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Resumo 
 
 

O objecto deste estudo recaiu na análise dos projectos de empreendedorismo 

aplicados pela Associação “Aprender a Empreender” – Junior Achievement Portugal em 

duas escolas da Grande Área Metropolitana de Lisboa.    

A pertinência do estudo reside na análise do empreendedorismo no âmbito 

escolar, que se apresenta como um enorme desafio na aquisição de novas competências, 

preocupando-se com a transferência e mobilização dos saberes adquiridos na escola. 

Deste modo, torna-se importante equacionar a relação do empreendedorismo com o 

binómio ensino/aprendizagem de saberes capazes de potenciar competências-chave por 

parte dos jovens que começam a ter contacto com o empreendedorismo, no âmbito 

escolar.  

Os programas de empreendedorismo aplicados na escola tendem a estar 

orientados para o desenvolvimento de competências de criatividade, de auto-confiança 

para solucionar problemas, para tomar decisões, para ter iniciativa, para inovar, 

competências estas exigidas e valorizadas, cada vez mais, no mundo do trabalho. A 

escola enquanto espaço de socialização e formação dos jovens é determinante na 

construção dos saberes inerentes a estas novas competências (aprender a empreender). 

A cultura do empreendedorismo veiculado na escola concorre para a incorporação de 

competências empreendedoras que se pretendem duráveis e são hoje consideradas 

essenciais ao desenvolvimento profissional e pessoal futuro dos jovens. Assim sendo, 

nesta dissertação de mestrado abordamos o fenómeno do empreendedorismo enquanto 

um novo paradigma de ensino-aprendizagem que potencia o desenvolvimento de 

competências nos jovens para além de ser um veículo de motivação pessoal e 

profissional.  

Com efeito, a questão central do trabalho enuncia-se do seguinte modo: “serão 

os programas escolares de empreendedorismo capazes de potenciar a aquisição de 

competências-chave para o futuro dos jovens, motivá-los para a continuidade dos 

estudos e contribuir para a definição dos respectivos percursos profissionais, 

atenuando simultaneamente as desigualdades sociais?” 
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Introdução - o objecto de análise e a problemática 
 

 

Nos últimos anos, tem-se verificado um recrudescimento do interesse no tema 

do empreendedorismo por parte de políticos, de investigadores e da sociedade em geral. 

Este facto deve-se à relevância e ao (re)conhecimento da importância que o 

empreendedorismo enquanto prática ganhou ao nível do bem estar social, do emprego e 

do desenvolvimento sustentado das economias.  

Não surpreende, por isso, que a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) no seu Relatório Fostering Entrepreneurship, 

apresente o empreendedorismo como uma das componentes da fórmula que irá 

reconciliar o sucesso económico com a coesão social:  

 

“Desenvolver o empreendedorismo não é só um importante imperativo 

económico mas também um desafio urgente que tem que ser atingido para 

tornar consistentes os objectivos do crescimento económico e da coesão social. 

Promover o empreendedorismo é assim visto como uma parte da fórmula que 

irá restituir o sucesso económico com a coesão social” (OCDE, 1998: 34). 

 

O empreendedorismo é central no funcionamento das economias de mercado 

porque os empreendedores, ao desempenharem o papel de agentes de mudança e de 

crescimento, podem agir para acelerar o desenvolvimento através da aplicação de ideias 

inovadoras. Eles procuram identificar potenciais oportunidades económicas.  

Com a falência do paradigma tradicional do crescimento, que ganha expressão 

na era da globalização das economias, da desregulamentação dos mercados, das 

mudanças sociais e do desenvolvimento das TIC, as sociedades actuais são confrontadas 

com problemas de competitividade e crescimento de emprego. Assiste-se ao 

aparecimento de novas formas de organização de trabalho, que requerem novas 

competências. Estas competências que os indivíduos devem adquirir para enfrentar a 

vida e o trabalho compreendem qualificações profissionais e técnicas, bem como 

aptidões sociais e pessoais. Esta nova realidade apresenta-se como um enorme desafio 

aos sistemas de educação e formação, que devem incentivar a aquisição de 

competências por via da utilização de pedagogias inovadoras e criativas capazes de 
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potenciar nos alunos um conjunto integrado e estruturado de saberes, aos quais estes 

podem recorrer e mobilizar para a resolução de tarefas complexas. Este leque de saberes 

é designado de competências que se traduzem em saber-fazer (Malglaive, 1995), saber-

aprender e saber-ser (Le Boterf, 2005).  

Na perspectiva de Perrenoud (2003), a competência está relacionada com o 

processo de mobilizar ou activar recursos – conhecimentos, capacidades, estratégias – 

em diferentes tipos de situações, em especial, situações problema. As competências 

pressupõem conhecimentos mas não se confundem com a aquisição de conhecimentos. 

O conceito de competências implica que haja aprendizagem e experiência relativamente 

à sua utilização, ou seja, a abordagem por competências preocupa-se com a 

transferência e mobilização dos saberes adquiridos na escola. A competência é um saber 

em uso (Malglaive, 1999 in Parente, 2003: 60). A competência refere-se à capacidade 

de mobilizar múltiplos recursos, para agir eficazmente numa determinada situação. A 

competência apoia-se assim no domínio de saberes práticos e teóricos para actuar em 

situações complexas. 

A escola não pode ser entendida como um lugar de tempos e saberes 

fragmentados, mas como uma instituição convidada a “celebrar contratos individuais de 

educação-formação ao longo da vida”, no sentido de “interagir com os contextos, 

responder aos pedidos individuais e sociais de saber como forma de democratizar as 

oportunidades de realização” (Alves, 1999: 74). 

Na década de 60 do século XX, a massificação escolar a que se assistiu 

convencionou a expansão escolar como um factor de oportunidades e de justiça, e 

difundiu a ideia de que na altura dos jovens ingressarem na escola dissipavam-se as suas 

desigualdades sociais. No entanto, no final dos anos 60, início de 70, as teorias de 

Produção e de Reprodução desenvolvidas pela Sociologia da Educação demonstraram 

os limites dessa crença. Estas vieram denunciar a forte influência que a escola tinha na 

produção do insucesso escolar, particularmente, afectando os jovens provenientes de 

certos meios sociais (Grácio et al, 1982). Por seu lado, as teorias que surgiram para 

explicar o sucesso/insucesso escolar foram denominadas de teoria do dom e de teoria do 

handicap sociocultural. A primeira (teoria do dom) era fundamentada em explicações 

psicológicas individuais, sendo o sucesso/insucesso escolar justificado pelas maiores ou 

menores capacidades dos alunos, pela sua inteligência e pelos seus dons naturais. A 

segunda (teoria do handicap sociocultural) baseava-se em explicações de natureza 
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sociológica, colocando em evidência a relação do sucesso/insucesso dos alunos com a 

sua pertença social (Benavente, 1990; Bourdieu e Passeron, 1979). Um dos principais 

contributos desta teoria centrou-se essencialmente no papel reprodutor da escola, 

sublinhando que as desigualdades sociais se transformavam em desigualdades escolares. 

A escola neste sentido não seria um factor de mobilidade social, antes reproduzia a 

estrutura social existente.  

Neste contexto, a problematização do insucesso escolar assumiu centralidade no 

debate sobre a democratização do ensino, a qual é entendida como o enfraquecimento 

da relação de causalidade entre a origem social dos alunos e os seus resultados 

escolares. Com o desenvolvimento generalizado do sistema de ensino, assiste-se à 

possibilidade de cada indivíduo poder alterar a sua condição de classe, na medida em 

que se alarga o leque de possibilidades de adquirirem níveis de ensino mais elevados.  

A evolução da democratização do ensino tem-se feito sentir de forma nítida 

atendendo à importância que se atribui cada vez mais à escola, na medida em que esta 

confere a possibilidade de esbater as desigualdades sociais. Contudo, se olharmos para 

os resultados do estudo de Benavente e Sebastião (1994), constatamos uma sobre-

representação de alunos originários das camadas sociais mais baixas no grupo dos que 

possuíam uma trajectória escolar com situações caracterizadas de insucesso. No que 

respeita aos jovens que acabavam por abandonar a escola manifestavam desinteresse 

face a esta e às suas aprendizagens. Da leitura destes resultados ressalta, como um dos 

elementos comuns, a relação directa entre o sistema de desigualdades sociais e a 

instituição escolar.   

Benavente (1994) evidencia que as políticas e as práticas escolares continuam a 

ignorar nas suas práticas a maior parte dos conhecimentos que hoje conhecemos acerca 

das desigualdades e seus modos de produção e de reprodução na escola.  

Nestes termos, um dos problemas estruturais do nosso sistema de ensino é o 

abandono escolar que se encontra longe de ser apenas mais um fenómeno do passado. 

Aqui importa interrogar, pese embora as alterações no sistema educativo para o combate 

ao abandono e insucesso escolar, se os projectos de empreendedorismo, que são o nosso 

foco de análise, conseguem motivar os jovens numa perspectiva de definição de planos 

de carreira curricular ou profissional. 

Se as condições actuais de entrada no sistema de emprego conduzem, quase 

sempre, a situações difíceis para os jovens em geral – com longos períodos de 
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interregno entre a saída da escola e a inserção activa no mercado de trabalho -, no caso 

dos que abandonaram a escola precocemente, a inserção profissional decorre segundo 

um trajecto configurado por duas dimensões: uma subjectiva, circunscrita à incerteza 

das ocupações e profissões a que têm acesso; a outra objectiva, que se configura num 

espaço temporal entre a procura e a oferta de emprego, numa precarização laboral 

ininterrupta ou numa situação de desemprego. O desemprego, como afirma Azevedo 

(2000: 20) “começou a apresentar-se como uma dinâmica social estrutural, afectando 

particularmente os mais jovens e os menos qualificados”.  

Desta forma, num contexto em que a massificação escolar e dos diplomas 

escolares têm gerado um contínuo processo de desvalorização dos diplomas no mercado 

de trabalho, interrogamos qual é o papel da escola que já não é capaz de garantir um 

emprego de acordo com as expectativas ligadas à posse do título académico.  

