personagem.
É também interessante observar como a conclusão de cada uma das histórias desse
gibi se dá com o empresário olhando diretamente para o leitor e quebrando, assim, a quarta
parede. A postura do personagem é equivalente à de um mentor, dando valiosas lições de vida
para seus aprendizes. Um elemento verbal-imagético que ajuda a convocação é o letramento:
as palavras-chave do discurso de Warren Buffett estão em negrito, deixando claro para o leitor
a importância dessas coordenadas no mapa para o sucesso.
Já em Semeando Sonhos e Empreendedorismo97, Franjinha vê Cebolinha desolado
pelo fato de que toda a turma não acredita em sua capacidade. O personagem, então, tenta
animar seu amigo dizendo que todos nós somos capazes de realizar nossos sonhos “e ninguém
tem o direito de dizer que você não pode”. É muito significativo o fato de Franjinha ser o
porta-voz da cultura empreendedora aqui. Afinal, ele é o cientista da turma, possuidor,
portanto, de uma vocação precoce que as outras crianças do bairro ainda não possuiriam.
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Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/semeandosonhos/> . Acesso em: fev. 2018.
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Franjinha, então, conta três histórias para demonstrar como empreender é fácil e
pode estar presente no nosso dia a dia. Lembremo-nos que a cultura da inspiração também
está presente quando um indivíduo divulga jornadas de sucesso de outras pessoas. Tais
histórias trazem consigo elementos bastantes característicos de discursos fomentadores do
empreendedorismo.
Na primeira história, Cascão queria comprar uma bola. Porém, seus pais estavam em
tremendas dificuldades financeiras aquele mês. Ele decide, então, vender limonada98, mas
toda sua iniciativa fora um grande fracasso, uma vez que a turma já associava o personagem à
falta de higiene. Foi após um conselho do próprio Franjinha, agente inspirador da história, que
Cascão coloca luvas, toucas e máscaras para entregar seu produto. No final de tudo, o menino
consegue adquirir sua tão sonhada bola. Sendo assim, essa história reverbera a ideia de que o
fracasso é apenas um evento biográfico de nossas vidas, necessário para avaliar tudo o que
deu errado e para recalcular a trajetória com condutas melhores.
Na segunda história, Franjinha conta que Marina era apenas um bebê quando
encontrou um lápis e, naquele momento, descobriu que o que mais queria na vida era
desenhar. Ela foi pintando todos os cantos da casa. Marina desenha até hoje. Aqui, existe a
noção da “vocação”, de uma criança que já nasce destinada a fazer sucesso com uma
determinada atividade. Assim como O Poderoso Chefinho, Marina nasceu pronta para virar
uma grande artista.
Na terceira e última história, Chico Bento fica impressionado com a água limpa de
uma piscina, pois o ribeirão perto de sua casa estava muito poluído. Em sua cabeça, ele
precisava dar um jeito naquilo. Por isso, não descansou até conseguir ajuda de todo mundo
para higienizar o córrego. Nessa história, temos a figura próspera do empreendedor social,
alguém que, discursivamente, não se importa com o lucro, somente com a pretensão de
realizar algo em prol do “bem comum”.
Cebolinha, então, pede para seu amigo contar um sonho. Ao narrativizar sua história
de vida, Franjinha diz que se prepara para ser um grande cientista no futuro, capaz de
“transformar o planeta num mundo melhor para todos”. É juntamente com essa frase que a
história em quadrinhos apresenta uma comparação bastante interessante entre a Terra com e
sem o empreendedorismo:
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Como vimos no segundo capítulo, a banca de limonada é uma das histórias mais paradigmáticas do
empreendedorismo. Além de ser um exercício criado para a criança aprender os conceitos básicos de um
negócio, há a noção implícita de que qualquer um pode fazê-lo.
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Figura 25 – A definição de empreendedorismo, em Semeando Sonhos e Empreendedorismo99

Nesta cena, fica evidente a argumentação em favor da conduta empreendedora. No
nível linguístico, conseguimos facilmente identificar a articulação do papel social atribuído ao
empreendedor em nosso tempo e a delimitação de prescrições morais baseadas em certa noção
de bem-comum, onde o ato de realizar um sonho, por exemplo, não é mais visto como algo de
natureza intrapessoal. Aqui, investir nos sonhos significa estar mais próximo de tornar o
mundo um lugar melhor, acabando com todos os males de uma só vez. Isto espelha, em todos
os sentidos, a reflexão de Casaqui (2016d) sobre o papel do empreendedorismo em nossa
sociedade:
Acontece que, por vias complexas e difíceis de delimitar, a noção de
empreendedorismo se dissemina em nossos dias, tornando-se a panaceia de
nosso tempo, ou seja, a cura de todos os males, a solução de qualquer
problema, no âmbito macro ao microssocial, da falência do Estado à vida
interior dos indivíduos (ibid., p. 4).
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O texto é o seguinte: Franjinha – “Porque, do jeito que está, não pode continuar! É tanta poluição,
aquecimento global, animais em extinção... E a minha fórmula mágica vai transformar o planeta num mundo
melhor para todos!”; Franjinha “Isso é empreendedorismo, Cebolinha!”; Cebolinha – “Emple... o quê?”;
Franjinha – “Empreendedorismo é investir nos seus sonhos! Mas... e o seu sonho, qual é?”.
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Porém, a grande força das imagens está na sua mensagem conotativa. Ao utilizar a
hipérbole como figura visual imagética, a HQ escancara o significado de empreendedorismo
que quer transmitir. A imagem de uma Terra sem cor, suja e esburacada nos apresenta a
desesperança de um mundo sem rosto, sem sonhos e não preocupado com o bem-comum. No
quadro seguinte, após a aplicação da ‘fórmula mágica’ do empreendedorismo, a Terra é
curada e fica repleta de flores e árvores. Nenhum mal mais é visível. Mais do que tudo, a
Terra ganha um rosto e é mostrada sorrindo, irradiando uma felicidade tão ofuscante que
contagia até os planetas e satélites mais próximos. A potência dos quadrinhos se multiplica
quando toda essa cena é seguida da frase: “isso é empreendedorismo, Cebolinha!”.
Segundo Casaqui (2016d), “hoje encontramos o discurso revolucionário, de
transformação do mundo, de autonomia e liberdade, incorporados no interior do próprio
sistema capitalista, a partir dos significados atribuídos à atividade empreendedora, ao
empreendedorismo social, entre outras vertentes” (ibid., p. 2). Podemos perceber, então, que
todas essas práticas tidas como ‘mágicas’, capazes de modificar o mundo em um piscar de
olhos, são intrinsicamente relacionadas ao modo de funcionamento do neoliberalismo.

3.4 INSPIRADOS PELA MÍDIA?
Nesse capítulo, discutimos a cultura da mídia e as formas pelas quais ela é capaz de
prestigiar alguns tipos de comportamento. No momento em que a cultura empreendedora
toma as rédeas de suas representações midiáticas, tudo o que percebemos é um grande esforço
em convocar seus leitores a seguirem um mesmo mapa para o sucesso.
Como vimos, a autoajuda não é um fenômeno restrito somente à literatura. Filmes,
programas de TV e histórias em quadrinhos também podem evidenciar as falhas de um
indivíduo e apresentar a ele as qualidades de um “ser humano exemplar”. Na atualidade, é
condição necessária a todos nós, inclusive crianças, “rever valores, desfazer-se de ideias,
conhecimentos, assumindo diversos papeis adequados às situações e contextos de mudança”
(TURMINA, 2010, p. 219).
Nesse sentido, um novo “jeito de ser” está se universalizando tanto no trabalho como
em nossas vidas pessoais. Permeada por elementos ideológicos orientados a legitimar uma
nova noção de homem, a cultura empreendedora contemporânea é fundamentada nos valores
empresariais e enfatiza tanto o individualismo como a competitividade. O que se pretende é a
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estruturação de uma nova matriz elucidativa das relações sociais, redirecionando as maneiras
de ponderar a sociedade e nela viver (TURMINA, 2010).
Diante disso, a mídia se constitui como uma das aliadas mais poderosas para a
execução do projeto da sociedade empreendedora. Ela serve para nos mostrar como agir,
fornecendo noções positivas e negativas sobre diversos conceitos e oferecendo posições
identitárias específicas prontas para a adoção de valores e comportamentos.
Em O Poderoso Chefinho, por exemplo, temos a representação de um dos grandes
anseios de nossa sociedade: o sujeito nascer pronto, preparado para confrontar e vencer todas
as situações que enfrentará no mercado de trabalho; alguém com os atributos de liderança,
otimismo e eficiência. Por que utilizar fraldas, se podemos já assumir nosso espaço em um
escritório? A cultura empreendedora busca, cada vez mais cedo, sujeitos para a construção e a
manutenção de suas ideias hegemônicas.
Seguindo o mesmo pensamento, se a pergunta “de onde os bebês vêm?” tem uma
gama variada de respostas em nossa cultura – como a famigerada “história da cegonha” –, O
Poderoso Chefinho escolhe anunciar para o público infantil a ideia de que somos meros
resultados de avançados mecanismos industriais e de tecnologias de confecção de produtos.
Ou seja, somos apenas mercadorias. E, como mercadorias, precisamos procurar diferenciais,
desenvolver novos atributos e, claro, procurar as melhores estratégias para nos vender.
Tal discurso, assim como as narrativas das três HQs analisadas ao longo do capítulo,
podem até ser produzidos para crianças, na definição de Buckingham (2007). Porém, são os
adultos que dispõem do controle da produção. Reiterando a ideologia dominante, os produtos
midiáticos voltados para meninos e meninas contêm a projeção de condutas ideais, assim
como a definição das práticas neoliberais como fórmulas mágicas, capazes de transformar
todo o mundo. O discurso do “bem-comum” é muito forte. A criança é impelida a participar
da cultura empreendedora para assumir um papel de “transformador social”, que tem uma
aura heroica.
No entanto, mesmo quando os pequenos estão no controle do discurso, as proposições
não mudam. Kylee Majkowski e Davizinho Braga espelham a iniciativa da cultura
empreendedora e atuam como modelos inspiradores de sucesso para convencer outras
crianças a também seguirem o percurso do empreendedorismo desde cedo. Ao apresentarem
suas histórias de vida, no empenho de conectar ações que fizeram quando eram menores com
o seu trabalho atualmente, ambos os palestrantes narram os seus passados de forma hiperrealista (EHRENBERG, 2010). Dessa forma, quaisquer acontecimentos podem ser interpretados
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como um “sinal” de que deveriam ser empreendedores desde a tenra idade. Como afirma
Casaqui (2017):
A trajetória de vida e, especialmente, a experiência na realização dos
projetos bem-sucedidos, articuladas à cena empreendedora [...], são
transformadas em percurso narrativo com formato delimitado, e com certas
características recorrentes para ter eficácia no objetivo de ‘falar, convencer,
emocionar’, como revela o título do livro de Carmine Gallo – um manual
para a preparação de uma palestra impactante e, principalmente,
“inspiradora” (ibid., p. 11).

É interessante, também, o fato de que Kylee e Davizinho, embora crianças, falem em
ambientes habitualmente frequentados apenas por adultos. Isso nos dá uma pista muito grande
em relação ao direcionamento dos discursos da cultura empreendedora. O papel dos
palestrantes não é o de convencer crianças a serem empreendedoras, mas o de induzir os pais
a considerarem uma infância repleta de ensinamentos baseada nessa cultura para seus filhos,
com vistas ao seu futuro na sociedade empreendedora. De forma similar, Bel Pesce e Warren
Buffett não são celebridades conhecidas pelos pequenos. Quem partirá em busca de um
conteúdo desse tipo são os adultos. São eles que proverão os conteúdos ideológicos para seus
filhos. Por sua vez, Semeando Sonhos e Empreendedorismo, ainda que disponha dos
personagens criados por Mauricio de Sousa, é apenas distribuído nas comunidades em que a
empresa Confia.me tem o objetivo de atuar. Ou seja, os personagens servem apenas de apelo
às crianças. No final, estamos tratando de mercadorias produzidas por adultos, para adultos.
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4 A CULTURA EMPREENDEDORA COMO PARTE DA BRINCADEIRA
De acordo com Baccega (2007), os discursos de ficção prendem-se fielmente ao
vínculo entre a consciência estética e a realidade objetiva que os criou. Autores de todas as
partes do mundo observam os dilemas presentes na sociedade em que vivem e, segundo o seu
próprio ponto de vista, confrontam artisticamente essas questões. Sendo assim, as mesmas
palavras podem receber significados distintos, dependendo das suas condições de produção:
“deslocando os fatos, mediante novas relações, e imprimindo às palavras [...] novos sentidos,
o escritor produz uma outra verdade”. (ibid., p. 26, grifo da autora). Frente a esses discursos,
um analista deve ser capaz de ponderar a visão de mundo do indivíduo que os elaborou, seja
ele um escritor, um romancista, um comunicador ou, até mesmo, um game designer.
Muitas vezes, os jogos e os brinquedos são tidos como verdadeiras válvulas de
escape do “real”, ferramentas que supostamente possibilitariam o abandono da vida cotidiana
em busca do envolvimento com um mundo distinto ao nosso. Porém, o que o senso comum
não leva em conta é que o indivíduo nunca está totalmente isolado ao adentrar um ambiente
lúdico. O ato de brincar, na verdade, é constantemente atravessado pela realidade objetiva de
um determinado contexto sociocultural. Isso faz com que “jogo” e “realidade” estejam sempre
conectados.
Para entendermos isso, precisamos, primeiro, considerar o lúdico como uma forma
de linguagem. Desse modo, não seria exagero defini-lo como uma das mediações principais
entre o ser humano e o mundo em que vivemos. Assim como livros, filmes e apostilas, os
jogos e os brinquedos trazem consigo uma carga ideológica que fornece visões de mundo para
todos aqueles que os consomem. Como afirma Baccega (2007):
O mundo que encontramos ao nascer é recortado e classificado pelas
gerações que nos antecederam. E nosso pensamento, formado de fora
(daqueles conceitos que estão circulando na sociedade) para dentro de cada
um de nós, encontrará prontas não só as descrições, os recortes, como
também – e, quem sabe, principalmente – os juízos de valor que
obrigatoriamente os acompanham (ibid., p. 23, grifo da autora).

Ou seja, desde que nascemos, somos bombardeados por diversos tipos de discurso
cuja principal função é a de apresentar as noções hegemônicas circulantes em nossa
sociedade. O discurso lúdico é um deles. Além do propósito do lazer e da diversão, o jogo
também manifesta fins ideológicos quando um adulto consegue empregá-lo com a intenção de
formar e disciplinar uma criança, por exemplo. Há a consciência de que o jogo “completaria o
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conhecimento do indivíduo, em um ambiente livre de pressões, adequado para a investigação,
exploração e resolução de problemas” (KRÜGER e CRUZ, 2004, p. 60).
Dessa maneira, uma das mais importantes funções conferidas à brincadeira em nossa
sociedade consiste no treinamento de crianças para a vida adulta. Dentro de ambientes lúdicos
simulados, meninos e meninas aprendem gradativamente as atividades e as atitudes que
deverão praticar quando forem mais velhas. E não falamos, aqui, de qualquer idade adulta. Há
sempre a projeção de um homem ideal, que se manifestará tanto no mundo do jogo como nas
regras da brincadeira. Sendo a figura do empreendedor o modelo máximo de comportamento
da vida adulta contemporânea, encontramos, no campo empírico desta dissertação, jogos e
brinquedos que compartilham exclusivamente o objetivo de ensinar aos pequenos as condutas
empreendedoras. De bonecas a jogos digitais, a ideologia dominante nunca deixa de encontrar
formas diferentes para incutir os seus valores.
Podemos, então, compreender esses materiais empíricos como projetos que esboçam
antecipadamente um tipo específico de vida. Por meio deles, as crianças seriam capazes de
conquistar a autonomia e os traços necessários a fim de se tornarem homens e mulheres de
sucesso no futuro. No entanto, ao contrário de outras mídias, a conquista lúdica “é realizada
através de substitutos imaginários, com situações que simulam a realidade. Nas brincadeiras
de miniaturas ou no faz-de-conta, as crianças imitam os adultos com o intuito de pré-exercitar
as funções da vida adulta, passando a compreender a realidade” (KRÜGER e CRUZ, 2004, p.
62).
Como vimos no capítulo anterior, filmes, livros e histórias em quadrinhos dispõem
de um caráter pedagógico intrínseco à sua construção discursiva, possibilitando que seus
leitores contemplem e assimilem a natureza da ideologia apresentada em uma determinada
narrativa. Os discursos lúdicos, por sua vez, permitem que os indivíduos existam num
ambiente simulacional de forma temporária, estabelecendo algumas atitudes como condições
de vitória e imprimindo certas noções sobre nossa sociedade como elementos importantes
para o avanço da brincadeira. No quarto capítulo desta dissertação, portanto, buscamos
delimitar a importância do elemento lúdico para a transmissão de ideologias, principalmente
quando jogos e brinquedos são utilizados com o intuito de sublinhar a importância da conduta
empreendedora para os mais novos.
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4.1 JOGOS, BRINCADEIRAS E IDEOLOGIA
O jogo de tabuleiro Monopoly é definido por seu fabricante como “o jogo original de
compra e venda de propriedades”. Vendido em mais de 80 países e traduzido para 26 línguas,
Monopoly é geralmente tido como uma ótima maneira de se introduzir os temas da cultura
empreendedora para crianças. O site de negócios Business Insider100, por exemplo, diz que o
clássico jogo é efetivo “como um terreno de prova para empreendedores em desenvolvimento
aprimorarem seus conhecimentos comerciais, táticas de negociação e habilidades de
comunicação” (tradução nossa).

Figura 26 – Monopoly101

Monopoly também evidencia o ímpeto da retórica capitalista em angariar discursos
contrários a si, repaginando-os com propósitos totalmente diferentes dos originais
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009). Quando sua primeira versão surgiu, em 1904, esta era
a descrição do jogo de tabuleiro, concedida por sua própria criadora, Lizzie Magie Phillips: “o
objetivo do jogo não é apenas proporcionar diversão aos jogadores, mas ilustrar para eles
como [...] o proprietário de terras tem uma vantagem sobre outras empresas e também como o
imposto único desencorajaria a especulação da terra” (apud FRASCA, 2007, p. 100, tradução
nossa).
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Disponível em: <http://www.businessinsider.com/startup-children--how-to-parent-an-entrepreneur-part-iiiboa rd-games-can-teach-children-negotiating-and-risk-taking-skills-2011-7>. Acesso em: jan. 2018.
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Fonte: <https://www.hasbro.com/common/productimages/pt_BR/8ee05ccf6d4010148bf09efbf894f9d
4/ae635d4a847404247f8abab88e3b90e44c1bf16f.jpg>. Acesso em: jan. 2018.
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A história de como Monopoly se tornou o que é atualmente envolve múltiplos
pedidos de patentes, diferentes “inventores” e uma quantidade enorme de dinheiro. É
especialmente curioso perceber como o jogo partiu de uma declaração contra monopólios e
acabou virando justamente uma “celebração dos monopolistas”, em alguns períodos proibidos
na Rússia, na China, na Coreia do Norte e em Cuba (FRASCA, 2007).
Apesar de corresponder aos paradigmas de outros espíritos do capitalismo
(BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009), onde a figura mais valorizada era a do grande
empresário, Monopoly é ressignificado a partir de bases diferentes em nosso tempo. Uma vez
que “envolve tomada de decisões, capacidade de negociação e atenção ao mercado para
investir na hora certa”102, o jogo acaba sendo visto como elemento necessário no aprendizado
de crianças por todo o mundo. A cultura empreendedora toma emprestadas as particularidades
lúdicas da brincadeira a fim de disseminar alguns de seus principais conceitos.
Os jogos, portanto, não se encontram livres de conteúdos ideológicos. Bem como
todo discurso e toda forma de linguagem, eles estão aptos a exprimir as ideias e os valores de
um autor, que se manifesta dentro de um determinado contexto sociocultural. Frasca (2007, p.
88, tradução nossa) compreende a retórica do jogo (ou do ato de jogar) como a aplicação de
práticas lúdicas “no intuito de comunicar significados, formar atitudes ou induzir ações
através de signos, regras e a performance do jogador”. Logo, segundo o autor, os jogos podem
ser entendidos através de seus três elementos estruturais mais básicos: o mundo do jogo, as
mecânicas e a performance.
O mundo do jogo engloba tudo aquilo que oferece materialidade e contextualização
para a atividade lúdica. Descrições como “cenário de aventura”, “cenário de terror” ou
“cenário de negócios” já apresentam um arcabouço de signos que serve de conexão entre os
diversos elementos que compõem o jogo e a vida cotidiana do jogador. Isso proporciona certa
coesão para que tais experiências sejam materializadas em textos, imagens, sons, sensações,
etc.
Sob uma perspectiva retórica, o mundo do jogo é a dimensão lúdica que mais possui
elementos em comum com os outros tipos de literatura, como livros, peças de teatro, música,
filmes e artes visuais. Ela é constituída pelo tempo, pelo espaço e por todos os objetos físicos
circundados no ambiente do jogo. De acordo com Frasca (2007), “todos os signos visuais e
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Disponível em: <https://economia.uol.com.br/album/2012/07/18/veja-jogos-de-tabuleiro-e-on-line-paraempre endedores.htm#fotoNav=7>. Acesso em: jan. 2018.
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textuais presentes em uma atividade lúdica vão cair na categoria do mundo do jogo” (ibid., p.
93, tradução nossa).
O conceito é bem extenso e compreenderá, por exemplo: os desenhos de um baralho
de cartas; os cenários e as cutscenes103 dos videogames; as peças do xadrez; os tabuleiros
impressos de alguns jogos; as quadras dos ginásios esportivos; o pátio onde as crianças
brincam de “pega-pega”; a textura do cabelo e das vestimentas de uma boneca; os sons
emitidos pela utilização de um brinquedo, entre tantos outros. Para o autor, “esses elementos
visuais e auditivos trabalham em um nível semiótico: eles podem ser interpretados pelos
jogadores a fim de compreenderem a atividade lúdica” (FRASCA, 2007, p. 93, tradução
nossa).
Os aspectos do mundo do jogo são imprescindíveis para a retórica de uma
brincadeira. Dois jogos podem até ter as mesmas regras e apresentarem elementos idênticos
em termos de jogabilidade. Porém, se possuírem diferentes mundos, a sensação nunca será a
de que eles são exatamente iguais. De forma similar, filmes com roteiros parecidos, como Os
Sete Samurais, de 1954, e Vida de Inseto, de 1998 – uma comunidade que protege sua vila do
ataque de inimigos – não são encarados como o mesmo filme (FRASCA, 2007).
Por exemplo, imaginemos dois jogos com o mesmo conjunto de regras e com o
mesmo objetivo: chegar ao ponto final do tabuleiro depois do cruzamento de um longo
caminho. Suponhamos, agora, que o ponto final do primeiro jogo seja um palco, e que toda a
trajetória percorrida pelo jogador representasse as atitudes ideais de um empreendedor para
chegar ao sucesso. Por sua vez, consideremos que o ponto final do segundo jogo contenha
diversas imagens de moradores de rua, implicando que o caminho até ali trilhado pelo jogador
simbolizasse todas as derrotas financeiras de uma pessoa que tentou entrar no mundo do
empreendedorismo, mas não conseguiu alcançar o que tanto almejava. Nitidamente, estes dois
jogos, embora possuam as mesmas mecânicas, propagarão ideologias completamente opostas
aos seus jogadores (FRASCA, 2007).
Em Monopoly, o tabuleiro é dividido em várias casas, sendo que a maioria delas
representa terrenos com propriedades disponíveis à compra. Para um maior efeito de
realidade, o jogo se utiliza de nomes reais, como “Avenida Paulista”, “Praça da Sé”, “Avenida
Sumaré”, entre outros. No entanto, a escolha de tais de denominações já revela um significado
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Cutscenes são sequências narrativas que interrompem o jogo, exibindo um breve “filme” que dará sequência
ao enredo. Nelas, personagens são desenvolvidos, antagonistas são introduzidos e diálogos, repletos de
informações relevantes para o restante do jogo, são providenciados. Nas cutscenes, o jogador tem pouco ou
nenhum controle.
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implícito pela versão brasileira do game: todos os nomes são de ruas cariocas ou paulistanas.
Constituindo-se como um jogo que espelha o funcionamento de nosso sistema capitalista,
Monopoly manifesta a clara preferência do universo empreendedor pelo eixo Rio-São Paulo.
É como se o jogador não conseguisse ter sucesso em outras partes do país.