Contudo, para se alcançar uma posição social privilegiada, torna-se necessário 

acumular cada vez mais credenciais escolares e, desse modo, a escola torna-se uma peça 

central das estratégias de reprodução das classes médias. Estas, ao percepcionarem que 

o prolongamento da permanência na escola já não é suficiente para acederem a posições 

sociais privilegiadas, desenvolvem estratégias que de algum modo permitam recuperar 

alguns desses benefícios (Bourdieu, 1979). Essas estratégias traduzem-se na escolha 

criteriosa das vias mais selectivas do ensino secundário, a obtenção de qualificações 

mais elevadas através da frequência de pós-graduações e a mobilização sistemática de 

recursos escolares, nomeadamente os capitais cultural e social (Bourdieu, 1994). Esta 

desarticulação entre a produção de diplomas e o sistema de produção de empregos 

coloca à escola o repto de mudar os seus métodos pedagógicos e culturais.  

Com efeito, o programa de trabalho “Educação e Formação para 2010”1 atribui 

ao empreendedorismo na escola um lugar de destaque, sustentando a educação e a 

formação como elementos fundamentais para a mudança económica e social. Esta nova 

ordem social e económica emergente, que faz nascer a sociedade da informação, exige 

que a escola se situe e se redefina como instância de estruturação do conhecimento e de 

socialização (Alves, 1999). Trata-se de uma tarefa que não é fácil para uma escola que 

tem como problema estrutural o da metodologia pedagógica mais adequada para 

 
1  Comunicação da Comissão Europeia – “Educação e Formação para 2010: A urgência das reformas 
necessárias para o sucesso da Estratégia de Lisboa”. Disponível em http://ec.europa.eu/education/ 
policies/2010/doc/jir_council_pt.pdf [aced. 1/07/2008]. 
 

http://ec.europa.eu/education/%20policies/2010/doc/jir_council_pt.pdf
http://ec.europa.eu/education/%20policies/2010/doc/jir_council_pt.pdf
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conduzir o processo de ensino-aprendizagem, de forma a usar-se devidamente o 

conhecimento, posição defendida por Caria (1997) ao salientar que a principal 

dificuldade da escola é potenciar a aprendizagem e a capacidade para se usar 

socialmente os saberes e as competências. 

Aqui importa referir, o empreendedorismo como um fenómeno complexo 

porque, na generalidade, é associado à capacidade de criar e gerir empresas, procurar 

oportunidades, ter sucesso, gerar emprego e riqueza. Ainda que não possamos deixar de 

ter em conta esta vertente empresarial do empreendedorismo, o enfoque que 

pretendemos dar na sua análise é o da capacitação dos indivíduos através do 

desenvolvimento de competências-chave que fomentam atitudes de inquietação, 

ousadia/risco e pró-actividade na sua relação com a sociedade.  

É nesta linha que se posiciona a investigação que desenvolvemos que elege 

como problemática central o empreendedorismo nas escolas, isto é, o 

empreendedorismo na óptica da educação. Neste sentido, interrogamo-nos sobre o papel 

da escola no modo como organiza e transmite o saber. 

O interesse que esta questão nos suscitou decorre da inquietação com que 

olhamos a severidade dos números de abandono escolar, que acabam por arrastar os 

jovens para projectos de futuro pouco sustentados ou sem perspectivas de crescimento e 

que os coloca em situações de risco e/ ou de exclusão social.  

Assim sendo, os objectivos específicos do trabalho procuravam analisar:  

i) quem apropria com sucesso os programas escolares orientados para o 

empreendedorismo;  

ii) quais as razões que explicam o êxito de apropriação destes projectos;  

iii) que sentido os jovens lhes atribuem na estruturação de projectos de futuro; 

iv) quais as competências adquiridas pelos jovens no âmbito destes projectos de 

empreendedorismo.  

O objecto empírico deste estudo concretiza-se na análise dos projectos de 

empreendedorismo desenvolvidos em duas escolas: a Escola Profissional Alfa e a 

Escola Secundária Beta, ambas de ensino particular e pertencentes à área da Grande 

Lisboa. Para tal, elegemos uma metodologia de abordagem qualitativa baseada em 

entrevistas feitas aos coordenadores dos projectos e aos alunos. 

A escolha das escolas não se deteve em nenhuma amostra, dado ter sido uma 

selecção feita pela Associação Aprender a Empreender - Junior Achievement Portugal 
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(AE-JAP), a partir de agora designada de Aprender a Empreender (AE). Esta associação 

implementa projectos de empreendedorismo nas escolas em que promove o 

empreendedorismo por meio da utilização de conhecimentos curriculares, capacidades e 

atitudes, não ficando apenas circunscritos à criação das empresas numa óptica do 

espírito empresarial. A AE tem como principal objectivo proporcionar uma resposta 

complementar aos programas curriculares existentes no ensino secundário, 

privilegiando, sobretudo, a participação activa dos alunos e a responsabilização dos 

mesmos na concepção dos próprios percursos, procurando a sua capacitação. 

Deste modo, fomos conduzidos a delinear a nossa investigação em referência a 

diversos contributos teóricos de outras ciências sociais, em particular da Economia e da 

Gestão, os quais se revelaram complementares na abordagem do objecto de estudo. No 

entanto, centramo-nos numa abordagem pautada por traços marcadamente sociológicos, 

cruzada e enriquecida ao nível conceptual e metodológico com os contributos da 

Economia e da Gestão. No quadro técnico-metodológico, a investigação constitui-se na 

reconciliação das metodologias hipotético-dedutivas com as compreensivas, em que o 

vai e vem entre teoria e empiria surge como fundamental para descrever os dados 

recolhidos. A propósito, a produção científica resulta da acção dos investigadores que 

interrogam a empiria, formulando conceitos que se relacionam entre si e produzem 

conhecimentos de forma articulada (Deslauriers, 1977 in Guerra, 1997).  

No que diz respeito à recolha de dados, foram mobilizadas variadas técnicas de 

recolha de informação, desde entrevistas aos autores dos projectos, aos professores que 

os aplicam e aos alunos que os desenvolvem, passando pela observação directa dos 

alunos e pela análise documental. As técnicas de tratamento utilizadas foram a análise 

de conteúdo e a análise de dados. 

Apresentadas as nossas intenções de investigação passamos a anunciar a sua 

estruturação: no capítulo 1 faremos uma breve incursão pelos números do abandono 

escolar, pelas políticas desenvolvidas no âmbito da Estratégia de Lisboa que dão 

orientações para a aplicação prática do empreendedorismo nas escolas, a problemática 

central do nosso estudo, e revisitaremos as teorias das desigualdades sociais 

perspectivadas no contexto escolar. No capítulo 2 abordaremos a questão do 

empreendedorismo na escola centrando-nos no conceito de uma educação baseada na 

experiência e na aprendizagem por competências. Tal conceptualização implica 

entendê-la enquanto processo conjunto de aprendizagem de saberes e de mobilização de 
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competências no campo escolar. Neste sentido, o empreendedorismo na escola é 

baseado na abordagem aprender fazendo (learning by doing), onde se dá enfoque à 

experiência e ao saber fazer. Para melhor compreendermos a definição de 

empreendedorismo, faremos um enquadramento das suas principais teorias em 

articulação com um novo paradigma de empreendedorismo, o empreendedorismo 

social. No capítulo 3 remeteremos para a análise da organização AE bem como para o 

nosso objecto empírico de estudo, que é considerado como uma best practice pela UE: o 

Programa de empreendedorismo “A Empresa”. No capítulo seguinte, iremos debruçar-

nos sobre as considerações metodológicas e epistemológicas que nortearam esta 

investigação, apresentando o problema, o objecto e os objectivos do estudo, atribuindo à 

teoria a sua função de comando orientador da investigação, a qual se baseou no método 

de estudo de caso, em que as técnicas de recolha e análise da informação aplicadas 

foram, particularmente, a análise documental, a observação directa, a entrevista e a 

análise de conteúdo. Inerentes a estas considerações metodológicas encontram-se as 

principais dificuldades e os principais desafios com que fomos confrontados no 

percurso empírico, os quais são relatados neste capítulo. Nesta linha, procederemos à 

apresentação do nosso modelo de análise. O capítulo 5 será reservado à reflexão dos 

resultados obtidos nas entrevistas elaboradas aos jovens que participaram e aos 

professores que aplicaram e orientaram o programa de empreendedorismo, à análise 

documental efectuada bem como à observação directa. Por fim, na conclusão 

apresentaremos os principais resultados obtidos a partir da análise dos dados empíricos 

articulados com as questões teóricas que delinearam a nossa investigação. 
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Capítulo I - Oportunidades desiguais: um fio condutor para o 
abandono escolar 
 

1. O insucesso e os números do abandono escolar 

A escola, enquanto espaço de socialização e lugar de excelência de transmissão e 

aquisição de saberes, vê-se na encruzilhada de diferentes lógicas de acção, que são 

resultantes de uma dinâmica entre aspirações individuais, projectos de futuro e 

elementos do sistema educativo, o qual se apresenta como definidor de regras e 

procedimentos, que se impõe, muitas vezes, aos actores sociais, independentemente da 

sua vontade (Alves, 1998). A escola tem o desafio de atenuar esta forte tensão criada 

entre os seus modos de regulação e as lógicas individuais, isto é, as condicionantes 

escolares e sociais. É neste confronto que nascem as trajectórias escolares e se começam 

a delinear os projectos de futuro, marcados pelo sucesso ou insucesso escolar.  

Os jovens não vivem a escola da mesma maneira e enquanto para uns a 

frequência escolar e os investimentos associados a essa condição constituem factores de 

ascensão social, para outros é um local onde os seus significados e representações não 

encontram correspondência lógica em projectos futuros de vida (Azevedo, 2000). Deste 

modo, os jovens que deambulam pela escola imbuídos pelo sentimento de desencanto 

não conseguem encontrar correspondência nem significados lógicos na sua vivência 

quotidiana de estudante. Por este motivo não “alimentam expectativas elevadas de 

mobilidade social ascendente” (Azevedo, 2000: 41), nem encontram sentido no trabalho 

escolar, o que os leva a aceitar a escola como um “ofício” (Perrenoud, 1995a). Apesar 

de a escola não ser o único veículo de mobilidade social, a aquisição de formação 

escolar e a obtenção dos respectivos certificados, apresentam-se como os aspectos que 

melhor ilustram as principais instâncias e dinâmicas que limitam e habilitam as pessoas 

no acesso a diferentes posições relativas no espaço social (Costa, 2000: 31).  