Figura 27 – O tabuleiro de Monopoly104

No centro do tabuleiro, encontra-se a figura em que, discursivamente, todas as
crianças deveriam se espelhar. Não ficam dúvidas de que o monopolista é a figura máxima do
jogo. Com o seu terno e a sua cartola, o personagem acompanha cada ação dos jogadores,
funcionando como um modelo de conduta a ser seguido naquele ambiente lúdico. Sua postura
também é bastante significativa. Enquanto um excelente homem de negócios, o monopolista
estende a mão ao jogador, como se quisesse fechar mais um acordo e convocar meninos e
meninas a se juntarem a seu império.
Além disso, é interessante perceber que todo o tabuleiro possui apenas uma cor
dominante, tais quais os monocromáticos centros urbanos. A não ser por pequenas faixas
coloridas que indicam que os terrenos estão no mesmo bairro, a uniformidade apresentada por
Monopoly deixa clara a ideia de que um bom empreendedor não procura por qualidades
estéticas quando se aproxima de fechar um negócio. A única coisa que importa são os valores
envolvidos e o possível lucro que aquela compra proporcionará. As crianças são impelidas a
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enxergarem a cidade de forma pragmática e a entenderem que as oportunidades, na verdade,
estão em todos os lugares.
A movimentação em tal tabuleiro se dá por meio de peões. São oito peças desse tipo
contidas na embalagem do jogo: dedal, carrinho-de-mão, bota, cartola, carro de corrida,
cachorro, gato e navio. Percebemos, portanto, que os peões de Monopoly fazem clara alusão
tanto aos antigos símbolos do mundo do trabalho quanto aos desejos contemporâneos de
consumo. Tais peças são a representação do jogador no universo proposto pelo tabuleiro.
Frente à pergunta “quem é você” durante uma partida, a resposta de um indivíduo será
incontestável: “eu sou o carrinho-de-mão”. A criança, assim, é reduzida temporariamente não
a uma pessoa, mas a um objeto característico do sistema capitalista, que vai manter suas
engrenagens girando a partir da compra e da venda de propriedades.
As mecânicas, por sua vez, referem-se ao conjunto de regras que, como veremos no
decorrer desse capítulo, permitem a existência de uma simulação. Aqui, é importante ressaltar
que, embora alguns tipos de brinquedos não possuam um manual de instruções, isso não
significa que podemos desconsiderá-los enquanto atividades lúdicas. Nesses casos, cabe ao
próprio jogador delimitar o que é permitido, o que é condenado e o objetivo final de sua
brincadeira. O componente basilar de um jogo sempre está presente em suas regras, estejam
elas formalizadas em uma espécie de tutorial ou na mente do jogador (FRASCA, 2007).
As regras podem ser acatadas, recusadas, contrariadas e, até mesmo, manipuladas
pelo indivíduo. Nesse sentido, os autores de um jogo agem como legisladores, criando as leis
daquele novo ambiente e doando parte de seu controle autoral para o jogador (FRASCA,
2003). As mecânicas, então, apoiam outra dimensão da retórica de um jogo, determinando “os
procedimentos por meio dos quais algo é feito ou manipulado” (FRASCA, 2007, p. 115,
tradução nossa).
A premissa é simples. Na maioria das atividades lúdicas, os objetivos são bem claros:
você deve realizar uma ação X a fim de conquistar Y e se tornar um vencedor. Esta estrutura,
porém, indica que Y é o propósito almejado e, portanto, moralmente carregado. “Salvar o
mundo”, “impedir uma invasão alienígena”, “resgatar a princesa”, “derrotar o vilão” são
objetivos que se repetem em vários jogos, por exemplo. Segundo Frasca (2003), “ao declarar
uma regra que define o cenário de vitória, o autor da simulação está reivindicando que esses
objetivos são preferíveis aos seus opostos (deixar o mundo caindo aos pedaços, deixar a
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Fonte: <https://www.hasbro.com/pt-br/product/monopoly:8EE05CCF-6D40-1014-8BF0-9EFBF894F 9D4>.
Acesso em: jan. 2018.
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princesa para trás e compartilhar nosso espaço de vida com os alienígenas)” (ibid., p. 230231, tradução nossa).
As regras podem ser dispostas em três categorias fundamentais: regras de modelagem,
regras de graduação e regras-objetivo. Da perspectiva do jogador, elas podem ser referidas e
melhor compreendidas, respectivamente, como aquilo que o indivíduo “pode fazer”, “deveria
fazer” e “precisa fazer” em relação ao sistema de um jogo (FRASCA, 2007).
Regras de modelagem são aquelas que delimitam “como um jogo ou uma atividade
lúdica são modelados – no sentido de um modelo simulacional” (FRASCA, 2007, p. 117,
tradução nossa). Podemos dizer, dessa forma, que essas regras especificam o funcionamento
do mundo do jogo, regulando o espaço, o tempo e os objetos.
Aos olhos do jogador, as regras de modelagem circunscrevem o que “pode ser feito”
dentro dos limites da atividade: a altura do pulo num videogame, os procedimentos de um
jogo de tabuleiro, as faltas no futebol, entre tantos outros. Ou seja, todas as ações e os verbos
que o indivíduo será capaz de enunciar dentro de um jogo. No futebol, por exemplo, o atleta
pode utilizar uma infração de forma estratégica para impedir um contra-ataque. Mas, nunca
poderá receber a bola fora das quatro linhas, cobrar o escanteio fora do espaço delimitado ou
bater no juiz (FRASCA, 2007).
Após montar o tabuleiro e escolher o seu peão, a primeira coisa que a criança faz
numa partida de Monopoly é rolar os dados. Isso traz a aleatoriedade para o jogo e transforma
a sorte num conceito importante do resultado final. Os jogadores são compelidos a se
movimentarem pelo tabuleiro utilizando os números obtidos, podendo comprar (ou não)
algum terreno da casa derivada.
Podemos interpretar isso de duas maneiras. Por um lado, ao deixar o deslocamento
no ambiente lúdico atrelado à sorte, o jogo nos diz que a vida cotidiana também é imprevista.
Não sabemos como será o dia de amanhã e se teremos, ou não, a oportunidade de fechar
algum negócio. Por isso mesmo, um bom empreendedor é aquele que aproveita qualquer
chance para ter sucesso, focando-se no ganho em longo prazo. A sorte, inclusive, aumenta a
demanda por outras mecânicas previstas pelo jogo. Como os jogadores não têm controle sobre
o espaço em que vão cair na próxima rodada, a formação de alianças e a negociação surgem
como possibilidades interessantes da brincadeira.
Por outro lado, essa mecânica também pode sugerir uma contradição em termos dos
princípios da cultura empreendedora. Se o jogador só consegue comprar um terreno ou uma
companhia quando os dados jogam a seu favor, todo o pensamento de que o empresário
calcula cada uma de suas ações e investe sempre naquilo que acha mais vantajoso desaparece.
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As crianças precisam se contentar com aquelas propriedades que conseguiram e torcer para
caírem em alguma casa melhor do tabuleiro. Essa percepção pode até ser extrapolada, quando
pensamos que uma das casas de Monopoly manda o jogador diretamente para a prisão. Ou
seja, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, o acaso dos dados o direciona para um
ambiente de baixa estima em nossa sociedade.
Outra ideologia presente nas regras de modelagem do jogo de tabuleiro em questão é
a de que absolutamente tudo pode ser comprado. Não importa qual seja a rua, a avenida ou a
empresa de transportes: tudo está à venda. A criança entra num universo lúdico onde todos os
espaços estão abertos à exploração capitalista. Após a compra do terreno, o indivíduo pode
ainda construir casas e hotéis para que consiga cobrar aluguel de todos os outros jogadores
que caírem em suas propriedades. O desejo por mais dinheiro é aquilo que contorna todas as
ações dentro do jogo. Mais que isso: tal desejo é valorizado pelo tipo de regra que veremos a
seguir.
As regras de graduação referem-se a quaisquer características quantificáveis de uma
atividade lúdica, incluindo tudo aquilo que, de alguma maneira, possa ser medido. Este tipo
de regra compreende o placar, mas não está limitada a ele. Se levarmos o futebol como
exemplo mais uma vez, temos que as regras de graduação sãs as encarregadas por computar
o número de gols, assim como estimar a posse de bola, a quantidade de cartões amarelos, o
número de faltas cometidas, etc. Em suma, este gênero de regra condensa os elementos que
criam um ganho ou uma perda para o jogador. Consequentemente, representam o que ele
“deveria” ou “não deveria” fazer em relação ao sistema (FRASCA, 2007).
Em Monopoly, nenhuma relação entre os jogadores é baseada em algum aspecto
pessoal dos indivíduos que estão fazendo parte da brincadeira. Uma vez construído, o
ambiente lúdico do jogo resume todas as crianças a cifras, principalmente quando tratamos da
quantidade de dinheiro e do número de propriedades que cada uma delas soma no decorrer da
partida. Quanto mais terrenos comprar, mais as chances de receber aluguel de seus colegas.
Por isso, o comportamento valorizado pela regra é o investimento progressivo em negócios.
Em relação ao dinheiro, é interessante observar que todos os jogadores de Monopoly
iniciam a partida com a mesma quantidade de fundos. A meritocracia tão defendida pelo
neoliberalismo dá as caras no jogo. As crianças são niveladas em seu poder de compra, dando
a entender que a sociedade funciona da mesma forma, que todos nós partimos do mesmo
lugar quando iniciamos a corrida empreendedora. Essa mecânica também é responsável por
formar a ideia de que o grande vencedor do jogo do empreendedorismo é apenas a pessoa que
colocou em prática as condutas ideias do mundo dos negócios. Uma vez que nenhum dos
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jogadores começa a brincadeira com algum tipo de vantagem, os únicos fatores de sucesso
demonstrados para as crianças serão a sorte, a negociação e o investimento seguro.
Por fim, as regras-objetivo constituem o "grupo de regras que definem as situações
que levam à vitória – e, portanto ao encerramento da sessão de jogo” (FRASCA, 2007, p. 119,
tradução nossa). Como o sistema é estruturado sob a suposição de que o indivíduo quer
vencer, esse tipo de regra exprime tudo aquilo que ele efetivamente “deve” fazer para ganhar
o jogo. Eis a norma de maior incumbência moral de uma atividade lúdica (FRASCA, 2007).
O objetivo de Monopoly, como descrito em seu manual de instruções, é o de “ser o
único jogador a permanecer no jogo após todos os outros irem à falência”. Aqui, é explícita a
força discursiva da competitividade. Ao adentrar num ambiente lúdico que simula o mundo
dos negócios e alguns aspectos da conduta empreendedora, a criança percebe que a única
forma de vencer é a de se sobressair perante os demais. Não basta apenas ter mais dinheiro
que os outros jogadores. É preciso destruir qualquer forma de concorrência.
Qualquer aliança feita com outro indivíduo durante a partida, por exemplo, deve ser
quebrada para que um grande monopolista possa nascer. Assim, percebemos que Monopoly
representa ludicamente o “mundo conexionista”, defendido por Boltanski e Chiapello (2009,
p. 193). Vida privada e vida profissional se confundem na contemporaneidade, demandando a
formação de “elos afetivos e úteis” que auxiliem o crescimento dos negócios de um
empreendedor. Porém, a partir do momento em que essa pessoa perde a sua “utilidade”, é
defendido que podemos descartá-la sem medo algum. O importante é apenas conquistarmos a
posição máxima do capitalismo. Monopoly revela bem essa face de nosso sistema.
Voltando aos três elementos estruturais básicos de um jogo, a performance está
vinculada às estratégias que o indivíduo assume na tentativa de gerar uma expressão
específica no interior do jogo. Jogadores que almejam ser “mocinhos” possuem estratégias
completamente distintas de um jogador que deseja ser o “vilão”, por exemplo. Berimbau
(2010) complementa essa definição:
As motivações e estratégias de um usuário diferem bastante porque podem
ser influenciadas pela plataforma na qual o usuário interage com o sistema
(celular, computador, videogame...), pelos modos com o qual interage
(joystick, voz, movimentos do corpo, mouse...), entre outras. No entanto, em
todas as estruturas, se mantém aqui um poder de decisão que o usuário tem
durante a negociação com o sistema (ibid., p. 97).

Ainda que operem de forma conjunta na produção de sentidos, direcionamos nossa
atenção aqui especialmente ao mundo do jogo e às mecânicas. Consideramos que o elemento
da performance, ao se fundamentar nos comportamentos de um jogador, não se constitui
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como algo observável por um estudo que privilegia a esfera da produção de um discurso. Por
isso, preferimos explicá-lo brevemente acima e não incluí-lo em nossas análises.

4.2 DIFERENÇAS ENTRE SIMULAÇÕES E NARRATIVAS
Conforme as teorias discutidas no capítulo anterior, percebemos que não podemos
investigar os discursos lúdicos da mesma forma que observamos um filme, por exemplo. Se a
narrativa de O Poderoso Chefinho será sempre a mesma não importa quantas vezes
assistirmos à animação, cada partida de Monopoly é capaz de ocasionar um resultado
diferente, sendo que a elaboração da narrativa em questão diverge segundo as ações tomadas
pelos jogadores. Os jogos, portanto, em sua relação com o indivíduo e o ambiente gerado
pelas regras, constituem-se como máquinas aptas a gerarem infinitos percursos ficcionais
(BERIMBAU, 2010).
Espen Aarseth (1997), um dos autores que ajudaram a conceber o campo da
ludologia, afirma que o jogo é “uma máquina que produz variedade de expressão” (ibid., p. 3,
tradução nossa), enfatizando que a fabricação de inúmeras expressões não deve ser
confundida com as diversas interpretações que um texto pode ter. Para o autor, no momento
em que o indivíduo acede ao jogo, um complexo sistema responde à sua presença e às suas
ações. O indivíduo, por sua vez, reage ao sistema, que reage ao indivíduo, que reage
novamente ao sistema e assim por diante. Percebemos, assim, a construção de um ciclo de
ação e reação que produzirá uma narrativa própria da perspectiva do jogador. A interpretação
que ele terá deste conteúdo é ainda outro aspecto a se ponderar.
O que precisamos ter em mente é que a estrutura de roteiro (personagens, cenário,
conflitos, etc.) existe dentro de um jogo e pode ser um elemento relevante, mas não único. Se
observarmos apenas isto, estaríamos coletando materiais insuficientes a fim de entendermos a
composição de uma mensagem numa atividade lúdica. É incontestável que há nos jogos uma
construção discursiva com unidades sonoras, verbais e imagéticas, que se relacionam entre si
e significam algo para o jogador. Porém, o que Aarseth (1997) busca exprimir, e que aqui será
fundamentado em linhas gerais, é que a atividade lúdica também dispõe de uma estrutura
discursiva própria, por vezes repleta de intencionalidades do autor no sentido de fornecer
certos significados, de auxiliar o indivíduo a ter certas interpretações e a se direcionar por
certos caminhos. De acordo com Berimbau (2010), essa estrutura discursiva está vinculada à
disposição mecânica do texto, cuja organização é parte integrante da leitura, e ao papel do
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jogador no interior daquele ambiente. Para o autor, o “leitor” do jogo “é mais ativo do que em
outros tipos de texto, pois seu esforço para ‘ler’ a obra é maior do que o processo mental,
interno, de interpretação dos signos” (ibid., p. 93).
Nesse sentido, durante o processo lúdico de um jogo, o indivíduo age sobre o meio em
deslocamentos seletivos, modificando de forma física o conteúdo que lhe é exposto
(BERIMBAU, 2010). A respeito desse processo, Aarseth (1997) afirma “que os diversos
conceitos de ‘ler’ não dão conta” (ibid., p. 1, tradução nossa) e, por esse motivo, inclui jogos
e brincadeiras no conceito de literatura ergódica.
O termo “ergódico” é empregado em outros campos de estudo, como na matemática,
na física e na economia, referindo-se aos sistemas que não conseguem ser estimados ou
projetados matematicamente. Tal termo indica uma característica própria da leitura de uma
atividade lúdica: a incapacidade de predizermos o caminho que um determinado leitor tomará
durante o texto. Segundo o autor, a diferença entre a literatura ergódica e a “comum” reside
no esforço que o leitor tem de realizar a fim de percorrer a obra. Uma literatura não-ergódica,
por sua vez, seria aquela em que “o esforço do leitor em percorrer o texto é comparativamente
banal, sem que ele tenha nenhuma responsabilidade por construir significados, a não ser
aqueles do processo interno, mental, de interpretação, ou então o movimento dos olhos e o
virar das páginas” (BERIMBAU, 2010, p. 93).
É importante ressaltar que não sustentamos, aqui, a ideia de que a recepção de um
texto seja inativa. Esteja lidando com um livro, um filme ou um videogame, o indivíduo
sempre se portará como parte constituinte do significado de uma obra, atuando de forma ativa
na interpretação dos signos que estão à sua frente. Porém, na literatura ergódica, o leitor deve
efetuar uma variedade imensa de operações para realmente ser capaz de percorrer o texto e
obter toda a informação que ele contém (BERIMBAU, 2010). Se fotografias são imagens e
filmes são imagens em movimento, então jogos só podem ser definidos como ações. Sem a
ação ou a legítima participação dos jogadores, as atividades lúdicas se resumem a páginas de
um manual de regras ou a códigos estáticos de um computador. Consequentemente, os jogos
só existem no momento em que são ativados pelo indivíduo e este interage com aquele
sistema (GALLOWAY, 2006).
O jogador pode, por exemplo, ter que escolher os caminhos de seu herói, definir qual
estratégia utilizar, eleger o melhor momento para aplicar um item-benefício, clicar em links
que aparecem na tela de seu computador ou agir num mundo por meio de sua representação
digital, como acontece em vários videogames. Em todos esses casos, o texto não apresenta ao
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indivíduo somente uma expressão fixa. Estas são produzidas em conformidade com as ações
do leitor (BERIMBAU, 2010).
Nesse processo de percorrer o jogo eletrônico, a todo momento o usuário se
depara com estratégias possíveis, caminhos que não foram escolhidos, vozes
que não foram ouvidas, eventos que não foram encontrados. Cada decisão ao
longo da leitura faz com que alguns trechos tornem-se mais acessíveis,
enquanto outros tornam-se menos, e talvez jamais se saiba se o caminho
escolhido foi o melhor ou o pior. Portanto, a característica marcante destes
conteúdos não está no resultado do que se viu, mas da sensação daquilo que
se deixou de ver no processo. É um convite aos múltiplos acessos, a um
constante recomeçar e a tentar, testar e explorar, buscando assim o acesso
aos novos conteúdos (ibid., p. 94).

Devemos ter em mente que esse “constante recomeçar” não se refere a um processo
de releitura, no qual podem se descobrir diferentes interpretações sob a condição da polifonia
de um texto (BACCEGA, 2007). Esta é uma característica dos signos, também possível de se
distinguir nessas obras. Enquanto literatura ergódica, as atividades lúdicas convidam à
revisitação, já que a condução das ações repetidas sempre se dá por meio da tentativa e do
erro. Isso origina, a cada avanço, uma proximidade distinta do ponto a que se pretendia
chegar. Para descomplexificar, basta pensarmos em um jogo de tabuleiro. Por que existem
jogos com os quais as pessoas não se cansam de brincar? Simplesmente porque toda partida
pode produzir uma narrativa diferente, seja em seu resultado final ou nas ações executadas no
decorrer do jogo.
Além disso, ao afirmarmos que o indivíduo deve agir sobre o texto para inteirar-se de
suas informações, pressupomos que o jogador não possui acesso imediato a todo o conteúdo
que existe na estrutura de um jogo. Pensemos numa comparação: o leitor de uma história em
quadrinhos pode abrir um exemplar de Aventuras da Bel em qualquer uma de suas páginas,
dirigir-se ao fim e ler o último quadro, ou iniciar a sua leitura a partir da sétima página. É
irrelevante aqui se tais atitudes acabam construindo sentido para o leitor ou não; a concepção
deste cenário serve apenas para demonstrar que o leitor em questão pode acessar quaisquer
informações existentes naquele texto. No entanto, quando tratamos de jogos, percebemos a
imprescindibilidade das trocas de ações e reações entre jogador e sistema. É somente dessa
forma que as cadeias de signos são desenvolvidas e reveladas num ambiente lúdico: para
conseguir lançar a sorte e tentar sair da prisão em Monopoly, é preciso, primeiro, que o
indivíduo tenha retirado uma carta específica do monte localizado no tabuleiro do jogo; para
enfim testemunhar o salvamento da princesa em Super Mario, é necessário que o jogador tenha
concluído todas as fases do jogo até aquele momento.
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A iniciativa americana de educação financeira BizKid$, apresentada no terceiro
capítulo dessa dissertação, também possui em seu site uma série de jogos cuja maior finalidade
é a de ensinar alguns princípios empreendedores para as crianças. No game Dollar-a-Glass105,
o primeiro a ser publicado, o indivíduo se depara com um objetivo claro: “faça o máximo de
dinheiro possível em cinco dias, usando apenas limões, água e instintos perspicazes de
negócios” (tradução nossa). Mais uma vez, notamos a presença da paradigmática história da
banca de limonada. Porém, nesta situação, o jogador é efetivamente convidado a testar os seus
conhecimentos e a simular quais seriam os resultados financeiros, caso decidisse abrir um
negócio da mesma categoria.
O jogo é bastante simples e inclui apenas um cenário. Na tela principal do game
(Figura 28), vemos a banca de limonada e dois botões principais: make e sell. Devemos clicar
em “make” se quisermos espremer limões no jarro do protagonista e em “sell” se quisermos
consumar a venda do suco para as pessoas que aparecem na tela. Entretanto, todo esse
processo precisa ser bastante rápido. Além de os clientes não gostarem de esperar para serem
atendidos, podendo se retirar da fila, há, na interface do jogo, uma barra de tempo dividida em
cinco dias. Ela é a responsável por indicar aos jogadores qual é o prazo restante daquele dia
de trabalho, adicionando um elemento de destreza ao game. Outra mecânica importante diz
respeito ao preço. Podemos utilizar as setas do teclado para alterar o valor pelo qual estamos
vendendo a limonada. Se cobrarmos muito, não receberemos muitos clientes. Se cobrarmos
pouco, perderemos dinheiro. Aliás, o faturamento bruto, os custos e o lucro líquido do
negócio estão a todo o momento na tela.
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Disponível em: <http://bizkids.com/games/dollar-a-glass>. Acesso em: jan. 2018.
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Figura 28 – Dollar-a-Glass106

Tendo em vista apenas esses fatos, já conseguimos ter uma boa noção de quais são os
tipos de conduta valorizados e destacados por Dollar-a-Glass. O empreendedor, para o jogo, é
a pessoa que sempre está de olho em seu rendimento. Cada copo de limonada tem o seu custo
e isso precisa, de alguma maneira, ser convertido em lucro. A preocupação com o atendimento
satisfatório dos clientes é apenas uma das formas de se alcançar isso rapidamente. Mais que
tudo, porém, o empreendedor para Dollar-a-Glass é o homem de negócios que consegue
ganhar uma grande quantidade de dinheiro em cinco dias, baseado somente em seus “instintos
perspicazes”. O equilíbrio entre preço e demanda tem que ser descoberto aos poucos pelos
jogadores, após experimentarem o que cada atitude significa dentro daquele universo lúdico.
As escolhas, contudo, não param por aí. Dollar-a-Glass propõe, de forma aleatória,
cenários diferentes ao longo do jogo. Na terça-feira, por exemplo, um embargo comercial
contra a América do Sul pode ter limitado as importações de limão, fazendo com que os
custos aumentem. Já na quinta-feira, o jogador pode ser comunicado que a economia da
cidade está em recessão; as pessoas ainda querem limonada, mas não têm tanto dinheiro
sobrando. Como lidar, então, com custos altos e demanda por preços baixos? A intenção do
game, com isso, é despertar nas crianças o senso de flexibilidade, tão requerido e estimado no
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Fonte: <http://bizkids.com/games/dollar-a-glass>. Acesso em: jan. 2018.
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contexto da cultura empreendedora. Elas devem estar prontas para se adaptar diante das mais
variadas situações, do aumento de custos até a uma possível denúncia da Vigilância Sanitária.
Sendo assim, cada partida de Dollar-a-Glass contará com um tipo de comportamento
dos clientes, um valor distinto relacionado às despesas fixas do negócio, acontecimentos que
poderão tanto beneficiar ou prejudicar o jogador, entre outros elementos. Por meio da
tentativa e do erro, os pequenos começarão a enxergar a relação entre cada uma dessas
variáveis e, possivelmente, aprenderão a lidar com elas a fim de cumprirem o seu objetivo.

Figura 29 – Cenários aleatórios de Dollar-a-Glass107

Quando observamos a imagem acima (Figura 29), percebemos que o jogador não
pode realizar nenhuma outra ação além de aceitar a circunstância apresentada. Assim como na
realidade objetiva, o indivíduo não tem controle algum sob os acontecimentos externos que
têm a capacidade de interferir em seu negócio. São as decisões que ele toma a partir desses
acontecimentos que determinarão o seu sucesso ou o seu fracasso.
Outras vezes, porém, o mesmo indivíduo pode ser apresentado a situações que
demandam uma resposta: “deveria fazer um anúncio no jornal?”, “deveria comprar um
equipamento melhor?”. Em Dollar-a-Glass, por exemplo, existem questões que requerem do
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Fonte: <http://bizkids.com/games/dollar-a-glass>. Acesso em: jan. 2018. O texto traduzido é o seguinte: “Um
colunista local escreveu uma avaliação positiva de sua banca no jornal desta manhã. Espere mais clientes!
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jogador a definição de um caminho específico. Também exibidas aleatoriamente, essas
questões aparecem de tempos em tempos na tela e oferecem duas alternativas: “sim” e “não”.
O jogo seguirá por trajetórias e situações diferentes, dependendo da resposta escolhida pela
criança.
As escolhas do jogador, portanto, estão intrinsecamente relacionadas com o resultado
final e com a narrativa gerada durante aquela partida. Separamos algumas das perguntas feitas
por Dollar-a-Glass:


Um cientista projetou um novo tipo de limão que contém quatro vezes mais suco. Mas, os
limões custam US$ 2 cada. Comprá-los?



Você tem a chance de gastar US$ 10 para um anúncio no jornal local. Isso causará um
aumento significativo no tráfego de clientes. Gastar os US$ 10?



Um vendedor passa pela sua banca e oferece um novo juicer que faz sucos instantaneamente.
Gastar US$ 50 por um novo juicer?



Um cliente encontrou um inseto em sua limonada e está o processando num valor de US$
100. Você quer resolver isso fora do tribunal por US$ 10?



O inspetor de saúde diz que você precisa de uma rede de cabelo quando estiver servindo
limonada aos consumidores. Um conjunto com dez redes de cabelo custa US$ 10. Comprálo?



Um tornado destrói a sua banca de limonada. Você pode gastar um dia e US$ 200 para
reconstruí-lo ou se aposentar com o que você já tem. Você reconstrói a banca?
Ou seja, um jogador pode terminar a partida com o protagonista vestindo redes de

cabelo, perdendo o caso no tribunal e tendo sua banca de limonada destruída por um furacão.
Com certeza, ele se questionaria sobre todas aquelas possibilidades deixadas para trás: “o que
aconteceria se eu tivesse respondido de forma diferente? Será que o inspetor de saúde me
processaria se eu não comprasse as redes de cabelo? Será que eu conseguiria recuperar os
US$ 200 se tivesse reconstruído a minha banca de limonada? E se o meu caso tivesse ido ao
tribunal, qual seria o resultado? O comportamento dos clientes mudaria, eu conseguiria mais
dinheiro?”. Desse modo, o game utiliza suas propriedades lúdicas tanto para as crianças
entenderem e lidarem com a consequência de suas ações, como para discipliná-las em certos
aspectos do empreendedorismo. Digamos que a ação de anunciar no jornal local gere
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constantemente o aumento do número de clientes atendidos por dia. O ensinamento passado
para a criança é claro: sempre invista em publicidade, não importa o que aconteça.

Figura 30 – Escolhas em Dollar-a-Glass108

São nessas possibilidades deixadas para trás e no convite ao “constante recomeçar”
que identificamos o fator pedagógico de Dollar-a-Glass. O elemento randômico faz com que
uma partida nunca seja igual à outra, constituindo um ambiente seguro para que todos os seus
jogadores enfrentem um conjunto imprevisto de situações quantas vezes quiserem. Ao
vislumbrar os resultados quantificáveis de suas próprias ações e escolhas, a criança começa a
se conscientizar sobre o “caminho ideal” para o empreendedorismo, ao mesmo tempo em que
treina e aplica os seus princípios. Sendo a simulação de um negócio “real”, o jogo espera que
meninos e meninas saiam deste universo lúdico e empreguem o que aprenderam em suas
vidas cotidianas. O incentivo é grande, já que Dollar-a-Glass faz questão de anunciar que um
de seus jogadores conseguiu “embolsar” US$ 5.586 nos cinco dias do tempo do jogo. Essa
informação está presente na janela que expõe os melhores resultados obtidos no game,
presente logo no menu inicial.
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Fonte: <http://bizkids.com/games/dollar-a-glass>. Acesso em: jan. 2018. O texto é o seguinte: “Publicidade.
Você tem a chance de gastar US$ 10 para um anúncio no jornal local. Isso causará um aumento significativo
no tráfego de clientes. Gastar os US$ 10? Sim ou não?” (tradução nossa).
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Dessa maneira, “afirmar que o jogador é livre em suas ações para que possa produzir
diferentes narrativas não significa que absolutamente qualquer narrativa possa ser produzida”
(BERIMBAU, 2010, p. 98, grifo do autor). Ainda que o autor de um jogo (por exemplo, uma
instituição do setor empreendedor) pareça um pouco distante de sua obra por ter menos
controle sobre as narrativas fabricadas por sua criação, isso não significa um descontrole total.
Existe uma força discursiva que aconselha o indivíduo neste processo de leitura, demonstrada
principalmente através das regras. Para Huizinga (2014):
Regras são um fator muito importante para o conceito de jogo. Todo jogo
tem sua regras. São estas que determinam aquilo que ‘vale’ dentro do mundo
temporário por ele circunscrito. As regras de todos os jogos são absolutas e
não permitem discussão. [...] E não há dúvida de que a desobediência às
regras implica a derrocada do mundo do jogo. O jogo acaba: o apito do
árbitro quebra o feitiço e a vida ‘real’ recomeça (ibid., p. 14).

Um conjunto de regras, contudo, pode estimular o jogador a favorecer certas
condutas em detrimento de outras. Partindo de sua visão de mundo, o game designer encoraja
(mas em nenhum momento obriga) o indivíduo a tomar algumas decisões, a privilegiar
determinadas estratégias (BERIMBAU, 2010). Como exemplo: Dollar-a-Glass permite que o
jogador fixe qualquer preço para a sua limonada, desde que ele tenha no máximo nove
dígitos; os clientes, em contrapartida, nunca comprarão o produto por um valor tão alto. Nesse
caso, o sistema negocia com o jogador ao viabilizar a alteração livre dos preços, mas o pune
ao fazer com que a adoção dessa estratégia impossibilite o cumprimento do objetivo principal
do jogo.
De acordo com Frasca (2003), é nessa liberdade concedida ao jogador que reside um
risco para qualquer transmissão de mensagens por meio de um discurso lúdico. Mesmo que o
autor de um jogo consiga definir uma série de elementos e impelir que o indivíduo se
comporte de um jeito específico, o poder de controle nas produções de conteúdo é sempre do
jogador. Isso permite que ele tome atitudes fora do escopo dos objetivos ideológicos. Um
jogador de Dollar-a-Glass, por exemplo, talvez possa criar um objetivo próprio e começar a
verificar qual seria a maior dívida possível de se contrair dentro do jogo, fugindo do propósito
definido pela BizKid$.
Ao mesmo tempo, remover essa liberdade de ação do indivíduo se mostra impossível,
já que se trata de um elemento estrutural de qualquer atividade lúdica. Todo o esforço
requisitado pela literatura ergódica associa-se à intervenção do leitor na obra. Segundo
Aarseth (1997), entender uma atividade lúdica é um investimento de “improvisação pessoal”,
que pode resultar tanto na intimidade como no fracasso. As tensões produzidas por um jogo
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significam algo a mais: “uma luta não apenas por uma visão interpretativa, mas também pelo
controle da narrativa: ‘eu quero que esse texto conte a minha história; a história que não
existiria sem mim’” (ibid., p. 4, tradução nossa, grifo do autor).
Para Frasca (2003), diferentemente da literatura “comum”, os jogos não são apenas
fundamentados na representação, mas em uma estrutura semiótica alternativa denominada de
simulação. Embora simulações e narrativas compartilhem alguns componentes comuns –
cenários, eventos, personagens – suas estruturas são substancialmente diferentes. Além disso,
proporcionam possibilidades retóricas distintas.
Simular é modelar um sistema (fonte) através de um sistema diferente, que
mantém, para alguém, alguns dos comportamentos do sistema original. A
palavra-chave aqui é ‘comportamento’. A simulação não se limita a manter
as – geralmente audiovisuais – características do objeto, mas também inclui
um modelo de seus comportamentos. Este modelo reage a certos estímulos
(input de dados, apertar botões, movimentos do joystick), de acordo com um
conjunto de condições (ibid., p. 223, tradução nossa).

Sobressaindo-se na descrição de características e nos encadeamentos de eventos
(narrativas), a literatura não-ergódica é representacional, e não simulacional. A foto de uma
padaria, por exemplo, nos informará sua arquitetura, sua cor, sua divisão interna, mas ela não
fabricará pães quando manipulada. Por sua vez, Grace Sweet Success109, um dos jogos criados
para complementar a experiência das crianças com a boneca empreendedora da American
Girl, possui o seguinte objetivo: “ajude Grace a gerir sua padaria e torne o negócio um doce
sucesso” (tradução nossa). Tanto este jogo como um brinquedo mais simples, que se
propusesse a imitar o funcionamento de um negócio desse tipo com miniaturas de fornos e
pães, não são somente signos, “mas máquinas que geram signos de acordo com regras que
modelam alguns dos comportamentos” de uma padaria real (FRASCA, 2003, p. 223-224,
tradução nossa).
Outro exemplo: um filme sobre a confecção e a venda de um doce é uma narrativa. O
espectador pode interpretá-lo de diferentes formas: o bolo vai queimar? É um bolo muito caro
de se fazer? Entretanto, qualquer que seja a sua interpretação, ele nunca poderá manipular a
padaria, influenciar a forma como ela produzirá os seus doces e sentir o que provavelmente o
confeiteiro estaria sentindo naquela situação, uma vez que as “sequências de um filme são
fixas e inalteráveis” (ibid., p. 224, tradução nossa).

109

Disponível em: <http://play.americangirl.com/play/girl-of-the-year/grace/index.php?page=games&id=Sweet
S uccess&popup=game_1>. Acesso em: jan. 2018.
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Em compensação, o jogador de Grace Sweet Success pode desempenhar ações que
modificarão o comportamento do sistema de maneira análoga ao comportamento real de uma
padaria: escolher qual será o cardápio do dia, fixar o preço dos produtos, controlar o balanço
financeiro do negócio, etc. Frasca (2003) afirma que os jogos são apenas uma forma
específica de arquitetarmos a simulação, assim como a narrativa é uma forma específica de
arquitetarmos a representação.