Estudos demonstram que o contexto de socialização escolar é marcado por uma 

forte exclusão social, propiciando o aparecimento de obstáculos ao sucesso escolar e ao 

desenvolvimento de estratégias de abandono prematuro da escola (Formosinho, 1991; 

Benavente, 1994; Capucha, 1998). Tal abandono revela a rejeição da escola por parte 

daqueles que, na maioria das vezes, foram excluídos por esta, que não conseguiu 

motivá-los para a formação. Como refere Benavente (1994) o abandono escolar deve ser 
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«prevenido» e as intervenções prioritárias devem centrar-se nos potenciais casos de 

abandono dos já «excluídos», mas que ainda se mantêm no interior da escola. A mesma 

autora verifica que os estudos sobre abandono escolar apresentam frequentemente uma 

causa mais comum, a saber: os alunos que acabam por abandonar a escola têm 

problemas variados com a mesma e foram já, em muitos casos, abandonados por ela. 

Entre estes problemas destacam-se a falta de interesse, os problemas com os 

professores, os problemas com os colegas, a inadaptação à escola e os maus resultados. 

“As situações mais frequentes de abandono estão associadas a fracassos e repetências” 

(Benavente, 1994: 27). Segundo Woodring (1989 in Benavente, 1994), a própria escola 

é interrogada numa perspectiva sócio-institucional e não vale a pena abrir a escola a 

todos e excluir, de facto, uma grande parte dos que a frequentam. Torna-se evidente que 

não se pode querer manter os jovens na escola, cada vez mais tempo, se aí não 

ocorrerem transformações que a tornem estimulante, já que a instituição escolar “(…) é 

assim habitada de modo duradouro por potenciais excluídos que nela vivem as 

contradições e os conflitos associados a uma escolaridade sem outro fim para além de si 

própria” (Bourdieu, 1993 in Benavente, 1994: 27).  

Vários são os estudos que relatam a fragilidade da realidade educativa 

portuguesa. O estudo encomendado pelo Observatório de Emprego e Formação 

Profissional (2005) recentemente divulgado revelava que, entre os anos de 1993 e 1997, 

cerca de 40 mil alunos saíam das escolas portuguesas sem completar a escolaridade 

obrigatória. Os dados referentes aos abandonos registados entre estas datas permitiam 

traçar um perfil dos alunos que desistiam de estudar, na medida em que o abandono era 

causado por diversos factores: trabalho infantil, situações de pobreza extrema e 

exclusão. 

Um estudo realizado pelo Observatório Permanente da Juventude2 concluiu que, 

em 2001, o abandono escolar atinge cerca de 35% dos jovens portugueses que saem do 

sistema de ensino antes dos 9 anos de escolaridade obrigatória. O estudo verifica, ainda, 

que nos últimos 15 anos se assistiu a um acentuar do desemprego e a um aumento do 

intervalo que medeia entre situações de emprego e desemprego. Tais situações têm uma 

consequência no retardamento da autonomização: a saída de casa dos pais faz-se cada 

 
2 O estudo encontra-se no site do European Foundation for the Improvement of  Living and Working 
Conditions. Disponível em  http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2000/09/feature/pt0009114f.htm [aced. 
1/07/2008] - Eironline (european industrial relations observatory online). 
 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2000/09/feature/pt0009114f.htm
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vez mais tarde, em média aos 29 anos; a proporção de jovens a cargo dos pais passou de 

59,6% em 1991 para 76,3% em 2001, ficando, assim, adiada a constituição de uma 

família.  

De acordo com dados fornecidos pelo mesmo estudo, podem-se apontar dois 

grupos de razões que justificam o abandono escolar dos jovens portugueses. A primeira 

razão remete para a desintegração sentida face ao espaço educativo, a qual é apontada 

por quase metade dos jovens que abandonaram a escola – 49,1%. O desapego pela 

actividade de estudo (36,2%), as dificuldades de aprendizagem (10,4%), e a 

desvalorização dos conhecimentos diários para o prosseguimento bem sucedido na vida 

quotidiana (2,5%) são outras das razões apontadas para a alienação3 na escola. O 

segundo grupo de razões refere-se a constrangimentos de ordem familiar e societal: 

desvalorização da importância do estudo para a obtenção de uma carreira bem sucedida 

(17,3%), dificuldades económicas (15,1%), falta de apoio da família (3,2%), opções 

face à conjugalidade (2,5%) ou início de uma actividade laboral (1,4%).  

A percentagem dos jovens portugueses entre os 18 e os 24 anos, que deixaram 

prematuramente de estudar sem concluir o ensino secundário, foi de 45%, em 2001. 

Estes jovens ao tentarem ingressar no mercado de trabalho depararam-se com inúmeros 

obstáculos: a falta de experiência profissional e de mecanismos eficazes que facilitem a 

transição para a vida activa. Deste modo, a transição da escola para o mercado de 

trabalho apresenta-se como sendo um processo de integração longo e difícil, sendo 

caracterizado por um itinerário descontínuo, muito afastado da representação da 

passagem da escola para um emprego estável. 

O Relatório intercalar conjunto do Conselho da Europa e da Comissão Europeia 

“Educação e Formação para 2010 (2005) – A Urgência das Reformas Necessárias para 

o Sucesso da Estratégia de Lisboa”, identifica a luta contra o insucesso escolar como 

uma das prioridades da UE, em que se defende que “todos os indivíduos devem adquirir 

um conjunto mínimo de competências para poderem aprender, trabalhar e realizar-se na 

sociedade e na economia baseadas no conhecimento” (2005: 19).  

 
3 O conceito de alienação no contexto escolar é analisado por Formosinho (1985), que o define como um 
sentimento de desenraizamento da instituição escolar, em que a escola revela-se incapaz de constituir um 
quadro de socialização que favoreça um desenvolvimento social dos jovens escolarizados, que se 
traduziria em níveis de participação (em termos de sentido, de prática de poder e de sentimento de 
pertença) no espaço escolar. 
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Uma análise realizada pelo Eurostat (2007) acerca da categoria de indivíduos 

que abandonam precocemente o ensino (Early School Leavers)4, compilado pelo 

Observatório do Emprego no estudo Aspectos Estruturais do Mercado de Emprego 

(2008)5, revela uma realidade desencorajadora. Apesar de ter havido uma diminuição do 

abandono escolar, este foi apenas 0,1% nos últimos 10 anos em Portugal, 

contrariamente ao que se passou na UE em que a redução foi de 4,6%. Neste contexto, é 

pertinente perceber quais as razões para que Portugal seja o país da UE com a taxa mais 

elevada de abandono escolar, em que quase metade dos jovens que entram no ensino 

não termina a escolaridade obrigatória, não reunindo por isso, as competências base 

necessárias para enfrentar com sucesso o mercado de trabalho. 

De acordo com o Labour Force Survey (2007), Portugal mantém uma liderança 

na tabela do fracasso escolar, com um índice de abandono de 45,2% em 2006, mais do 

dobro da média europeia, que ronda os 19,3%. Conforme se verifica na figura 1:  

 
Figura 1 

 

 

                                                 
4 Os Early School Leavers são os indivíduos que saem precocemente do sistema de ensino. Definem-se 
como a percentagem da população com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos que se encontrem 
nas duas seguintes condições: o nível máximo de escolaridade obtido é inferior ao 12.º ano e que não 
participaram em nenhuma acção de educação e formação durante as quatro semanas anteriores à data do 
inquérito. 
5 OEFP (Observatório do Emprego e Formação Profissional) (2008), Aspectos estruturais do mercado de 
trabalho. Disponível em http://oefp.iefp.pt/admin/upload/Publicacoes/Aspec_Est_Mercado_Trabalho/ 
98b3831c-a9cb-4e6d-b656-1fb88299b8c5.pdf [aced. 1/07/2008]. 
 

http://oefp.iefp.pt/admin/upload/Publicacoes/Aspec_Est_Mercado_Trabalho/%2098b3831c-a9cb-4e6d-b656-1fb88299b8c5.pdf
http://oefp.iefp.pt/admin/upload/Publicacoes/Aspec_Est_Mercado_Trabalho/%2098b3831c-a9cb-4e6d-b656-1fb88299b8c5.pdf
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O mesmo estudo do Eurostat, revela nos quadros 1 e 2 que, em Portugal, a 

proporção de jovens que saíram precocemente da escola, cujo nível de estudos não 

ultrapassou o ensino secundário, diminuiu de 46,6% em 1998 para 39,2% em 2006. 

Portugal e Malta são os piores países no que se refere ao abandono escolar, com taxas 

de 36,3% e 37,6%, respectivamente, em 2007 (quadro 1). Embora com alguma 

oscilação, Portugal continua a ser, contudo, o país que apresenta um abandono precoce, 

que ronda mais do dobro do verificado para a média da UE 27, UE 25 ou UE 15. Neste 

domínio, os melhores resultados foram obtidos pela República Checa, Polónia e 

Eslováquia, todos com taxas abaixo dos 10%.  

 
Quadro 1 - Saída escolar precoce 

Países 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Letónia .. .. .. .. .. .. 19.5 18.1 15.6 11.9 19.0(p) 16.0(p) 

Lituânia .. .. .. .. 16.7 13.7 14.3 11.8 9.5 9.2 10.3 8.7 

Luxemburgo 35.3 30.7 .. 19.1 16.8 18.1 17.0 12.3 12.7 13.3 17.4 15.1 

Hungria .. 17.8 15.9 13.0 13.8 12.9 12.2 11.8 12.6 12.3 12.4 10.9 

Malta .. .. .. .. 54.2 54.4 53.2 48.2 42.0 41.2 41.7 37.6 

Países Baixos 17.6 16.0 15.5 16.2 15.5 15.3 15.0 14.2 14.0 13.6 12.9 12.0 

Áustria 12.1 10.8 .. 10.7 10.2 10.2 9.5 9.3 8.7 (e) 9.0 9.6 10.9 

Polónia .. .. .. .. .. 7.9 7.6 6.3 5.7 5.5 5.6 

Portugal 40.1 40.6 46.6 44.9 42.6 44.0 45.1 40.4 39.4 38.6 39.2(p) 36.3(p) 

Eslovénia .. .. .. .. .. 7.5 4.8 (i) 4.3 (i) 4.2 (i) 4.3 (i) 5.2 (i) 4.3 (i) 

Eslováquia .. .. .. .. .. .. 5.6 4.9 7.1 5.8 6.4 7.2 

Finlândia 11.1 8.1 7.9 9.9 8.9 10.3 9.9 8.3 8.7 9.3 8.3 7.9 (p) 

Reino Unido .. .. .. 19.7 18.4 17.7 17.8 16.8 14.9(e) 14.0 13.0 .. 

Fonte: Eurostat “Early School Leavers” (2005) 

 
Quadro 2 - Saída escolar precoce 

Países 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

UE(27) .. .. .. .. 17.6 17.3 17.1 16.6 15.9 15.5 15.2 14.8 

UE(25) .. .. .. .. 17.3 17.0 16.6 16.1 15.4 15.1 15.0 14.5 

UE(15) 21.6 20.6 23.6 20.5 19.5 19.0 18.7 18.3 17.5 17.1 16.9 16.4 

Bélgica 12.9 12.7 14.5 15.2 12.5 13.6 12.4 12.8 11.9 13.0 12.6 12.3 

Rep.Checa .. .. .. .. .. .. 5.5 6.0 6.1 6.4 5.5 .. 

Dinamarca 12.1 10.7 9.8 11.5 11.6 9.0 8.6 10.3 8.5 8.5 10.9 12.4 

Alemanha 13.3 12.9 .. 14.9 14.9 12.5 12.6 12.8(i) 12.1 13.8 13.9 12.7 

Estónia .. .. 12.6 14.0 14.2 14.1 12.6 11.8 13.7 14.0 13.2 14.3 

Irlanda 18.9 18.9 .. .. .. .. 14.7 12.3 12.9(p) 12.3(p) 12.3 11.5 

Espanha 31.4 30.0 29.6 29.5 29.1 29.2 29.9 31.3 31.7 30.8 29.9 31.0 

França 15.2 14.1 14.9 14.7 13.3 13.5 13.4 13.6 13.1 12.0 12.3 12.7 

Itália 31.7 30.1 28.4 27.2 25.3 26.4 24.3 23.5 22.3 21.9 20.8 19.3 

Fonte: Eurostat “Early School Leavers” (2005) 
(..) – Não está disponível 
(e) – Valor estimado 
(p) – Valor provisório 
(i) – Valor incerto 
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Desta forma, fica evidenciado o longo caminho que a UE ainda tem a percorrer 

antes de poder alcançar o objectivo fixado pelos Estados-Membros de reduzir em 20% o 

abandono escolar até 2010. Para tal desiderato, uma das directrizes é a de continuar a 

incentivar o desenvolvimento de uma cultura científica e técnica, que terá de ser 

concretizada através de reformas dos métodos e das práticas de ensino. Paralelamente, 

deverão ser tomadas medidas para motivar os jovens a empreender estudos e carreiras 

científicos e técnicos. Defende-se, ainda, a promoção do espírito empreendedor, que 

deverá resultar do desenvolvimento da criatividade e do sentido de iniciativa e basear-se 

numa abordagem transdisciplinar. Como defende o Relatório intercalar conjunto do 

Conselho da Europa e da Comissão Europeia Educação e Formação para 2010, “as 

escolas deverão estar habilitadas para realizar actividades que fomentem atitudes e 

capacidades empreendedoras" (Estratégia de Lisboa, 2005: 25).  

Na mesma linha, na comunicação da Comissão Europeia sobre a aplicação do 

Programa Comunitário de Lisboa (2005), o objectivo principal era apoiar os Estados-

Membros no desenvolvimento de uma estratégia mais sistemática de educação para o 

empreendedorismo – promover o espírito empreendedor através do ensino e da 

aprendizagem. De facto, pretende-se que seja incluído o empreendedorismo nos quadros 

curriculares das escolas. A inclusão de objectivos específicos nos currículos, bem como 

de orientações para a sua aplicação prática, proporciona uma base mais sólida para a 

educação para o empreendedorismo. Assim, para realizar os objectivos da Estratégia de 

Lisboa, a Europa tem de privilegiar o conhecimento e a inovação. A promoção de uma 

cultura mais empreendedora, a inculcar nos jovens desde o ensino escolar básico, 

constitui uma parte significativa deste esforço (2005). A Europa é desafiada a criar um 

espaço económico mais dinâmico e competitivo, assente numa sociedade baseada no 

conhecimento, de forma a ser o garante de um crescimento sustentável e durável, com 

empregos de maior qualidade e quantidade e com maior coesão social.  

Portugal, ao ser confrontado com os dados quantitativos das estatísticas 

europeias, anteriormente problematizados, procura caminhos inovadores para responder 

aos novos desafios, redefinindo e re-equacionando novas metodologias de 

ensino/aprendizagem. É neste contexto que o ensino orientado para o 

empreendedorismo surge na escola, bem como a pertinência da sua análise. É este o 

objecto do nosso estudo.  
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2. Percursos escolares e desigualdades sociais: uma revisitação das teorias sociológicas 

 

A educação apresenta-se hoje como um tema central das preocupações sociais e 

a sua organização e funcionamento não são imunes a controvérsias. O crescimento 

progressivo da escolaridade, a democratização do ensino, a universalização da 

escolaridade com a transformação de escola de elites numa escola de massas que se 

verificou nos países industrializados, a partir dos anos 60 do século XX, contribuiu para 

a realização de todo um conjunto de pesquisas de carácter quantitativo, cuja 

problemática central foram as relações entre o sistema escolar e a 

estratificação/mobilidade social. O pensamento instituído era de que o aumento das 

possibilidades de ensino conduziria a uma redução das desigualdades e proporcionaria 

uma maior mobilidade social: um nível de instrução elevado era sinónimo de 

mobilidade social inter-geracional ascendente. Porém, estes estudos vieram denunciar 

uma forte estruturação social nos resultados escolares, existindo disparidades sociais 

quanto às oportunidades de acesso e de sucesso na escola6
.  

“A forte crença no papel da escola como factor de progresso e de 

democratização confundiu a expansão da escolaridade e o alargamento da base social de 

recrutamento dos alunos com «igualdade de oportunidades» ” (Benavente, 1994:15). A 

problemática das desigualdades segundo os grupos sociais dentro do sistema escolar 

passou, desde então, a ocupar um lugar central no âmbito da sociologia da educação.  

 
6 Nos anos de 1960/70 o Relatório Coleman (1966), (Inequality of Educational Oportunity), ao tentar 
medir os efeitos reais dos programas de democratização nos Estados Unidos da América, teve como 
preocupação central entender a relação do papel da escola no desempenho dos alunos, atribuindo às 
características sócio-económicas e culturais dos alunos a explicação de 65% a 85% do sucesso escolar, 
em detrimento dos recursos materiais e condições que cada estabelecimento de ensino podia oferecer. Em 
Inglaterra, o Relatório Plowden (1967) demonstrou que os factores extra-escolares explicam mais as 
desigualdades observadas no desempenho dos alunos - a diferenciação social no sucesso escolar começa-
se a processar logo nos primeiros anos de escolaridade (v. Duru-Bellat e Van Zanten, 1999). Em França, 
Girard e Bastid (1972), com o inquérito do INED, seguem o destino escolar de 17500 alunos durante 10 
anos a partir da saída da escola primária, para tentarem analisar todos os factores que jogam para a 
determinação das desigualdades de resultados entre os indivíduos da mesma corte escolar, chegando à 
conclusão que as escolhas e os resultados obtidos na escola dos alunos franceses, são fortemente 
influenciados pelas variáveis sexo, local de residência e classe social: “determinismos sociais e culturais, 
(…) jogam com todo o seu peso para ajudar os filhos de uns, mais do que os dos outros, a desenvolver as 
suas aptidões, e a adquirir instrução, a qualificação e o diploma que melhor lhes permitirá colocar-se no 
mercado hierarquizado do emprego” (Girard e Bastid, 1972: 39). 
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No quadro deste contexto do final dos anos 60 do séc. XX, emergiram teorias 

explicativas das relações entre a escola e a estrutura social, sob o desígnio de paradigma 

da reprodução (Baudelot e Establet, 1971; Bowles e Gintis, 1977). Os factores de 

desigualdade escolar centram-se na origem social. É na escola que esse processo de 

estruturação das desigualdades se torna mais claro. Baudelot e Establet na obra L’École 

capitaliste en France (1971: 70-71) verificaram que esta divisão de classes começa 

muito cedo desde a escola primária, sendo esta “o oposto de uma instituição 

«unificadora»; pelo contrário, tem uma função essencialmente de segregação. (…) A 

separação dos indivíduos efectua-se no interior da escola primária, a partir do primeiro 

dia de aulas”. Estas correntes de inspiração marxista acentuam que a escola tinha como 

função latente a reprodução das desigualdades existentes na sociedade dividida em 

classes antagónicas. Tendo a escola a função de manter as vantagens das classes 

dominantes, vai estar na base da reprodução da ordem social e económica dominante 

(Baudelot e Establet, 1971). Embora haja um longo discurso sobre a igualdade de 

oportunidades escolares, reconhecendo-se a sua significação moral e a sua eficácia 

política, o conhecimento escolar é desigualmente distribuído entre as classes e os grupos 

sociais, na medida em que a ideologia burguesa legitimada pela «linguagem» escolar 

realiza-se através dos seus conteúdos manifestos. A escola ao reproduzir a cultura 

dominante contribui para reproduzir a estrutura das relações de poder dominantes na 

sociedade. 

Neste contexto, Bourdieu e Passeron (1964), defendem que a cultura escolar 

para ser devidamente apropriada deve fazer-se acompanhar de instrumentos próprios 

que as classes populares não detêm (capital linguístico) e, por isso, são conduzidos ao 

fracasso académico. A escola que tinha como público maioritário crianças de grupos 

sociais letrados, continuou apesar da sua massificação, a reproduzir os mesmos 

conteúdos curriculares, modelos pedagógicos, agora dirigidos também às crianças de 

classes sociais desfavorecidas. Esta inadaptação da escola a públicos diversos conduziu 

as crianças das classes populares a extensas situações de exclusão, resultantes de 

processos selectivos dentro da própria instituição escolar (Sebastião, 1998).  

A instituição escolar dissimula por trás da sua aparente neutralidade, a 

reprodução das relações sociais e de poder vigentes, revelando que os estudantes de 
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classe média ou da alta burguesia, “os herdeiros7” definidos por Bourdieu (1964), pela 

proximidade com a cultura “erudita”, pelas práticas culturais ou linguísticas do seu meio 

familiar, têm mais probabilidades de obter sucesso escolar. A escola ao transmitir a 

cultura escolar própria da classe dominante (conteúdos, programas, métodos de trabalho 

e de avaliação, relações pedagógicas, práticas linguísticas) é reveladora de uma 

violência simbólica8 exercida sobre os alunos das classes populares, garantindo a 

reprodução da estrutura do capital cultural. O sucesso escolar é condicionado pela 

origem social dos alunos, pela herança social. Seguindo esta ideia, Bourdieu e Jean-

Claude Passeron, em “A Reprodução” (1970: 185), contrariam, a convicção 

amplamente difundida, de que existe igualdade de oportunidades no sistema 

educacional, onde paira a “ (…) Ilusão da neutralidade e da independência do sistema 

escolar na relação com a estrutura das relações de classe”, denunciando as injustiças da 

selecção escolar que elimina e marginaliza os adolescentes pertencentes às classes 

populares, sujeitos a uma violência simbólica. A cultura escolar não é uma cultura 

neutra, mas uma cultura de classe. Através do conceito de violência simbólica, os 

autores procuram revelar o mecanismo que faz com que os indivíduos percepcionem 

como “natural” as representações ou as ideias sociais dominantes. Esta violência apoia-

se no exercício de autoridade desenvolvido pela escola e pelos agentes que a animam. 