Figura 31 – Grace Sweet Success110

Certamente, o conjunto de signos formado tanto pelo filme quanto pela simulação
pode parecer exatamente o mesmo para um observador externo. “Suas sequências semióticas
podem ser idênticas, mas a simulação não pode ser entendida só pelo resultado de sua
produção” (FRASCA, 2003, p. 224, tradução nossa). Aarseth (1997), por exemplo, afirma
que a sensação de jogar futebol nunca pode ser comparada com a sensação de um torcedor
assistindo à partida. Dessa maneira, a criança, quando entra em contato com os jogos que
disseminam a cultura empreendedora, é colocada como protagonista daqueles ambientes
lúdicos. Suas atitudes e seus comportamentos influenciarão diretamente no resultado final da
brincadeira e no seu entendimento dos conteúdos que foram passados.
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O jogo possui mecânicas bem semelhantes a Dollar-a-Glass. A única diferença é que o jogador pode escolher
quais doces cozinhar naquele dia. Ele também define a quantidade que será produzida e o preço que será
cobrado. Os eventos aleatórios a as oportunidades de resposta se encontram no jornal, no centro da mesa.
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Este atributo influenciará a difusão de ideologias por meio dos jogos. Imaginemos
que vários autores, de partes diferentes do Brasil, projetaram simulações sobre o trabalho de
um empreendedor. Mesmo considerando que todas essas simulações apresentassem um
cenário de vitória, algumas delas poderiam ser muito mais fáceis do que as outras, estando
sujeitas à composição do sistema de regras. Algumas poderiam se apoiar exclusivamente no
desempenho do jogador, enquanto outras poderiam estar mais sujeitas à sorte. Aquele game
designer que idealizasse um simulador de empreendedorismo extremamente trabalhoso de se
vencer estaria, naquele momento, comunicando suas crenças em relação ao sistema capitalista
de nossa sociedade. As simulações equipam seus autores de artifícios escassos às narrativas:
“eles não são só capazes de afirmar se a mudança social é possível ou não, mas têm a
oportunidade de expressar o quão provável eles acham que seria” (FRASCA, 2003, p. 228,
tradução nossa).

4.3 O CÍRCULO MÁGICO E A IMERSÃO LÚDICA
Como vimos, o jogo deriva do imaginário coletivo de uma cultura e estiliza a vida
cotidiana em vários aspectos. Essa estilização pode acontecer por intermédio da simulação de
um cenário ou de atitudes de um indivíduo identificadas em seu dia a dia, concernente aos
fatos, pensamentos, conhecimentos e a todo o contexto sociocultural à sua volta. Pode, ainda,
dizer respeito à imaginação, aos sonhos e às ambições desse mesmo indivíduo. Dessa forma,
segundo Sato (2009), podemos afirmar que o lúdico é algo inerente à nossa sociedade. O jogo,
na cultura humana, está relacionado à demanda do lazer, da diversão e do desligamento das
atividades e obrigações do mundo cotidiano: “é um objeto lúdico que leva o indivíduo à
imersão” (ibid., p. 37).
Por sua vez, Johan Huizinga (2014), um dos primeiros filósofos a arquitetar teorias
sobre a vinculação entre jogos e cultura, afirma que o ser humano é fundamentalmente lúdico.
Seguindo essa ideia, o autor assinala que os jogos e as brincadeiras permeiam a existência do
indivíduo desde seu nascimento, sendo atividades que se manifestam naturalmente nas
práticas e nos comportamentos humanos. Aqui, é importante ressaltar que, em muitos
idiomas, as palavras jogar e brincar são representadas pelo mesmo termo linguístico, sem
nenhuma diferenciação; assim acontece no alemão spielen, e no inglês to play, por exemplo.
Jogar e brincar, desse modo, são ações que estão francamente relacionadas em diversos
contextos socioculturais de nosso mundo. Devemos considerar, também, que to play, além
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dos significados acima relacionados, quer dizer “representar” no âmbito do teatro e da atuação
em geral (SATO, 2009).
Ao jogar, o homem efetua operações que tornam a experiência do jogo cada vez mais
única e intensa. O indivíduo encontra a sensação do prazer ao mergulhar em um mundo onde,
dentro dos limites decretados pelas regras, procura interagir com os mais variados elementos a
fim de superar os desafios que lhe foram propostos. De acordo com Huizinga (2014), a
satisfação adquirida a cada aprendizado e a cada obstáculo vencido determina o aspecto
lúdico de uma brincadeira. Para o autor:
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotada de um fim em si
mesmo, acompanhada de tensão e alegria, e de uma consciência de ser
diferente da ‘vida quotidiana’ (ibid., p. 33, grifo do autor).

É interessante notar que Huizinga (2014) estipula o jogo como algo intrínseco à
vontade do jogador em participar desta atividade. Ou seja, “um jogo não pode ser uma obrigação
ou uma ordem a ser cumprida” (SATO, 2009, p. 38). É indispensável que o jogador se entregue
espontaneamente ao jogo e seja absolutamente livre para contemplar, escolher, omitir, retirarse ou desenvolver algum tipo de exercício criativo. O indivíduo joga somente enquanto deseja
estar ali, o que difere as práticas lúdicas das tarefas cotidianas de nossas vidas, em que
dispomos de preocupações e responsabilidades das quais não podemos nos eximir.
Huizinga (2014) também afirma que os jogos e as brincadeiras podem ser delimitados
como elementos exteriores ao nosso dia a dia. Tal alegação revela o pensamento do autor em
relação à importância com que os jogadores encaram as atividades lúdicas. Para o filósofo,
aquele que joga entende, por si mesmo, que está situado em um mundo delimitado pela
seriedade dos fins, isto é, que o jogo apresenta metas e objetivos diferentes da vida habitual.
Segundo Sato (2009), o jogador desfruta dessa compreensão, pois consegue praticar ações e
assumir um caráter distinto de si dentro do jogo.
Lembremos, contudo, que as questões sociais, morais e culturais das ações propostas
por um brinquedo ou por um videogame, por exemplo, podem ser completamente distintas
daquelas que o jogador desempenha e vivencia em seu cotidiano. Ainda assim, afirmam os
autores, nada disso é capaz de impedir que uma atividade lúdica seja exercitada por alguém.
Uma vez consciente das regras e pactuado com aquelas condições de vitória, “o indivíduo
assume as características específicas e pertinentes àquele jogo” (SATO, 2009, p. 39). Nesse
sentido, Huizinga (2014) apresenta a noção do “círculo mágico”:
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O caráter especial e excepcional do jogo é ilustrado de maneira flagrante
pelo ar de mistério em que frequentemente se envolve. Desde a mais tenra
infância, o encanto do jogo é reforçado por se fazer dele um segredo. Isto é,
para nós, e não para os outros. O que os outros fazem, ‘lá fora’, é coisa de
momento, não nos importa. Dentro do círculo do jogo, as leis e os costumes
da vida quotidiana perdem validade. Somos diferentes e fazemos coisas
diferentes (ibid., p. 15, grifo do autor).

De acordo com o autor, esta supressão temporária da realidade fica evidente tanto
nas brincadeiras infantis quanto nos grandes jogos rituais de tribos primitivas. Em certa
medida, o jogo é um sistema de representação do homem e de seu contexto sociocultural,
porém, por mais que esta representação se aproxime de uma metáfora da vida cotidiana, ela
nunca será exatamente igual a esta. É por esse motivo que Huizinga (2014) entende o ser
humano como um animal essencialmente lúdico. Além do porte racional, o indivíduo se
envolve com diversos jogos durante a sua vida, seja através de pequenas brincadeiras e
instantes de descontração, seja através de representações e competições mais complexas
(SATO, 2009).
O jogo, dessa maneira, pode ser conceituado como uma função significante, ou seja,
uma atividade que contém em si um determinado sentido. Segundo Huizinga (2014), em
qualquer brincadeira que analisemos, sempre existirá alguma coisa “’em jogo’ que transcende
as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação” (ibid., p. 4). Por isso,
precisamos considerar os discursos lúdicos como os fazem os próprios jogadores: em sua
significação primária. Se observarmos que o jogo depende do manuseio de certas imagens
numa certa imaginação do real (isto é, a transformação deste em imagens), perceberemos que
a ação, o valor e o significado destas no interior do jogo estarão intimamente relacionados
com os fatores culturais da vida.
A noção de “círculo mágico”, portanto, nada mais é do que a constatação de que o
ingresso em um ambiente lúdico pode fazer com que deixemos para trás os problemas, as
apreensões e as angústias de nosso dia a dia. Imergimos em uma realidade sobreposta à nossa,
regulada por outros propósitos e por outras finalidades. No entanto, apesar de estarem
inseridas num espaço diferente do cotidiano, as ações praticadas no interior do círculo mágico
significam algo para aqueles que fizeram parte delas. O indivíduo traz para a realidade
objetiva todas as experiências e interpretações que viveu durante sua estadia no mundo do
jogo ou de uma determinada brincadeira.
De forma geral, a função do jogo pode ser delineada pelas duas dimensões essenciais
que nele somos capazes de encontrar: “uma luta por alguma coisa ou a representação de
alguma coisa” (HUIZINGA, 2014, p. 16, grifo do autor). A luta por algo trata diretamente do
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objetivo proposto por uma atividade lúdica. Seja marcar um gol ou encontrar peças iguais em
um tabuleiro, os jogadores precisam enfrentar os mais diversos desafios para conseguirem
cumprir as metas definidas por um jogo. A representação, por sua vez, consiste na exibição,
perante um público, de características não necessariamente próprias de nossa natureza habitual.
Conforme Huizinga (2014), a criança representa algo diferente, ou mais encantador, ou mais
ilustre, ou mais audacioso do que corriqueiramente é. Pretende ser um príncipe, uma mãe, um
animal, um monstro ou, até mesmo, um empreendedor. Para o autor, a criança fica
completamente carregada de prazer, extrapolando-se a si mesma de forma que quase chega a
acreditar que realmente é esta ou aquela coisa. Muito mais do que uma realidade artificial, sua
representação é a produção de uma aparência: é “imaginação”, na acepção original da palavra.
A capacidade de tornar-se outro e o mistério do jogo manifestam-se de modo
marcante no costume da mascarada. Aqui atinge o máximo a natureza ‘extraordinária’ do jogo. O indivíduo disfarçado ou mascarado desempenha um
papel como se fosse outra pessoa, ou melhor, é outra pessoa. Os terrores da
infância, a alegria esfuziante, a fantasia mística e os rituais sagrados
encontram-se inextricavelmente misturados nesse estranho mundo do
disfarce e da máscara (ibid., p. 16, grifo do autor).

Nesse sentido, Benjamin (1987b) faz questão de destacar que a representação em
uma brincadeira procura constantemente a novidade. A busca dos jogadores é sempre por
ações ou comportamentos que não são realizados de forma habitual em suas vidas cotidianas.
Representar elementos reais, segundo o autor, não guarda relação alguma com a imitação
concreta da realidade. Assim, uma criança que nunca se interessou por matemática pode ser
vista executando os mais diversos cálculos pelo bem de sua empresa imaginária, por exemplo.
Tal reflexão também pode ser aplicada na situação descrita por Daniil Elkonin
(1998), que viveu pessoalmente esta dimensão do jogo. Elkonin narra que, em um
determinado domingo, encontrou-se sozinho com suas filhas em casa. As duas ainda estavam
em idade pré-escolar, e os três passaram o dia se divertindo com desenhos, leituras e
brincadeiras. Chegada a hora do almoço, porém, as meninas se recusaram a comer:
Preparei-lhes o tradicional mingau de sêmola, que elas já não suportavam.
Negaram-se redondamente a comê-lo e nem quiseram sentar-se à mesa.
Como eu não desejava estragar-lhes o humor, obrigando-as a comer, propus
brincarmos de jardim-de-infância. Aceitaram a ideia com gosto. Vesti um
guarda-pó branco e transformei-me em educadora; elas puseram seus
pequenos aventais para se converterem em educandas. Começamos a
brincar, repetindo o que se faz nos jardins-de-infância: desenhamos; depois,
fingindo que punham seus agasalhos, passeamos, dando voltas ao redor da
sala; lemos; e por fim, chegou a hora do almoço. Uma das meninas assumiu
as funções de empregada e pôs a mesa. Eu, no meu papel de educadora,
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ofereci-lhes o mesmo mingau. Sem o menor protesto, e mostrando-se até
satisfeitas, comeram até ver o fundo dos pratos e ainda pediram mais. Toda a
conduta delas denotava um esforço para parecerem educandas exemplares,
sublinhando com sua atitude que me tinham por educadora, aceitando sem
reclamar cada palavra minha e tratando-me com grande respeito. As relações
entre filhas e pai transformaram-se em relações entre educandas e educadora,
e as relações das irmãs, em relações de educandas. As ações lúdicas eram
sumamente abreviadas e sintetizadas: o jogo durou meia hora no total (ibid.,
p. 1-2, grifo do autor).

No cenário exposto acima, somos capazes de entender a excepcionalidade do jogo:
os princípios, as escolhas e os desejos das crianças se modificaram enquanto estiveram
inseridas no ambiente lúdico. As meninas representaram seu papel de acordo com o que
julgaram o mais adequado para aquela brincadeira, contradizendo, em alguns momentos, as
condutas e posturas que normalmente apresentam na realidade habitual. Em seu caráter
lúdico, o jogo permite a exploração de novos limites, vontades e percepções. Contemplado
com o elemento de livre arbítrio e escolha, o jogador pode se enveredar por novos caminhos
(SATO, 2009).
Segundo Sato (2009), o verdadeiro fator lúdico se encontra nas decisões tomadas
dentro de um jogo, que acabam importando muito mais do que a sua finalidade. Para a autora,
a representação numa brincadeira “é reconhecida como a própria tarefa do jogo, ou seja, o
objetivo deste. O prazer e a diversão estão em representar (jogar verdadeiramente) [...], e não
exatamente no que representar” (ibid., p. 41). Eventualmente, este o que representar poderia
nem ser prazeroso ao indivíduo, caso fosse esta sua responsabilidade profissional, por
exemplo. A mesma incumbência, na vida cotidiana, está sempre acompanhada de outros
elementos, tais como implicações legais, morais, econômicas, políticas e sociais; aspectos
que, no jogo, podem ser ressignificados ou modificados conforme a vontade ou a necessidade
do jogador. “Verificamos que estes fatores dizem respeito às relações socioculturais, isto é,
são elementos existentes no mundo físico que são transpostos e estilizados no jogo” (ibid., p.
41).
Dessa maneira, a compreensão da ideia de “círculo mágico” nos demonstra como um
jogo, um brinquedo ou uma interface lúdica conseguem ser utilizados para funções que estão
além da simples diversão. Devido às suas características imersivas e de representação, o jogo
pode ser transformado numa campanha publicitária, num treinamento empresarial ou, até
mesmo, numa ferramenta de educação empreendedora (MASTROCOLA, 2012).
Mastrocola (2012), diante disso, propõe uma materialização visual do conceito de
“círculo mágico”. Trata-se de uma representação gráfica que nos auxilia a entender com mais
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clareza as ideias que articulamos até este momento. A imagem (Figura 32) busca delinear o
relacionamento do universo lúdico com a vida cotidiana. De acordo com o autor, no momento
em que o indivíduo irrompe a barreira do ambiente lúdico, experimenta o que há lá dentro em
termos de entretenimento, abstrações, narrativa, catarse, etc. Posteriormente, esse mesmo
indivíduo carregará de volta consigo uma carga de conhecimentos e experiências a serem
aplicadas na realidade habitual. Percebemos, então, que “o círculo mágico, mais do que um
lugar de entretenimento, pode ser também um lugar de aprendizado” (ibid., p. 24).