“Toda a acção pedagógica é objectivamente uma violência simbólica enquanto 

imposição, por um poder arbitrário, dum arbítrio cultural. (…) No quadro de uma 

instituição escolar (…) a acção pedagógica reproduz a cultura dominante, contribuindo 

assim para reproduzir a estrutura das relações de poder, numa formação social onde o 

sistema de ensino dominante tende a assegurar o monopólio da violência simbólica 

legítima” (Bourdieu e Jean-Claude Passeron, 1970: 24, 25). O conceito do poder da 

violência simbólica apoia-se na imposição de significados legítimos e na dissimulação 

de um «desconhecimento instituído» do seu mecanismo interno – as relações de força – 

 
7 Bourdieu na sua obra Os herdeiros (1964) refere-se a eles como sendo os jovens que herdam uma 
atmosfera cultural de família, adquirida por meio da frequência sistemática dos museus, teatros e cinema, 
da leitura de livros e revistas e da convivência no circulo sócio-familiar. A familiaridade com as obras de 
arte adquirida de forma lenta e progressiva no seio familiar confere a esses jovens um “privilégio 
cultural”, que os distingue no desempenho escolar dos outros jovens das classes mais baixas.  
8 Próximo deste conceito de violência simbólica de Bourdieu, encontra-se o “conceito de código” de Basil 
Bernstein (1978), que não é mais que o código linguístico “elaborado” imposto pela escola, que os alunos 
das classes desfavorecidas, por serem portadoras de um código linguístico “restrito” (herdado pelo meio 
familiar), têm dificuldade em perceber e o sentem como distante. Este código linguístico espelha os 
papéis sociais que se desenvolvem na relação social entre as classes sociais favorecidas e as 
desfavorecidas. 
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que são sociais quando se desenvolvem entre os grupos de uma formação social e são 

culturais quando delimitam significados como sendo dignos de serem impostos e 

reproduzidos com exclusão dos outros. 

O sistema escolar impõe e legitima o arbítrio cultural dominante, socialmente 

discriminatório, impondo às classes populares/”dominadas” o reconhecimento do saber 

das classes burguesas/ “dominantes”, negando a existência de uma outra cultura 

legítima. Como assinalam Bourdieu e Passeron (1970), a escola existe como instituição 

que reproduz a cultura legítima e determina o modo legítimo de imposição e inculcação 

da cultura escolar, numa relação de comunicação pedagógica, com distâncias desiguais 

e por disposições diferentes para reconhecê-la e adquiri-la: a escola participa na 

reprodução de fenómenos de dominação material e simbólica. Dá-se então a conhecer a 

forte relação entre a cultura e as desigualdades escolares. A escola pressupõe certas 

competências que são de facto adquiridas na esfera familiar, isto é, as condições de 

participação social dos indivíduos fundamentam-se na herança social. “Os movimentos 

da bolsa dos valores escolares são difíceis de antecipar e os que podem beneficiar, 

através da família (…), ou das suas relações, de uma informação sobre os circuitos de 

formação e o seu rendimento diferencial, actual e potencial, podem colocar da melhor 

maneira os seus investimentos escolares e extrair o melhor proveito do seu capital 

cultural. (…) O sucesso escolar – e social – está ligado à origem social” (Bourdieu, 

1994: 26). 

Não conscientes desta situação, as classes desfavorecidas deixam de investir na 

escola, interiorizando a fraca amplitude das suas possibilidades efectivas, convictas que 

o seu fracasso se deve à incapacidade. Subjacente está a “ideologia do dom” em que as 

desigualdades de sucesso na escola reflectem desigualdades de aptidões, consideradas 

como inatas. Esta neutralidade do ensino conduz à exclusão das classes dominadas e 

vem reforçar a legitimidade das classes dominantes, sendo na realidade os critérios do 

sucesso, critérios sociais e não escolares. A hierarquia escolar não é mais que uma 

hierarquia social oculta pela “ideologia do dom”. Esse facto conduz ao fracasso escolar 

dos alunos que não se identificam com o que é ensinado nas escolas. O código do seu 

domínio é restrito, não corresponde a um padrão de desempenho e de êxito que, 

segundo Bourdieu (1994), faz parte do habitus de classe, do habitus cultivado. Deste 

modo, o autor vem denunciar que as aptidões e competências, não dependem somente 

da capacidade ou do esforço pessoal do aluno, mas do acesso ou não ao capital cultural 
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cultivado. Essa mesma força que naturaliza o fracasso como a falta de capacidades, 

identifica-se como sendo a “ideologia do dom” que promove o êxito como resultado do 

atributo pessoal - uma máscara das disposições sociais de exclusão, que tendem a criar 

mecanismos de imobilismo social. 

Ao analisar o processo de diferenciação social, Bourdieu na sua obra La 

Distiction (1979), procura construir a relação entre práticas culturais e classes sociais, 

alargando o seu campo de análise para o universo dos sistemas de produção/consumo 

cultural. Os indivíduos estão inseridos em determinados campos sociais e detêm certos 

capitais (cultural, económico e social) que condicionam os seus movimentos e 

posicionamentos na esfera social. O habitus mergulhado nestes bens simbólicos, matriz 

determinada pela posição social dos indivíduos, sistema de disposições, percepções e 

classificações, estruturador das práticas, tradutor de estilos de vida, assegura a 

interiorização desse espaço social e exige aos actores sociais, por meio das suas acções, 

a sua contínua actualização. 

Desta forma, o capital cultural cultivado herdado pela família, é definidor de 

condutas escolares e atitudes perante a escola, princípio de eliminação diferencial das 

crianças das diferentes classes sociais: “(…) este capital é com efeito o produto 

garantido dos efeitos acumulados da transmissão cultural assegurada pela família e da 

transmissão cultural assegurada pela escola (cuja eficácia depende da importância do 

capital cultural directamente herdado pela família)” (Bourdieu, 1979: 22).  

O que se espera e pretende obter da educação escolar não são apenas 

custos/benefícios económicos mas igualmente os que se encontram na esfera simbólica, 

essencialmente ligados a posições sociais a alcançar (Grácio, 1997). 

As famílias que integram os segmentos mais favorecidos, na procura de 

“vantagens competitivas”, investem, cada vez mais, na escolarização dos filhos, ao 

mesmo tempo que desenvolvem estratégias para conquistarem/consolidarem processos 

de “distinção”. Com efeito para Bourdieu (1979: 133), as “fracções com mais capital 

cultural tendem a investir mais na educação dos seus filhos e, ao mesmo tempo, nas 

práticas culturais próprias à manutenção e acréscimo da sua raridade específica”. 

Neste sentido, a massificação de certos consumos, antes acessíveis a classes de 

maiores recursos, ao tornarem-se de fácil acesso àqueles que se encontram na escala 

societal mais baixa, são sentidos/vistos como desvalorizados pelas elites, que encetam 

novas estratégias e práticas para lhes conferir um carácter distinto e que mantenha as 
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diferenças de status: “a dinâmica do campo em que os bens culturais se produzem, 

reproduzem e circulam (classe social), na procura dos benefícios de distinção, encontra 

o seu princípio nas estratégias onde se produz a sua raridade e a crença do seu valor 

(…): a “distinção” ou, melhor, a “classe”, manifestação legítima, quer dizer 

transfigurada e irreconhecível, da classe social, só existe pelas lutas, pela apropriação 

exclusiva dos sinais distintivos que constituem a “distinção natural” (Bourdieu, 1979: 

279). 

 As classes populares são as principais vítimas desta situação, que ao colocarem 

demasiadas expectativas de mobilidade social através da escola, começam a olhá-la com 

desconfiança, ao descobrirem, no confronto da dura realidade do mercado de trabalho, 

que se encontram em desvantagem, por os títulos escolares conseguidos, com grande 

esforço, se encontrarem desvalorizados (pela massificação), devido a factores que pouco 

têm a ver com o mérito académico, mas das lutas entre os grupos sociais para melhorar 

a sua posição no espaço social (Bourdieu, 1970).  

A escolarização não teve um efeito na modificação da amplitude e da estrutura 

da mobilidade social pelo facto de “o ascenso das aspirações acarretar um ritmo de 

crescimento do número dos vários tipos de diplomados que tende a ultrapassar o do 

crescimento das oportunidades sociais devido à transformação da estrutura social, 

levando à desvalorização dos diplomas e ao consequente acréscimo compensatório da 

procura” (Grácio, 1986: 177). Trata-se de uma armadilha escolar segundo Berthelot (in 

Perrenoud, 1999), a qual se fechou sobre quase todas as famílias em que a obtenção de 

diplomas perde a sua pertinência dada a desvalorização dos títulos e a rarefacção dos 

empregos. 

A incapacidade para gerir a transição de uma instituição escolar de vocação 

elitista para uma escola de “massas”, com um público mais vasto e heterogéneo, 

socialmente e culturalmente, é o traço essencial do falhanço da estratégia de simples 

expansão linear dos sistemas escolares, que conduziu à passagem de uma atitude 

optimista para uma atitude desencantada face à escola (Grácio, 1986).  

Deste modo, o sucesso escolar é desigual e não se deve a características inatas, 

“o dom”, mas ao facto de que, antes mesmo da entrada na escola, as crianças, em função 

da sua condição social, já terem mais ou menos interiorizadas as maneiras de ver e de 

pensar a escola. O que se passou foi que o insucesso escolar afirmou-se como um 

fenómeno massivo e socialmente selectivo, revelando uma escola que reproduz as 
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desigualdades sociais, em vez de, como seria esperado, as corrigir (Bourdieu e Passeron, 

1970).   