Figura 32 – Representação gráfica do conceito de “círculo mágico”111

Nesse sentido, a fabricante de bonecas American Girl serve-se muito bem dos princípios
característicos de um universo lúdico. Segundo a própria empresa, em seu site oficial112, a
brincadeira com personagens fictícios “pode ajudar as crianças a entenderem um ponto de
vista diferente, especialmente quando tratamos de temas sensíveis” (tradução nossa).

111

Fonte: (MASTROCOLA, 2012, p. 24).

112

Disponível em: <http://www.americangirl.com/shop/ag/parents-and-teachers>. Acesso em: jan. 2018.
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Sendo assim, o maior esforço da companhia é o de criar personagens que refletem,
de alguma forma, os anseios e as preocupações dos mais novos. A não ser quando falamos da
possibilidade de personalização dos produtos, todas as bonecas da American Girl possuem um
nome, uma idade, pensamentos específicos sobre algum assunto, bem como uma história de
fundo para justificar todos os seus desejos e singularidades. De acordo com a marca, “para
milhões de meninas, essas personagens se tornaram modelos de comportamento, ajudando-as
a pensar sobre seu próprio caráter e o tipo de pessoa que querem ser quando a vida
inevitavelmente apresentar-lhes desafios e decepções”113 (tradução nossa).
Partindo da máxima “personagens fortes, histórias poderosas”, encontramos, dentre
os produtos da American Girl, a linha de maior destaque da empresa: Girl of the Year. Cada
uma das bonecas dessa linha se refere a meninas americanas fictícias com cerca de dez anos
de idade. Essas personagens recebem uma história que, além de expandir suas personalidades,
apresenta uma situação específica em que estão envolvidas, contextualiza questões sociais
relevantes e indica os seus passatempos preferidos. Estamos falando de bonecas de edição
limitada, que permanecem disponíveis no mercado apenas pelo período de um ano. Conforme
o site oficial da companhia, “uma nova personagem Girl of the Year é introduzida anualmente
para garantir que a linha permaneça relevante e condizente às experiências das meninas de
hoje” (tradução nossa)114.
A Girl of the Year de 2015, por exemplo, foi Grace Thomas, uma garota cujo maior
sonho era o de ser empreendedora. Sua narrativa é desenvolvida por meio de quatro livros
(sendo que um acompanha a caixa da boneca) e complementada por um filme e três jogos,
incluindo Grace Sweet Success. Além disso, a American Girl também oferece um guia
gratuito para pais e educadores como forma de ajudá-los a iniciar a conversa sobre
empreendedorismo com suas crianças.
Grace é descrita como uma menina cheia de ideias e que ama confeitar. Abrir uma
padaria com os amigos é o grande plano que ela tramou para aquele verão. No entanto,
quando sua mãe anuncia que a família inteira precisa viajar para a França, as expectativas
mudam repentinamente. Seus tios são donos de uma famosa padaria em Paris e Grace fica
animada pela possibilidade de aprender ainda mais sobre a carreira de seus sonhos.
Infelizmente, sua viagem não foi tudo aquilo que imaginou. Quando enfim teve a
chance de ajudar na cozinha de seus tios, seu primeiro dia é um desastre. Além disso, Grace
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Disponível em: <http://www.americangirl.com/shop/ag/our-company>. Acesso em: jan. 2018.
Disponível em: <http://www.americangirl.com/shop/ag/girl-of-the-year-brand>. Acesso em: jan. 2018.
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descobre que seus amigos começaram um negócio sem a presença dela nos Estados Unidos.
Muito chateada, a personagem, a partir desse momento, faz de tudo para aprender como uma
padaria funciona e aperfeiçoar suas habilidades. No final da história do primeiro livro, Grace
abre uma loja tipicamente francesa quando retorna para a sua casa e alcança o sucesso.
É interessante observarmos como uma simples boneca pode ser capaz de criar
estruturas tão rígidas para o seu círculo mágico. Antes mesmo de chegar às mãos de qualquer
criança, a história de Grace Thomas já tem começo, meio e fim. Com o auxílio de materiais
provenientes de outras mídias, a American Girl transforma a brincadeira de meninos e meninas
em uma espécie de ensinamento por vivência. Se quiserem adentrar o ambiente lúdico
proposto pela boneca, os pequenos precisam aceitar a história de fundo, a construção da
personagem e se tornarem aprendizes de uma empreendedora que idealizou um sonho, venceu
as dificuldades e finalmente conquistou o que mais queria. Embora não possua um manual de
regras, a construção de personagens e narrativas de fundo representa todo o empenho da
marca nesse sentido.

Figura 33 – Grace Thomas115

Outro ponto de importante verificação na história de Grace é a maneira pela qual o
empreendedorismo é descrito. Ao analisarmos o detalhamento das ações dos personagens,
percebemos que a conduta empreendedora é representada como algo naturalizado entre as
crianças: Grace possui 10 anos e quer abrir um negócio; seus amigos, provavelmente da
mesma idade, empreendem sem nenhuma dificuldade. Sendo assim, garotos e garotas são

115

Fonte: <https://babygizmo.com/wp-content/uploads/2014/12/Grace-Bakery-Cart-WS-LR.jpg>. Acesso em:
jan. 2018.
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convidados a representarem num mundo onde “sonhar” significa “poder”. O sonho aparece,
mais uma vez aqui, como uma mera engrenagem de inovação do sistema capitalista, um
elemento capaz de quebrar quaisquer barreiras existentes para a abertura de um novo negócio.
Porém, apenas um tipo característico de pessoa será capaz de realizar cada um de
seus sonhos. O guia educativo sobre empreendedorismo oferecido gratuitamente pela
American Girl116 ressalta que qualquer indivíduo, de qualquer idade, pode ser um
empreendedor, contanto que ele ou ela tenham as seguintes características: foco em
oportunidades, segurança em si mesmo, autonomia, tomada de riscos calculada, paixão para
um propósito, decisão, criatividade e inovação. Segundo a empresa, Grace Thomas é o
“exemplo perfeito das qualidades descritas acima” (tradução nossa). No círculo mágico da
brincadeira, portanto, a personagem atua como um modelo de vida exemplar, oferecendo
padrões de comportamento a serem imitados por todos, tanto no ambiente lúdico como na
realidade objetiva. A seguir, temos uma série de imagens presentes no site oficial da linha
Girl of the Year. O intuito delas é o de resumir, em uma simples colagem, a história de Grace:

Figura 34 – Resumo da história da personagem Grace Thomas117

116

Disponível em: <http://www.americangirl.com/wcsstore/AG/images/Corporate/ParentsAndTeachers/G
race.pdf>. Acesso em: jan. 2018.
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Fonte: <http://play.americangirl.com/play/girl-of-the-year/grace/>. Acesso em: jan. 2018. O texto é o
seguinte: “O que ela ama fazer: cozinhar com seus amigos e inventar novas receitas; O seu maior sonho: abrir
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A personagem da American Girl possui uma narrativa de vida bastante parecida com
aquelas disseminadas por tantos outros empreendedores no momento histórico identificado
como “o novo espírito do capitalismo” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 2009). O início da
jornada se dá com o reconhecimento de algo que o indivíduo ama fazer. No caso, Grace adora
cozinhar e inventar novas receitas. Logo depois, temos a propagação da noção de que todos
nós seríamos capazes de trabalhar com aquilo que amamos, o que acaba colocando o conceito
de “trabalho” muito próximo ao de “lazer”. Grace gostaria de abrir uma padaria, mas ainda
não estava completamente pronta para isso. Antes, era necessário que a personagem passasse
por alguma experiência transformadora. Na narrativa, essa transformação se dá por meio da
viagem a Paris. Lá, Grace aprende novas receitas, novos modos de trabalhar e até descobre
que seus amigos a abandonaram. Isso tudo é essencial para que a personagem volte aos
Estados Unidos com o ímpeto de abrir uma padaria sortida de doces franceses. Podemos
perceber, assim, que conceitos como concorrência e diferencial de mercado estão presentes
durante toda a narrativa. No final, o sonho de Grace finalmente é realizado, convocando
meninos e meninas a darem continuidade à história da empreendedora e simularem situações
do dia a dia de seu negócio.
É por meio de Huizinga (2014) que entendemos melhor como o jogo se organiza a
partir das relações sociais, referindo-se a um pedaço do contexto vigente ou englobando-o
como um todo. Os jogos e os brinquedos podem ser considerados elementos culturais,
acompanhando a sociedade em seus preceitos, pensamentos e ambições, sendo eles mesmos
resultados das projeções e expressões de um corpo social. De acordo com Sato (2009, p. 4142), “o jogo só possui significado porque estabelece uma comunicação direta com a sociedade,
por meio da imaginação de uma determinada realidade, experimentada e vivenciada por esta”.
Nesse caso, o empreendedorismo é incorporado aos aspectos lúdicos de Grace Thomas,
vinculando-a ao projeto de uma sociedade totalmente empreendedora.
Compreendemos que o jogo é fruto da interpretação de um sujeito (o game designer
ou o criador de um brinquedo, por exemplo), que o codifica baseado em sua percepção da
coletividade. É esse sujeito que interpreta o imaginário coletivo, os referenciais e os valores
culturais de uma sociedade a fim de sugerir aspectos significativos no jogo. Por sua vez, as
atividades lúdicas também têm relevância para outro indivíduo – o jogador – a partir do
momento em que passam a ser interpretadas por ele.

uma padaria real com seus amigos; O que mudou sua vida: uma viagem para Paris, onde ela experimentou
novas coisas; O momento de maior orgulho: tornar um sonho em negócio vendendo doces” (tradução nossa).
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No universo do jogo, ele [o jogador] pode distanciar-se das obrigatoriedades,
regras, responsabilidades e atribuições da vida ordinária e realizar suas
escolhas de acordo com seus desejos. No contexto do jogo, suas ações,
escolhas e postura podem ser (e geralmente são) distintas de sua vida
cotidiana. No entanto, faz-se relevante ressaltar que mesmo essas ações
foram imaginadas a partir das referências, dos costumes e do conhecimento
de seu contexto sociocultural. Ao imaginar e vivenciar a experiência de jogo,
o sujeito está realizando atividades lúdicas que ocasionam sua imersão nesse
universo de fantasia. Tais características são pertinentes a qualquer jogo, seja
ele analógico ou digital (SATO, 2009, p. 42).

Os jogos e as brincadeiras, portanto, situam-se no limiar de dois mundos: o da imaginação
e o do cotidiano. Eles transitam por esses dois universos e dependem de ambos para existir.
Conforme Sato (2009),o mundo da imaginação é a origem dos componentes fantásticos que
vão transformar o jogo em algo atrativo e, em parte, imersivo. O indivíduo não busca copiar
fielmente ou reproduzir sua própria realidade ao jogar; ele procura por algo incomum, uma
nova experiência para o seu lazer. Entretanto, ainda que em um mundo fictício como o do
jogo, existe sempre a necessidade de elementos identificáveis aos jogadores, pois sem a
mínima proximidade com o ambiente e seus paradigmas, a atividade lúdica não fará sentido
algum, tornando-se desinteressante. Eis os motivos para as regras do jogo serem sempre
fundamentadas no mundo cotidiano do jogador: ir de um ponto ao outro, conquistar algum
tipo específico de recurso, a proibição de uma conduta inadequada, entre outras possibilidades.
As regras denotam limitações, caminhos, escolhas, elementos de interação e objetivos ao
indivíduo. São elas que conduzem o jogador em sua jornada pelo círculo mágico, indicando
os comportamentos necessários naquele sistema (SATO, 2009).
Para a autora, os jogos ainda apresentam outros aspectos que acabam por provocar a
aproximação entre o mundo da imaginação e a vida habitual de um jogador. O realismo de
uma brincadeira está diretamente relacionado à manifestação de acontecimentos, atitudes e
objetos que, por mais fantásticos ou abstratos possam ser, ainda sejam coerentes com aquilo
que o indivíduo sabe de sua vida cotidiana e de seu entorno. Não é a verossimilhança, o
detalhe ou a tentativa de imitação de atributos físicos dos objetos do mundo “real” que
viabilizam a verdade no jogo. “É preciso que as coisas que ocorrem no jogo façam sentido ao
jogador e possam ser associadas a experiências anteriores, ou ao seu repertório, ou ao seu
conhecimento formal e empírico. Este fato também está vinculado ao processo imersivo do
jogo” (ibid., p. 4).
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Em 2014, por exemplo, a Mattel lançou no mercado a versão empreendedora da Barbie.
Segundo a empresa, a boneca estaria “pronta para fazer uma jogada ousada de negócios e
desafiar a si mesma para alcançar seus sonhos de carreira” (tradução nossa)118.

Figura 35 – Barbie Empreendedora119

Apesar de não contar com uma história de fundo tão detalhada como a de Grace
Thomas, essa versão da Barbie é adornada com alguns objetos característicos do universo do
empreendedorismo. O smartphone, o tablet e a pasta de documentos estão sempre ao lado da
boneca, dando a impressão de que ela estaria a caminho de uma apresentação de pitch120
naquela noite. Dessa forma, o círculo mágico da Barbie Empreendedora oferece símbolos de
consumo que podem ser relacionados ao repertório da criança sobre o mundo dos negócios,
proporcionando uma direção clara para a brincadeira.
É claro que as crianças sempre imitam algum aspecto do mundo adulto quando estão
brincando. Benjamin (1987a) já dizia que os jogos são completamente saturados de condutas
miméticas. De acordo com o autor, os pequenos não se limitam à imitação de pessoas, mas
também reproduzem as particularidades de objetos e de forças da natureza.
Os brinquedos apresentados nesse subcapítulo, contudo, delimitam uma inclinação
de nossa sociedade a aproveitar-se da faculdade de mimese, essencial para o brincar infantil, e
utilizá-la com o objetivo de disseminar práticas empreendedoras, que deverão ser repetidas
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Disponível em: <http://kids.barbie.com/en-us/shop/productdetail?id=10001278&ProductName=BarbieEntrepreneur-D oll&Category=toy&SubCategory=toy&SeoName=dolls>. Acesso em: fev. 2018.
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Fonte: <www.huffpostbrasil.com/entry/entrepreneur-barbie_n_5508631>. Acesso em: jan. 2018.
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Pitch é o nome dado, no universo do empreendedorismo, para uma apresentação sumária com duração entre 3
a 5 minutos com o objetivo de despertar o interesse de um cliente ou de um investidor pelo seu negócio.
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tanto no ambiente lúdico como na vida cotidiana. Histórias, personagens e peças adicionais se
unem para comprimir o círculo mágico e requerer do jogador apenas um determinado
conjunto de ações. Por isso, como ressalta Benjamin (1987a), devemos sempre nos perguntar:
“qual a utilidade, para a criança, desse adestramento da atitude mimética”?
Outras vezes, porém, fica nítido que o ímpeto de produzir um jogo com o objetivo de
ensinar as práticas empreendedoras para crianças é muito maior do que a preocupação em
traduzir todo esse universo de conceitos de uma forma que meninos e meninas participem
voluntariamente da atividade lúdica. O Jogo do Empreendedor, por exemplo, segundo seu site
oficial, ambiciona “ensinar de maneira diferente, divertida e positiva os princípios do
empreendedorismo, habilidades da vida, educação financeira e inovação”, com o intuito de
preparar as crianças para um futuro melhor121. No entanto, ao analisarmos o jogo, percebemos
que algumas contradições discursivas começam a aparecer.