Face a este deslocamento de análise sobre o insucesso escolar, no qual os atrasos 

e as repetências surgem como indicadores das desigualdades, os estudos começam a 

transferir assim o seu interesse para os mecanismos que operam na escola – explicações 

de natureza sócio-institucional para as desigualdades dos resultados escolares. A 

preocupação do papel da escola no desempenho dos alunos iniciou-se com a criação de 

políticas igualitárias de escolaridade que vieram chamar a atenção para a necessidade de 

se reformular o próprio sistema educativo e de se desenvolverem novas abordagens em 

articulação com novas disciplinas. É o caso das pesquisas sobre a eficácia da escola que 

seguiram a esteira dos trabalhos de Coleman (1966), que tinham como principal 

preocupação estudar a oferta de igualdade de oportunidades numa sociedade fortemente 

dividida por clivagens económicas e sociais.  

Embora o estudo liderado por Coleman (1966) tivesse por intenção analisar em 

que medida o sucesso escolar dos alunos estava relacionado com os seus antecedentes 

sociais, o desenho da investigação também incluiu uma análise da influência do factor 

escola sobre esse sucesso. Um outro estudo norte-americano de igual importância acerca 

deste tema coordenado por Jenks (1972), concluiu que o sucesso escolar é determinado, 

em grande parte, pela classe social de origem e que todos os outros aspectos têm uma 

importância de somenos importância, até irrelevante. Da sua leitura destaca-se que a 

escola não tinha grande efeito sobre o sucesso escolar e o trajecto social posterior dos 

alunos. Instalou-se assim um pessimismo que levou à aceitação generalizada da opinião 

de Bernstein (1970), segundo a qual a educação não consegue compensar a sociedade. 

Estas reflexões foram, no entanto, sujeitas a fortes críticas por parte de alguns 

investigadores. Duruet (1987) defendeu que o método dos grandes inquéritos (Coleman, 

1966; Jenks, 1972) não era capaz de detectar os efeitos da escola. A mesma crítica foi 

feita por Brookover et al (1979) que defenderam que grande parte da variação do 

sucesso médio das escolas, que nos estudos de Coleman (1966) e Jenks (1972) era 

atribuída às variáveis ligadas aos antecedentes dos alunos deveria ser, pelo contrário, 

imputada ao ambiente social da escola. Esta nova problemática da escola eficaz 

permitiu identificar os mecanismos de produção do sucesso ou do insucesso. Por 

conseguinte, para estudar os aspectos da escola que poderão influenciar o 

comportamento e o sucesso dos alunos, analisaram-se diferentes variáveis, 
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nomeadamente, o estilo ou a qualidade do ensino, o tipo de interacção entre docentes e 

colegas na sala de aula, o clima social da escola ou as suas características enquanto 

organização social. Como sustentaram Brookover et al (1979), as características 

socioculturais das escolas afectam significativamente a aprendizagem dos seus alunos. 

Segundo o autor, a estrutura social da escola é entendida como os modelos de interacção 

que ocorrem no seu interior que engloba, entre outros, aspectos como o envolvimento 

dos pais na instituição, o grau de diferenciação do currículo oferecido aos alunos e o 

tempo que os professores dedicam ao ensino. Esta estrutura tem impacto não só sobre os 

resultados dos alunos, mas igualmente no próprio clima socio-psicológico de escola, 

que consistiria na percepção de comportamentos apropriados, expectativas, avaliações e 

sentimentos que os membros do sistema social têm relativamente ao seu papel e aos dos 

elementos na escola. Por sua vez, a estrutura social da escola e o clima afectariam os 

resultados dos alunos.9 

Nestes termos, os estudos que se desenvolveram centrados na problemática das 

desigualdades de acesso, ancorados na ideia de que o capital cultural herdado das 

famílias, de onde eram provenientes os alunos, influenciavam directamente a 

aprendizagem e o rendimento escolar, foram assim sendo desviados para a temática das 

desigualdades de sucesso. A relação dos jovens com a escola, bem como as 

 
9 Para os estudos de caso, a equipa de investigação de Brookover escolheu escolas que servissem os 

alunos da classe baixa que tivessem conseguido quebrar o ciclo do insucesso nesse tipo de instituições. Os 

resultados obtidos nos estudos de caso, confirmaram que eram diversas as características do clima das 

escolas que estavam associadas ao sucesso escolar: i) a proporção do tempo de sala de aula dedicada ao 

ensino e ao tipo de pedagogia utilizado com os alunos: denotava-se uma interacção académica frequente 

entre docentes e alunos. Contrariamente, nas escolas de menor sucesso dava-se aos alunos grandes blocos 

de tempo para lerem, estudarem ou brincarem, enquanto os professores se dedicavam a outras tarefas não 

interagindo academicamente com eles; ii) o empenhamento no sucesso dos alunos era demonstrado nas 

instituições com maior sucesso pelo tempo dos docentes dedicado à discussão de como melhorar o 

sucesso da escola, em geral, e de chegar a certos alunos, em particular. Os professores atribuíam-se a si 

próprios (e não a quaisquer outros factores) a responsabilidade pelo baixo desempenho dos alunos. 

Partilhavam a firme crença de que o baixo desempenho não era algo natural e esperado e, dessa forma, 

empenhavam-se em concretizar o sucesso porque acreditavam que os alunos eram capazes de o atingir; 

iii) expectativas altas em relação aos alunos, pois, embora haja reconhecimento por parte dos professores 

da influência dos factores sociais e familiares sobre o desempenho destes, não os encaravam como um 

obstáculo determinante à aprendizagem.  
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aprendizagens inerentes à mesma são influenciadas pela acção de diversas variáveis: 

variáveis pessoais do aluno (motivação, capacidades e atitudes), variáveis pessoais do 

professor (competência científica e pedagógica) e variáveis de relacionamento 

(interacções educativas entre professores-alunos, alunos-colegas). 

Este novo movimento de pesquisa das escolas eficazes, que viria a revolucionar 

a forma de se abordar a questão dos resultados escolares, combateu o pessimismo 

sociológico e o determinismo estrutural e cultural, que veiculava a ideia de que a escola 

era impotente para contrariar as diferenças sociais existentes.  

À educação é assim resgatada a sua legitimidade social de formar integralmente 

os indivíduos e de contribuir para formas participadas de cidadania. Esta formação teria 

que incutir nos indivíduos competências facilmente ajustáveis às necessidades da nova 

economia e da sociedade do conhecimento e da informação (Magalhães, 2006).  

A missão da escola converte-se numa missão vasta e complexa, pois a escola de 

massas tem de promover a inclusão social, através do desenvolvimento de capacidades e 

aptidões de forma diferenciada entre alunos frequentadores do sistema de ensino. A 

escola que defende Alves (1999), deve democratizar o acesso sem esquecer o rigor e ao 

mesmo tempo democratizar o sucesso, numa nova lógica de currículo que deve deixar 

de ser percebido como repositório de saberes para ser percebido como um currículo de 

“desenvolvimento de processos cognitivos”, mais plural, flexível e individualizado. A 

transmissão de saberes já não chega, é preciso desenvolver o espírito crítico nos alunos, 

trabalhar novas competências para um novo profissionalismo, onde se destacam, as 

competências comunicacionais, relacionais, criativas, tecnológicas, negociais, de 

cidadania (Carneiro, 1999). 

A escola deve promover o desenvolvimento de competências e capacidades que 

sejam socialmente úteis de forma a serem mobilizadas nos diferentes contextos de 

acção, fortemente pressionados pela precariedade profissional e social, nomeadamente, 

o desemprego estrutural e a insegurança contratual. 
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3. Os jovens e a transição da escola para o mercado de trabalho - Lost in Transition 

 

Vivemos hoje no nosso país a realidade de um abandono escolar alarmante e 

uma escola que não consegue deixar de ser um lugar de exílio para muitos jovens que 

não adquirem as qualificações necessárias para ingressarem no mundo do trabalho, nem 

qualquer preparação científica e teórica para a continuação dos estudos.  

O progressivo aumento da escolaridade obrigatória expõe estes jovens a 

situações de potencial exclusão resultante de insucessos repetidos, desinteresse e 

dificuldades de aprendizagem, que acabam por se traduzir frequentemente em abandono 

escolar. De facto, “as identidades juvenis são marcadas por situações de prolongamento 

da “vida inactiva”, de dependência face ao sistema escolar e à família, complexificando 

este estádio de passagem para a vida adulta” (Alves, 1999: 63). A transição escola - 

trabalho consiste não apenas num acontecimento mas numa sequência de transições. 

No estudo “Relações entre a escola e o mercado de emprego envolvente” 

(Correia, 2000), destaca-se uma falta de articulação entre as competências promovidas 

na escola e as requeridas pelo sistema económico e social, o que se traduz em 

desajustamentos entre a oferta e procura de formação no sistema de ensino. Deparando-

se com jovens perdidos na transição da escola para o mercado de trabalho, o estudo 

propõe orientações, medidas e procedimentos que façam a ponte entre a escola e o 

mercado de emprego, isto é, entre dois universos de aprendizagem de saberes e saberes-

fazer, atenuando assim fragilidades no entendimento e favorecendo a consolidação e 

contínua evolução das aprendizagens associadas à valorização do trabalho e da 

empregabilidade. O estudo pretende traçar linhas de direcção que permitam trazer o 

mundo do emprego para a escola e a escola para o mundo do emprego, potenciando este 

relacionamento como elemento de valorização da intervenção educativa.  

Seguindo esta linha de raciocínio centrámos a nossa investigação na 

problemática do empreendedorismo na escola como instrumento privilegiado de 

capacitação dos jovens, através da aquisição de competências necessárias à sua vida 

escolar e profissional.  

A integração dos jovens na sociedade faz-se através do emprego, do rendimento 

e da residência autónoma, sendo importante perceber que nem todos os jovens se 

conseguem “independentizar”, e ao prolongarem a sua dependência, esta acaba por se 
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tornar num indicador de exclusão social. Como defende Rodrigues (1999), o processo 

de exclusão social é caracterizado por uma ruptura e crise identitária assente em 

fragilidades incorporadas nos diversos handicaps: exclusão do mercado de trabalho ou 

precariedade de inserção no mesmo, baixos níveis de rendimentos, baixa escolarização e 

reduzidas qualificações, fraca participação social e política, entre outros.  

O conceito de exclusão social tem diversas dimensões consoante o peso e 

acumulação dos handicaps, podendo verificar-se a presença de exclusão económica, 

social e cultural, que conferem vulnerabilidade em determinadas categorias sociais. 

“Definir as categorias sociais desfavorecidas é considerar a sua particular 

vulnerabilidade a situações de pobreza, pelo facto de ocuparem os lugares inferiores no 

espaço das posições sociais e que tornam difícil o acesso de uma parte significativa dos 

indivíduos que as compõem à condição de cidadania plena e à integração no mercado de 

trabalho” (Rodrigues, 1999: 71). 

Nas sociedades contemporâneas assiste-se ao aparecimento de novas categorias 

sociais vulneráveis à exclusão social, expostas diferentemente aos diversos handicaps, 

que se traduzem na emergência de modos de vida e culturas específicas. Destas, fazem 

parte os desempregados de longa duração, cuja posse de baixas ou obsoletas 

qualificações imprime dificuldades de reinserção no mercado de trabalho, estando não 

só privados da fonte de rendimentos, mas igualmente de um dos vínculos mais 

importantes de ligação à sociedade e à rede de relações interpessoais que o emprego 

proporciona.  

A inserção dos indivíduos numa actividade sobre a forma de emprego precário 

constitui, de igual modo, o passo inicial despoletador dos processos e mecanismos 

inerentes à exclusão. A mesma vulnerabilidade à pobreza e exclusão social é latente nos 

jovens que se encontram à procura do primeiro emprego e que não detêm formação e 

qualificações profissionais (Rodrigues, 1999; Capucha, 1998). O abandono escolar 

constitui um dos importantes constrangimentos da evolução das qualificações entre os 

jovens. 

A vulnerabilidade dos jovens ao emprego sem qualificações escolares e 

profissionais é então um facto inquestionável face à rarefacção do emprego, com 

especial incidência nos grupos mais jovens. Esta situação tem vindo a apresentar-se 

como um desafio nas sociedades contemporâneas. Os jovens vêm-se “empurrados” para 

o campo das incertezas e das oportunidades restritas quando a transição ao sistema de 
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emprego tem uma duração prolongada. Contudo, o mesmo acontece aos jovens com 

qualificações, quando o tempo que medeia a saída do sistema de ensino e o ingresso no 

mercado de trabalho é longo. Se nos encontrarmos num quadro de gestão de 

expectativas, para quem investiu longos anos numa formação superior, não ter um 

retorno imediato desse investimento é uma situação interpretada com dificuldade. Mais 

grave se apresenta esta situação quando nos deparamos com jovens que perdem o total 

interesse pela escola e acabam por abandoná-la precocemente, atendendo que o 

abandono escolar não é só considerado um problema social /de cidadania ou 

educacional, mas é também um problema económico, já que é através do processo 

educativo que os jovens se promovem ao nível pessoal e social para poderem intervir na 

sociedade.  

Na perspectiva de Almeida (1992), a reprodução da pobreza não se relaciona 

apenas com a não transmissão de bens materiais, embora seja seu aspecto mais visível. 

Ela também diz respeito à ausência de uma herança alargada de representações, atitudes, 

valores e saberes práticos que são essenciais para os jovens tentarem antecipar possíveis 

quadros de vida. 

No actual contexto das sociedades, o percurso dos jovens no mercado de 

trabalho é caracterizado por precarização e trajectórias incertas, como revela o estudo de 

Pais (2001). É difícil construírem-se projectos de vida (ou “carreiras”) no confronto 

com a aleatoriedade e imediatismo das condições em que se compõem os quotidianos. 

Os ganchos, tachos e biscates (Pais, 2001) são muitas vezes as únicas estratégias de 

sobrevivência e mobilidade perante uma escola que é sentida como um espaço hostil e 

desajustado. 

As situações de desemprego de que as sociedades contemporâneas são palco 

apresentam-se como um fenómeno recente, visto agora adquirirem um especial relevo 

pelas questões sociais que colocam em causa, principalmente, quando vivenciadas pelos 

membros mais jovens dessa mesma sociedade que se vêm atirados para uma situação de 

desigualdade social. Esta é uma experiência que se pode tornar muito penalizante ao 

diminuir a auto-estima, ao contribuir para a perda de capacidades e competências, de 

disciplina, bem como ao criar alterações de ritmos de vida e restrição dos contactos 

sociais.  

Este novo problema social resulta do facto de existirem algumas franjas da 

sociedade que o sistema económico não explora. Não conseguindo encontrar utilidade 
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para os jovens, coloca-os à margem dos processos dominantes de organização das 

economias. Sentindo-se à margem, vêm-se na impossibilidade, por não possuírem 

condições de estabelecer projectos de vida, de construir um estatuto e uma identidade 

social (Capucha, 1998). 

Os indivíduos perante situações de desigualdade apresentam diferentes 

capacidades de mobilização e de acumulação de recursos (materiais e sociais). Assim 

sendo, os jovens que acumulam vulnerabilidades específicas sentem dificuldades em 

encontrar saída do processo excludente para a qual concorrem as baixas habilitações 

escolares e profissionais, o desemprego, a idade.  

Capucha (1998) refere que não são apenas os indivíduos pobres, os que não 

participam na esfera de produção económica, são também os indivíduos que integram as 

categorias sociais de excluídos, ou seja, os que vivem à margem de direitos de cidadania 

(aceder a determinado rendimento, alargar a rede de sociabilidades, adquirir direitos à 

saúde, e à protecção social, etc.), concorrendo para essa posição múltiplos factores dos 

quais se equacionam os baixos níveis de escolarização e de qualificação profissional.  

Nas sociedades modernas e desenvolvidas, as ofertas de emprego, para os 

trabalhadores com menos qualificações, incidem, frequentemente, “em situações de 

exploração inaceitáveis em esferas desprotegidas e desreguladas dos mercados de 

trabalho. Desenvolve-se uma espécie de sociedade dual, em que uma parte da população 

perdeu a sua utilidade social e permanece ignorada” (Capucha, 1998: 62). Este 

fenómeno manifesta-se no aumento do desemprego, principalmente, o desemprego de 

longa duração, ou “desemprego de exclusão”, que empurra os indivíduos para situações 

precárias de emprego em sectores informais e marginais da economia (Capucha, 1998).  

O mercado de trabalho, em regime de grande flexibilidade e precariedade, 

procura estas franjas juvenis de baixas qualificações, não constituindo assim um 

incentivo ao prosseguimento dos estudos, o que explica em parte as elevadas taxas de 

abandono e saída precoce do sistema educativo, como revela o estudo de Pegado e 

Guerreiro (2006). 

Estes jovens que acabam por abandonar a escola, sentem as consequências 

pessoais e sociais de escolaridades fracassadas quando iniciam a procura de um 

emprego não precário e acabam por ser ultrapassados pelos que obtiveram o certificado 

de escolaridade obrigatória.  
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Retomando a realidade nacional, verificamos que o sistema de ensino português 

continua numa posição desfavorável, no que respeita a diversos parâmetros, 

relativamente aos congéneres europeus. As permanentes reformas das políticas 

educativas seguidas pelos diferentes governos não surtiram os efeitos desejados no 

melhoramento dos resultados educativos. O abandono precoce do sistema de ensino 

contribui para a perpetuação de um baixo nível de escolaridade em idades jovens, para 

determinando assim um baixo nível de qualificação profissional. 

Esta situação condiciona inevitavelmente a qualidade do capital humano, já que 

as qualificações escolares ocupam um papel central e estratégico no funcionamento e 

desenvolvimento das sociedades contemporâneas: “padrões mais elevados de 

desenvolvimento são acompanhados de níveis de escolarização mais altos” (Costa, 

1998).  

Portugal vive um atraso estrutural económico, observável através do reduzido 

nível de qualificações da população activa. Apesar da evolução em termos de 

crescimento da taxa de literacia e da massificação do ensino superior a partir da década 

de 70 do século XX, ainda apresentamos um nível de qualificações similar ao de países 

em vias de desenvolvimento como o México ou Turquia. Neste âmbito, em 2002, a 

população activa portuguesa com um diploma de ensino superior era 60% inferior à 

média da OCDE (2004)10. A este facto, acresce as elevadas taxas de abandono escolar 

no ensino secundário (41% em 2003) já referidas, cujo valor é o mais elevado da UE, 

assim como os elevados níveis de retenção e não conclusão de cursos em instituições do 

ensino superior, que em 2003, atingiram valores de 36,5% nas universidades públicas e 

de 46% nos politécnicos (OCDE, 2004). Estes factores críticos são parcialmente 

responsáveis pelo atraso no que se refere ao desenvolvimento da qualificação da força 

de trabalho e à integração na economia do conhecimento (Ferrão, 2005).  

Há aqui a considerar ainda a relação dos processos de exclusão social com as 

lógicas de funcionamento da escola e do trabalho que parece ser inquestionável. Num 

estudo divulgado pelo Governo inglês intitulado “Tacking Poverty and Extending 

Opportunity” (1999), ao analisar-se as causas e os efeitos da pobreza concluiu-se que a 

educação é a chave para combater as desigualdades da infância e reduzir os riscos de 

 
10 OCDE, (2004), Education at a Glance, Paris in FERRÃO et al, (2005), Preparar Portugal para um 
novo ciclo de fundos estruturais 2001-2013. 
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desemprego futuro (Rodrigues, 2000). Este raciocínio que atribui à escola o papel-chave 

de combate às desigualdades parece assim contrariar os pensamentos teóricos de 

reprodução das desigualdades na escola anteriormente referidos. Aqui questiona-se uma 

desadequação das competências dos indivíduos relativamente às necessidades ou às 

exigências sociais que têm lugar numa dimensão económica – o desempenho 

profissional dos indivíduos e o conjunto de recursos que os mesmos mobilizam. 

Contrariamente ao defendido pelas teorias Bourdiana e Marxista, as desigualdades 

resultam desta forma do não ajustamento da oferta de mão-de-obra ao mercado de 

trabalho. 

Ao tomarmos como referencial esta inadaptação a que os sistemas escolares 

parecem estar votados diante das condições actuais do mercado de trabalho e tendo 

consciência do hiato entre o que o sistema escolar oferece aos estudantes no contexto 

actual e as características exigidas pelo mercado de trabalho, centramos a nossa 

investigação na problemática do empreendedorismo fomentado pela escola. Procuramos 

estudar as práticas de empreendedorismo desenvolvidas em algumas escolas, como, e 

em que condições são mobilizados os projectos, a quem se destinam e quais os seus 

resultados.  

Importa ainda levantar a seguinte questão: os programas de empreendedorismo 

constituir-se-ão enquanto mecanismos eficazes de transmissão/aquisição de saberes 

pelos jovens que perderam o interesse pela escola/futuro? A importância da análise dos 

projectos de empreendedorismo nas escolas apresenta-se por isso como relevante no 

contexto das estratégias que se têm vindo a desenvolver para combater e prevenir o 

abandono escolar.  
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Capítulo II – (Re)pensar a escola e o seu papel na aquisição de 
competências de empreendedorismo 
 

1. Competências – saberes em uso na escola 

O conhecimento tornou-se no novo catalisador da economia, actualmente 

designada de Economia do Conhecimento. Com o advento desta nova sociedade existe 

uma forte pressão sobre os conhecimentos, nomeadamente os escolares, para que estes 

se construam de forma a serem mobilizados em competências.  