Figura 36 – Jogo do Empreendedor122

Desenvolvido pelo palestrante Zailton Miranda, o jogo de tabuleiro faz com que os
pequenos tenham suas próprias empresas, contando com o rolar de dados para conseguirem
uma consultoria de marketing ou finanças, sofrerem as consequências de alguns eventos
aleatórios e atenderem pedidos de seus clientes. Aqui, vemos que o discurso empreendedor
que defende a noção do “tudo só depende de você” é quebrado com a mecânica aleatória dos

121

Disponível em: <http://www.jogodoempreendedor.com.br/>. Acesso em: fev. 2018.
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dados. Ao colocar a sorte em questão, o Jogo do Empreendedor nos diz que o
empreendedorismo, na verdade, depende fundamentalmente do contexto e das oportunidades
que cercam o indivíduo, e não de uma vocação propriamente dita. Ou seja, a situação faz o
empreendedor, e não o contrário.
No vídeo123 de 20 minutos em que explica as regras, Zailton demonstra uma grande
dificuldade em esclarecer as mecânicas do jogo. Com apenas 80 visualizações e uma estética
completamente empresarial, “adulta” e pouco atraente (arriscaríamos dizer: para adultos e
crianças), o palestrante nos mostra o quanto é difícil transpor as ideias da cultura
empreendedora para um jogo de tabuleiro, principalmente se considerarmos o que o
empreendedorismo se tornou hoje em dia: um perfil moral e comportamental. Se a criança
ainda está em período de formação, como explicamos o “espírito empreendedor” para ela?
Como explicamos a existência de um “eu interior” que é mais legítimo do que a sua própria
identidade? Por mais que tentem, os adultos ainda não conseguiram responder claramente a
essas perguntas, valendo-se de estratégias que, muitas vezes, não despertam interesse
naquelas que deveriam ser as usuárias finais de seus produtos: as crianças.

4.4 SIMULANDO COMPORTAMENTOS?
As atividades lúdicas sempre foram um potente meio de comunicação, interação e
sociabilidade na cultura humana. Nesse capítulo, tentamos entender como elas são formadas,
de que maneira elas funcionam e como conseguem transmitir ideologias através de suas
particularidades.
Vimos que o jogo é praticado dentro de limites espaciais e temporais próprios, sendo
governado por regras que definem o que é permitido e valorizado no interior daquela nova
realidade circunscrita. É no mundo da imaginação, isto é, apoiado no imaginário individual e
coletivo de uma sociedade, que o game designer arquiteta um sistema simbólico repleto de
parâmetros ficcionais a fim de contextualizar um ambiente lúdico. É do mundo cotidiano, por
outro lado, que se extraem os limites para o contexto fictício onde o jogo ocorre. Por limites,
entendemos, aqui, as regras e os objetivos da atividade lúdica.
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Disponível em: <http://www.jogodoempreendedor.com.br/>. Acesso em: fev. 2018.
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=aMT-D7RqtFY>. Acesso em: fev. 2018.
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Uma das características mais importantes do jogo é a formação de um círculo mágico
que se sobrepõe à vida cotidiana. Isso permite aos jogadores a vivência de outros papeis,
utilizando-se de comportamentos que não são usuais às suas realidades objetivas. O indivíduo
que pratica a atividade lúdica interpreta tudo o que está fazendo a partir de seu próprio
repertório, dos significados que foram construídos ao longo de sua vida por meio de seu
contexto sociocultural. Ao sair daquele ambiente, o jogador leva consigo um conjunto de
saberes e ensinamentos a serem empregados na realidade habitual.
Nesse sentido, discutimos jogos e brinquedos que denotam a ideologia dominante da
sociedade contemporânea. Uma vez que as crianças não constituem um grupo isolado da
cultura ao qual pertencem, suas práticas lúdicas estabelecem um diálogo entre as reivindicações
do mundo adulto e o ato de brincar. Sendo assim, o jogo sempre será condicionado pelo
pensamento hegemônico de uma época. A American Girl, por exemplo, ao descrever sua
linha de bonecas Girl of the Year, diz que “estas são histórias cheias de lições de gentileza e
bondade – uma bondade que tem o poder de mudar uma menina e de mudar o mundo”
(tradução nossa). Mais uma vez, percebemos a associação de crianças com a possibilidade de
perpetuar o “bem comum”. A companhia vende a ideia de que o empreendedorismo é repleto
de características agradáveis e a única forma de transformar a realidade que vivemos e a nós
mesmos.
Dessa maneira, por mais que a comunicação de Grace Thomas seja voltada
exclusivamente para os pequenos, não podemos deixar de notar que sua fabricante preparou
um guia gratuito sobre empreendedorismo para que os pais conseguissem introduzir suas
filhas no caminho exemplar de nosso tempo. Afinal, quem fornece os brinquedos às crianças?
Os adultos precisam enxergar algum valor naquilo que estão comprando e Grace Thomas,
assim, demonstrou um atributo pedagógico totalmente estimado.
Vimos, também, que a produção de sentido de um jogo só é produzida pela efetiva
participação do jogador num determinado sistema lúdico. O indivíduo se depara com uma
atividade capaz de gerar infinitas narrativas diferentes, dependendo de suas ações a cada
partida.
Constituindo-se, assim, como simulações, os jogos conseguem ser utilizados para
disciplinar as crianças em relação às condutas exemplares que deveriam adotar em suas vidas
cotidianas. A partir da tentativa e do erro, os pequenos agem sobre o sistema, recebendo um
feedback imediato de suas ações. Tal reação do sistema manifestará se aquele tipo de
comportamento do jogador o deixou mais longe ou mais próximo da vitória.
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No ambiente simulado, meninos e meninas podem verdadeiramente provar o que, de
fato, é ser um empreendedor. Porém, ainda que tenham o controle da narrativa, não é possível
escapar do que foi planejado pelo autor do texto. O game designer possui controle sobre dois
dos três elementos estruturantes de um jogo. Ao conceber o mundo e as mecânicas de um
jogo, o autor é capaz de transmitir suas percepções sobre o mundo cotidiano e valorizar certas
condutas tomadas pelos jogadores. Tais elementos revelam o aspecto ideológico de um jogo,
principalmente quando tratamos das regras. São elas que apresentam o que é permitido no
interior daquele círculo mágico. Ao consentir certas ações e omitir outras, premiar certas
ações e repelir as demais, a atividade lúdica desvela os sentidos que quer transmitir.
No caso do projeto de sociedade empreendedora, os espaços simulados atuam tanto
no sentido de ressaltar as características de um bom empreendedor como no sentido de
idealizar um local perfeito para as crianças praticarem as atitudes que deverão ter quando
crescer. O aspecto simulacional do jogo permite que determinadas brincadeiras se tornem um
verdadeiro campo de treinos, apresentando aos pequenos diversos cenários e registrando cada
uma de suas performances.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A NOÇÃO DE INFÂNCIA ARTICULADA À SOCIEDADE
EMPREENDEDORA
O conceito de infância não é estático. Dependendo do período histórico, do contexto
cultural ou do grupo social que analisamos, teremos diferentes noções basilares sobre o que é
ser criança. Na verdade, a “infância” é uma definição coletiva, consequência de inúmeros
embates entre discursos que circulam em nosso meio social.
Nesse sentido, escola, família, mídia e Estado são algumas das institucionalidades
que delimitam os perfis desejados para meninos e meninas de todo o mundo. Excluídas dos
ambientes que estipularão o que devem e o que não devem ser, resta às crianças aguardarem
as decisões dos adultos sobre as suas vidas.
O empreendedorismo, assim, surge como um dos paradigmas que competem pela
fixação de uma determinada noção de infância em nosso tempo. Constituindo-se como um
discurso hegemônico, que busca o aliciamento de todos os sujeitos para a instituição de um
projeto de sociedade baseado nos princípios neoliberais, a cultura empreendedora infiltra-se
nos mais variados campos discursivos. Seu objetivo é simples: convocar, por meio das
estratégias para “inspirar”, os mais novos a seguirem os modelos de conduta da “gente que
faz”.
Ao estudarmos a produção social de sentidos sobre a infância em diversos tipos de
discursos empreendedores, conseguimos verificar a maneira pela qual grande parte de nossa
sociedade enxerga e define as crianças. Buscamos compreender como esses discursos
produzem uma noção de infância específica, arraigada em normas de conduta particulares ao
campo do empreendedorismo.
Partindo da premissa de que nenhuma invocação do conceito de infância pode ser
neutra, investigamos uma série de materiais empíricos que, além de expressar certas
ideologias, estruturam o pensamento daqueles que os escutam. Classificamos os textos que
demonstravam o esforço de educar, disciplinar, apresentar motivações positivas e negativas
em relação à cultura empreendedora para crianças em quatro macrocategorias: discursos
educacionais, discursos de entretenimento, discursos autorreferenciais e discursos lúdicos.
Além disso, durante a explicação da metodologia dessa dissertação, estabelecemos
algumas questões que guiaram nosso olhar durante todas as análises. É hora de retomá-las e
respondê-las uma a uma. Desse modo, organizaremos nossas conclusões de forma a
apresentar integralmente cada uma das observações realizadas no campo da pesquisa.
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Que criança é essa? Qual a noção de infância que está sendo empregada nos discursos
analisados?
As crianças quase sempre foram vistas como seres “em desenvolvimento”, ou seja,

indivíduos que necessitam ser disciplinados e orientados a fim de que participem de maneira
correta do mundo adulto. A história da banca de limonada – uma espécie de discurso mítico
sobre a atitude empreendedora na cultura norte-americana – traduz bem o desejo dos mais
velhos de transmitir algumas características do mercado de trabalho para meninos e meninas,
desde a mais tenra idade.
Com a chancela da cultura empreendedora, porém, enxergamos uma grande mudança
na forma como isso é feito. Ensinamentos financeiros se transformam em prescrições morais.
Os discursos educacionais nos mostraram que a criança não só tem que lidar com operações
matemáticas e econômicas ao participar de atividades pedagógicas desse tipo, mas aprender a
como se portar, como agir, que roupas vestir, que modelo de conduta seguir.
Diante disso, um olhar proveniente do senso comum pode até afirmar que tratamos
de crianças amadurecidas antes do tempo, instadas a tomarem atitudes empreendedoras e
inseridas cada vez mais no “mundo adulto”. É interessante observar, porém, que não
versamos aqui sobre meninos e meninas “adultizados”. Pelo contrário, estamos falando de
crianças em treinamento para a sociedade empreendedora. A grande maioria dos discursos
apresentados nessa dissertação mostra a infância como uma entidade desprovida de
características essenciais, que deveriam estar presentes em seu futuro. Apesar do tom
imediatista dos materiais empíricos, há um investimento muito forte nesse período de
formação dos pequenos. Consequentemente, não enxergamos um mini-adulto prestes a entrar
no mercado de trabalho, mas uma criança colocada nos mais diversos ambientes para
assimilar as bases comportamentais da cultura empreendedora e aplicá-las quando for mais
velha.
Vemos, portanto, o novo papel da educação instituído pelo empreendedorismo. Ao
invés de atuar na formação humanística dos sujeitos, o ensino deve ser técnico e apresentar os
perfis comportamentais que meninos e meninas devem seguir durante a sua vida. Dessa
maneira, a cultura empreendedora começa a reger esse período de formação da infância como
uma constituição necessária de si, unindo atribuições comportamentais à missão de formatar
mentalidades. Se perguntarmos o que é ser criança para esses discursos empreendedores,
teremos a seguinte resposta: é se desenvolver para ser empreendedor. Assim, toda a formação
social e humanística é deixada de lado em detrimento de uma educação voltada unicamente
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para o empreendedorismo. Por mais que isso pareça resultar numa aproximação do que é ser
criança e do que é ser adulto em nossa sociedade, não podemos negar que tratamos de uma
infância em período de formação. Essas crianças ainda são alvos de investimento da família,
do Estado e da escola, porém, em outras bases. Os pequenos, agora, são alvos de investimento
do discurso empreendedor.
Assim, cabe aos discursos educacionais, como institucionalidades que acompanham
as crianças praticamente desde seu nascimento, a tarefa de disseminar outra noção em relação
à infância e ao empreendedorismo: a precocidade. Embora falemos de uma fase de
treinamento a ser aplicada efetivamente na idade adulta, o conteúdo dos discursos não deixa
de ser imediatista. Frases como “nunca é cedo demais para aprender empreendedorismo” ou
“essa é uma lição que se ensina desde cedo” nos mostram o quanto nossas expectativas em
relação à infância se transformaram. Se a escola passa a ser vista como uma espécie de
tutorial, meninos e meninas que dominarem todos os conhecimentos propagados são, sim,
incentivados a florescer a qualquer momento como grandes homens e mulheres de negócios.
Prova disso está presente nos discursos autorreferenciais. As histórias em quadrinhos
analisadas, por exemplo, representam sobretudo crianças que, apesar da idade, já possuem ou
pensam em construir um negócio próprio. Nessas narrativas, não há barreiras etárias ou
sociais que impeçam o ingresso no mundo empreendedor. A infância é caracterizada como
mais um lugar possível de se empreender. Desse modo, figuras como Kylee Majkowski e
Davizinho Braga ganham destaque por serem grandes exemplos, provas visíveis de que
crianças também podem ter suas empresas. É como se os discursos empreendedores
treinassem os mais novos para o futuro, sempre torcendo para que prosperassem agora. A
criança se torna alegoria da própria expectativa de se projetar uma sociedade empreendedora.
Para tal fim, não faltam manifestações de figuras-modelo nos discursos de
entretenimento. Apoiando-se nos mais diversos suportes midiáticos, personagens fictícios e
crianças reais compartilham o objetivo de demonstrar os gestos, os objetos de consumo, as
atitudes e os comportamentos valorizados pela sociedade empreendedora. A infância é tida
como um período da vida onde todos somos iguais, com as mesmas condições e
oportunidades, só cabendo a nós nos diferenciarmos durante o crescimento pessoal e o
aprendizado de características empreendedoras. Também é ressaltado que toda criança já deve
nascer com a mentalidade de um líder. Essa seria a única maneira de ela vencer a
concorrência interpessoal a partir da meritocracia.
Aqui, vemos mais uma vez a representação da criança como um ser “em falta”. As
convocações, nesse sentido, fornecem todos os mapas de sucesso possíveis para que meninos
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e meninas conquistem o que a sociedade empreendedora deseja para eles. Nos discursos
lúdicos, algo muito parecido acontece. Podemos considerar que o ato de brincar sempre foi
um trabalho para os pequenos, no sentido do indivíduo se construir a partir de uma atividade
lúdica. Porém, por mais que as crianças sempre brinquem contemplando as atitudes dos mais
velhos, bonecas, jogos e videogames cada vez mais restringem o caminho do sucesso para
apenas um aspecto do mundo adulto: o empreendedorismo.
Nesse sentido, quando tratamos dos jogos e das brincadeiras analisadas, vemos
concretamente o conceito de uma infância em treinamento. Meninos e meninas são colocados
em ambientes simulacionais, onde experimentam os infinitos caminhos possibilitados por uma
atividade lúdica para aprender as condutas empreendedoras. Tudo isso num ambiente seguro,
sem os riscos financeiros da vida cotidiana.


Quais são as normas de conduta valorizadas nos enunciados estudados?
Como vimos, as condutas empreendedoras se transformaram, ao longo dos últimos

anos, no modelo de conduta exemplar da sociedade neoliberal. O empreendedorismo deixou
de ser concebido apenas como uma atividade econômica e passou a se instaurar nas relações
interpessoais, de modo a valorizar características como liderança, criatividade, inovação,
resiliência, autonomia, “proatividade” e flexibilidade – tanto no mundo do trabalho como na
esfera pessoal de um sujeito.
Por meio da autoajuda, programas de televisão, livros, filmes e a educação, esses
atributos de comportamento são disseminados para todos em nossa sociedade. Classe social,
endereço ou situação financeira: nada disso importa para os discursos fomentadores do
empreendedorismo. É nos vendida a ideia de que qualquer pessoa pode se tornar um grande
representante dessa cultura. Inclusive, os mais novos.
Nesse contexto, os discursos educacionais trouxeram muito claramente as
delimitações do que a criança pode e do que ela não pode ser nesse projeto de sociedade
empreendedora. Diversos programas pedagógicos apresentam em seu escopo os
comportamentos descritos acima como ideais, como o resultado perfeito e esperado daquele
processo educativo. Vemos, portanto, que não há um convite para que meninos e meninas se
comportem da maneira empreendedora, mas um imperativo contundente, chegando ao ponto
de escolas produzirem listas com as características “não desejadas” de seus alunos
ingressantes: egoísmo, vaidade, arrogância, burocracia, preguiça, entre outras.
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Esse tipo de pensamento se mostrou muito vinculado aos imperativos da
performance e da felicidade de nosso tempo. Os discursos de educação empreendedora
valorizam aquela criança que consegue, ao mesmo tempo, realizar seus sonhos, transformar o
mundo e alcançar todas as metas de lucro, produção e eficiência possíveis. Não há descanso.
Apenas objetivos a serem cumpridos.
Assim, personagens fictícios e sujeitos presentes nos discursos de entretenimento são
apresentados como os disseminadores da “Boa Nova”, os verdadeiros homens e mulheres de
sucesso, os únicos capazes de seguir “contra a maré”, declarando características como o
questionamento e a invulnerabilidade como atributos ideais de um empreendedor. Traços
como inovação, eficiência e ambição se tornam qualidades a serem buscadas por qualquer um,
inclusive crianças. Os produtos midiáticos analisados, desse modo, funcionam como um
ninho de inspiração, esperando que as crianças ali se projetem e mudem as suas atitudes
perante o desejo do sucesso.
Condutas similares a essas também são valorizadas nos discursos autorreferenciais.
Aventuras da Bel, por exemplo, ressalta o trabalho em equipe e o fato de que todos os defeitos
pessoais podem ser consertados pelas práticas empreendedoras. Já na HQ de Warren Buffett,
temos apresentada a noção de que uma pessoa deve se comportar da mesma maneira que um
produto, procurando diferenciais de mercado e lutando para vencer os seus competidores. Os
valores do “eu-empresa” e da concorrência neoliberal estão claros aqui.
Por fim, os discursos lúdicos nos trouxeram um mecanismo bastante particular para o
enaltecimento de certas condutas: as regras. Ao observarmos o objetivo final de um jogo ou
de uma brincadeira, conseguimos perceber de forma muito clara quais são os comportamentos
condecorados por aquele universo lúdico. Alguns dos objetivos que vimos foram: “fazer mais
dinheiro”, “ser o mais bem-sucedido”, “ser o único com um monopólio”... Se prestarmos
atenção, veremos que nenhuma dessas regras permite uma condição de vitória fora do eixo
“ganhador-perdedor”. Ou seja, as crianças devem estar sempre prontas para competir entre si
predatoriamente.
É importante, também, mencionarmos a presença de normas de conduta bastante
paradoxais. Em vários dos materiais empíricos, a infância é construída baseada nos ideais
hegemônicos burgueses: como seres puros, cheios de sonhos e com vontade de fazer o bem.
Como seria possível, porém, fazer com que as crianças continuassem com essas supostas
características após os discursos empreendedores incutirem condutas calcadas na rivalidade e
na ambição, de forma individualizada, e não comunitária?
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De que forma a infância é interpelada nos materiais observados? Como ela é construída
nesse contrato comunicativo? Quais são as estratégias discursivas utilizadas para isso
acontecer?
Em comum, os discursos empreendedores analisados por essa dissertação exteriorizam

a ideia de que a criança, ao empreender, é capaz de transformar toda a realidade à sua volta.
Meninos e meninas são interpelados como sujeitos que têm o poder de transformar o mundo e
a si mesmos, uma vez que o engajamento promovido pela retórica do capitalismo
contemporâneo ressalta tanto os benefícios da esfera individual quanto os benefícios sociais e
coletivos do empreendedorismo.
Dessa forma, a promessa é a de que os pequenos podem realizar tudo aquilo que
quiserem. As crianças são construídas como seres quase onipotentes, que conseguem
promover grandes transformações apenas com a sua força de vontade e seus desejos. Os
discursos educacionais representam várias vezes os mais novos como super-heróis,
protagonistas de suas próprias vidas e da sociedade após terem despertado o espírito
empreendedor dentro de si.
No entanto, para que o cumprimento de uma promessa tão grande dessas seja pelo
menos discursivamente possível, algumas estratégias de linguagem precisam ser utilizadas.
Os discursos de entretenimento nos mostram o poder da indeterminação do sujeito. Ao dizer
que todos podem ser uma BizKid, por exemplo, o programa de televisão se afasta da
responsabilidade de desenvolver uma atração que efetivamente faça os seus espectadores se
tornarem empreendedores. Quando anuncia que seus ensinamentos são capazes de fazer com
que qualquer um abra um negócio, a série transmite a culpa de um eventual fracasso para a
própria criança: “se ela não se tornou empreendedora, foi porque não tentou o bastante”.
Além disso, também temos a utilização de histórias “reais”, para que haja uma base
de verossimilhança, um efeito de realidade. Meninos e meninas de todas as idades são
impelidos a seguirem os exemplos de seus semelhantes que aparecem na telinha. Desse modo,
tratamos de uma estratégia discursiva que fornece figuras-modelo e apresenta os caminhos
possíveis do sucesso.
As narrativas encontradas na mídia e nos discursos autorreferenciais, portanto, têm a
função de estimular condutas desejáveis para a cultura empreendedora, propagando mapas
com o intuito de preparar as crianças e fazer com que elas conheçam o percurso ideal de nossa
sociedade. Essa tentativa de formatação do sujeito passa, até mesmo, por personagens bem
conhecidos dos pequenos. Em Semeando Sonhos e Empreendedorismo, a Turma da Mônica é
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utilizada apenas como uma roupagem para que os mesmos discursos empreendedores tomem
forma. Nessa HQ, o empreendedorismo é mostrado como uma atitude capaz de mudar o
mundo e que acontece perante a inspiração, a vocação ou a vontade de realizar o bem comum.
Parece que as crianças são concebidas como donas de um “espírito empreendedor” próprio, a
ser despertado. Assim, os mais diversos textos são configurados unicamente como formas de
apresentar sinais e motivações para que elas decidam por seguir a jornada proposta.
Tal tentativa de construção da infância encontra seu auge nos discursos lúdicos.
Tanto o círculo mágico como as regras de um jogo permitem com que meninos e meninas
modifiquem seus princípios morais, suas escolhas, suas vontades e seus desejos em busca da
vitória. Dessa maneira, o pensamento hegemônico empreendedor é capaz de aplicar diversos
atributos lúdicos em suas atividades com a única finalidade de disciplinar os jogadores a
aplicarem os mesmos comportamentos e as mesmas condutas na vida cotidiana.
Por fim, observamos que os discursos empreendedores para crianças utilizam alguns
recursos recorrentes, como cores chamativas, brinquedos, jogos, animações e personagens
fictícios. Nesse sentido, toda a disseminação da ideologia empreendedora acontece dentro da
visão construída sobre o que é ser criança em nossa sociedade. Em nenhum momento, um
discurso mostra interesse em ensinar as práticas empreendedorismo a partir de um slide ou de
uma palestra do TED Talks, por exemplo. Tudo fica relacionado à brincadeira, às
experimentações e às narrativas.


Que leitor é construído? Qual é o interlocutor das mensagens?
Como vimos, a delimitação e a manutenção da noção social de infância são baseadas,

de maneira geral, na elaboração de dois tipos de discurso: os discursos sobre a infância e os
discursos para as crianças.
Os discursos sobre a infância são aqueles produzidos por adultos e voltados,
essencialmente, para outros adultos. Aqui, falamos de quaisquer obras que discutem e
representam a infância para os mais velhos: textos acadêmicos, livros de autoajuda,
programas de televisão, romances, entre outros. Os discursos para as crianças, por sua vez,
são encontrados nos produtos literários e audiovisuais infantis. Entretanto, a despeito de sua
denominação, esses conteúdos dificilmente são produzidos pelas próprias crianças.
Percebemos, então, que os adultos exercem uma mediação bastante significativa
sobre os discursos que demarcam o que é ser criança em nosso tempo. Além de serem
responsáveis pela elaboração da grande maioria dos textos que sustentam o conceito de
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infância, os mais velhos também são os sujeitos que compram e leem os livros para os seus
filhos, que os levam ao cinema, que os matriculam em uma determinada escola.
Logo, das análises realizadas, pudemos depreender que as quatro macrocategorias de
discursos empreendedores para crianças, delimitadas na etapa de codificação da Grounded
Theory, fundamentam-se em textos feitos por adultos e dirigidos, também, para outros
adultos. Os discursos educacionais, por exemplo, buscam pais, professores e diretores de
escolas. Os discursos de entretenimento dependem da mediação de adultos. Os discursos
autorreferenciais, por sua vez, sujeitam-se à disseminação e à divulgação de agentes da
cultura empreendedora. Já os discursos lúdicos são destinados à criança pela via de
interpelação dos pais, além de que muitos jogos solicitam o acompanhamento da brincadeira
por parte deles.
Assim, identificamos o leitor construído pelas mensagens investigadas nessa
dissertação: o adulto preocupado com o futuro de meninos e meninas, concentrado em lhes
fazer bem com a apresentação de condutas, comportamentos e instrumentos necessários para
o alcance do sucesso. Esse leitor busca a projeção de um adulto ideal nas crianças e é
impactado por discursos que o convencem de que o empreendedorismo realmente seria o
caminho correto para elas.
Os pequenos não encontrariam praticamente nenhum desses discursos por conta
própria, a não ser quando falamos de O Poderoso Chefinho e de Grace Thomas – dois
produtos com uma comunicação muito forte voltada para o público infantil. Porém, podemos
constatar aqui um paradoxo. Embora falem diretamente com a criança, tanto o filme como a
boneca se esforçam para revestir um universo de signos normalmente associados à infância
com as ressignificações da cultura empreendedora. As particularidades de ser criança não são
colocadas ali. Pelo contrário, Grace Thomas já é dona de um negócio com apenas dez anos de
idade, por exemplo.
Também é interessante observar que, mesmo quando possuem voz para falar e
descrever as experiências infantis relacionadas à cultura empreendedora, tanto Kylee
Majkowski como Davizinho Braga apenas reproduzem tudo o que já ouvimos normalmente
em palcos, palestras e TED Talks no mundo todo. Eles decidiram não dialogar com as
crianças, mas multiplicar o que o seu público adulto gostaria de ouvir.

Após todo o debate teórico e analítico discorrido por essa dissertação, observamos a
noção de infância produzida pela cultura empreendedora: uma criança instituída de poder,
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capaz de transformar o mundo e a si mesma, a partir do momento em que é capaz de deixar os
campos de treinamento providos pela escola, pela mídia ou pelos jogos. Como há lacunas em
relação aos estudos que tratam desse cenário, nossa missão foi a de desvelar as possíveis
associações entre os estudos sobre crianças e as pesquisas que demonstram o imperativo
empreendedor de nosso tempo.
Porém, por mais que se apresentem como condutas universais, precisamos
reconhecer que nem todas as crianças vivem segundo as proposições do empreendedorismo.
Na verdade, a grande maioria dos discursos analisados é voltada apenas para o público de
uma determinada classe social, que possui condições para custear um ensino privado, o
ingresso de uma palestra ou, até mesmo, financiar um plano de negócios para a abertura de
uma empresa. Mesmo assim, não podemos deixar de mencionar que agentes como o Sebrae e
Confia.me fazem tudo o que podem para encorajar crianças mais carentes a aderir ao
empreendedorismo também. O projeto da sociedade empreendedora conta com discursos
presentes por todos os lados e pretende ser universal. Nossa crítica aqui não é em relação à
existência de tais discursos ou aos pais que optam por mediar esses textos para seus filhos.
Avaliamos como nocivo o fato de que apenas uma forma de vida é apresentada como opção
para as crianças de nosso tempo.
Outra questão importante a ser ressaltada é que analisamos, aqui, os discursos
empreendedores sob o viés das lógicas de produção e das estratégias midiáticas articuladas ao
consumo. Meninos e meninas, entretanto, ao entrarem em contato com os nossos materiais
empíricos, podem ter visões completamente diferentes no que concerne o ensino do
empreendedorismo por meio de práticas educativas, de entretenimento, autorreferenciais ou
lúdicas. Abrimos, assim, a possibilidade de uma pesquisa futura que responda de que forma os
mais novos recebem esses tipos de discursos, aprofundando as observações sobre como eles
próprios enxergam a cultura empreendedora.
Em última instância, as análises nos mostraram que grande parte do discurso social
sobre empreendedorismo para crianças limita sua atuação ao plano discursivo ou ao ambiente
simulacional. Salvo alguns casos, não há uma estruturação efetiva do desempenho da função
empresarial por parte dos pequenos. O que temos é a mercadorização dos textos que
incentivam a existência de uma infância ligada à cultura empreendedora. Com isso, a
importância do período de formação é apenas ressaltada como de extrema importância para as
crianças de nosso tempo. A infância não está desaparecendo, nem se “adultizando”. São os
valores que esperamos que elas exerçam no futuro que estão se transformando.
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