A abordagem das competências tem ocupado assim um lugar de destaque na 

escola, e à luz deste conceito, os projectos de empreendedorismo que se pretendem 

estudar, têm como principal objectivo a aplicação de actividades que visem promover e 

desenvolver competências nos jovens, facultando-lhes um programa inovador e por 

principio motivador - “o de ser empreendedor”. Estes projectos visam o 

desenvolvimento de competências nos alunos exercitando os seus conhecimentos em 

situações complexas, o que implica que estes participem de um esforço colectivo para 

elaborar um projecto e dessa forma construir novas competências. Pede-se aos alunos 

que se tornem no que Perrenoud (2005) chama de “prático reflexivo”11, no qual os 

alunos são convidados para um exercício constante de adquirir recursos cognitivos, 

entre os quais, saberes, processos (técnicas, métodos) e aprender a saber mobilizá-los 

em situações- problema e complexas.  

Para enfrentar os desafios do futuro é indispensável assinalar novos objectivos à 

educação e, dessa forma, mudar a ideia que se tem da sua utilidade. Uma nova 

concepção de educação é defendida pelo Relatório da UNESCO “Educação: um tesouro 

a descobrir” (1996), que sublinha que se ultrapasse a visão puramente instrumental da 

educação, e se comece a considerá-la em toda a sua plenitude: realização da pessoa que 

na sua totalidade “aprende a ser”. “A educação devia fazer com que todos pudessem 

descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial criativo – revelar o tesouro escondido 

em cada um de nós” (Delors, 1996: 85).  

 
11 Perrenoud, entende a prática reflexiva como um meio de conquistar competências, de conservá-las e de 
desenvolvê-las, o que permite ao indivíduo aprender e reflectir por si mesmo, não se tornando “(…) 
prisioneiro do pensamento único ou das expectativas do seu meio” (Perrenoud, 2005: 131). 
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Neste quadro, a educação hoje deve ser entendida enquanto espaço de 

desenvolvimento de aprendizagens fundamentais. No desafio de reconfigurar a 

educação, o Relatório da UNESCO defende a sua organização em torno de quatro 

pilares do conhecimento que serão úteis ao longo da vida. São eles: aprender a 

conhecer, ou seja, a tónica é colocada na aquisição de instrumentos de compreensão 

para acesso ao conhecimento em detrimento da aquisição do reportório de saberes 

socialmente construídos; aprender a fazer, para ter capacidades para agir sobre o meio 

envolvente, estando estreitamente associado à formação profissional e à prática; 

aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 

actividades humanas, e respeitar os valores do pluralismo, da compreensão mútua e da 

paz (Delors, 1996: 84); e finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes, na medida em que a educação deve contribuir para o desenvolvimento total 

da pessoa, para que esta possa elaborar pensamentos autónomos e críticos, e formular os 

seus próprios juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, nas diferentes 

circunstâncias da vida (Delors, 1996: 86). Neste relatório chama-se a atenção para a 

orientação do ensino formal ser feita, essencialmente, para o aprender a conhecer e, em 

menor escala, para o aprender a fazer, devendo cada um dos quatro pilares do 

conhecimento ser objecto de igual atenção por parte do ensino estruturado, para que a 

educação surja como uma experiência global a ter ao longo da vida, tanto no plano 

cognitivo como no plano prático do indivíduo. 

Estes quatro pilares fundamentam-se no conceito de competências que começa a 

ganhar amplitude no meio escolar. As competências são definidas como sendo 

comportamentos estruturados em função de um objectivo, dentro de uma dada situação, 

e que representam a possibilidade de uma acção eficaz num contexto preciso (Boterf, 

1995). A emergência do termo competência na escola induz a mudanças conceptuais 

tais como: deslocação do epicentro da aprendizagem para o aluno que passa para 

primeiro plano, isto é, o aluno é colocado no centro e não a matéria a ser dada. Entende-

se que a atenção deve centrar-se no aluno e o objectivo desta orientação é focalizada no 

que o aluno é capaz de fazer no final de determinada aprendizagem e não quais as 

matérias e os conteúdos que ele deverá assimilar. A lógica da aprendizagem é, deste 

modo, transferida das disciplinas para as competências. Outra mudança que é 

mencionada pelo referido relatório é a passagem de uma aprendizagem centralizada nas 

aquisições (que são pouco mobilizáveis) para uma aprendizagem centrada na acção. 
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Trata-se de uma aprendizagem que visa não tanto a aquisição de um reportório de 

saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. 

A competência, esse “estranho atractivo”, designação de Le Boterf (1994, 2005), 

é a capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar diversas 

situações. As competências não são elas mesmas saberes, atitudes, mas mobilizam, 

integram e orquestram tais recursos (Perrenoud, 1999). 

Como defende Perrenoud (1999) a competência mobiliza um conjunto de 

recursos cognitivos (saberes, capacidades, etc.) para solucionar de modo eficaz uma 

série de situações. Uma das críticas do autor em relação à escola é a de que os alunos 

acumulam saberes acabando por serem bem sucedidos nas provas, porém depois não 

conseguem mobilizar o que aprenderam em situações reais no mercado de trabalho, e 

mesmo fora dele. A abordagem por competências não pretende mais do que permitir a 

cada um aprender a utilizar os saberes para actuar.  

A abordagem por competências começa por ser resgatada para o espaço escolar 

que segue uma orientação que diversos autores designam de “pedagogia orientada 

segundo uma lógica de competências” (Perrenoud, 1999; Tanguy et al, 1994). Esta nova 

orientação curricular, pretende implementar um modelo segundo o qual a escola deve 

passar a assumir o papel não apenas de “transmissão de saberes”, mas também a sua 

praxis, a sua utilização ou mobilização, isto é, o desenvolvimento de competências.  

Nestes termos, a construção do conhecimento na escola tem lugar num contexto 

dinâmico e não numa perspectiva fragmentada e estanque. Porém, a escola na sua 

prática pedagógica permanece com amarras em teorias de ensino, não acompanhando, 

por vezes, os avanços científicos e tecnológicos que se desenvolvem a velocidade 

acelerada. Com tantas inovações, percebe-se que tudo o que se aprende fica logo 

ultrapassado, e é preciso “aprender a aprender” (Le Boterf, 2005), no sentido de se ter a 

competência de reconstruir-se permanentemente o conhecimento. 

Uma das resistências que a escola encontra no projecto de desenvolvimento de 

competências é da parte dos defensores de um ensino que privilegia os saberes e 

conhecimentos disciplinares. A sua oposição às competências, fundamenta-se na 

argumentação que uma orientação por competências na escola ignora e desvaloriza os 

saberes disciplinares ao valorizar em excesso a sua utilização prática (Perrenoud, 2003: 

15). Contudo, deve-se ter em conta que a escola ao seguir uma abordagem por 

competências permite a cada um aprender a utilizar os seus saberes para poder actuar. 
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A abordagem por competências deve ser entendida segundo Perrenoud (2003: 

10-11) como uma mais-valia acrescentada aos saberes, a da capacidade de utilização 

desses saberes para resolução de problemas, construção de estratégias ou tomada de 

decisões. Em contrapartida, os currículos orientados somente para os saberes tenderão a 

não questionar e a não reflectir sobre a forma de articulação e mobilização dos 

conhecimentos, ou como os saberes podem ser construídos, conservados, articulados, 

transferidos, generalizados e enriquecidos.  

Na reconstrução dos saberes desenvolve-se uma postura de saber pensar, 

questionar, criticar, procurar soluções, isto é, usar o conhecimento nas situações novas 

que a sociedade impõe. Esta questão entre saber e competências é analisada no artigo de 

Perrenoud, (1995b) “Ensinar os saberes ou desenvolver as competências: a escola entre 

dois paradigmas”, no qual diz que não deve haver oposição entre “saber” e “saber-

fazer” mas sim uma distinção entre “saber-fazer de alto nível”, que o autor designa de 

competências, e “saber-fazer de baixo nível” que são as habilidades (“habilités”/ 

“skills”). Estes saberes de baixo nível mobilizam saberes limitados, procedimentos que 

se baseiam em experiência. Os “saber-fazer de alto nível” apoiam-se em saberes mais 

aprofundados, que exigem, informar, comunicar, antecipar, inventar, adaptar, negociar, 

decidir, analisar, etc. (Perrenoud, 1995b: 4). Deste modo, as competências não estão de 

costas voltadas para o conhecimento, sendo a oposição entre conhecimento e 

competência algo inexistente. Não se abandonam os saberes disciplinares, mas estes por 

si só não bastam. É preciso aprender a utilizá-los, a concebê-los como ferramentas e a 

operar a sua transferência, a sua mobilização, de modo a que se possa tomar decisões e 

se consiga enfrentar e dominar a complexidade da realidade (Perrenoud, 2005). Para 

responder a estes desafios a educação deve transmitir de forma eficaz saberes e saberes-

fazer evolutivos, duas dimensões que desenvolvem o saber-aprender e o fazer-saber (Le 

Boterf in Parente, 2003). Coloca-se em acção e em sinergia diversos recursos cognitivos 

complementares, entre os quais se encontram os conhecimentos. As competências 

mobilizam conhecimentos, mas não se reduzem a eles. Estas manifestam-se na 

capacidade de um indivíduo mobilizar diversos recursos cognitivos para agir com 

discernimento diante de situações complexas, imprevisíveis, mutáveis e sempre 

singulares (Perrenoud, 2005).  

A abordagem por competências considera os conhecimentos como ferramentas a 

serem mobilizadas conforme as necessidades, de forma a se resolverem situações-
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problema apresentadas na escola, no trabalho e fora dele. É a capacidade de agir 

eficazmente num determinado tipo de situação, aliando conhecimentos e saberes-fazer.  

A questão de saber o que devem adquirir os estudantes para serem capazes de 

fazer o que se espera deles, pode ser equacionada por aquilo que Malglaive (1995  in 

Parente, 2003) denomina de “saberes em uso”, compreendidos como a acção do 

pensamento sobre os saberes que orientam uma acção material ou simbólica, 

estruturante de novos saberes. É na realidade que o saber adquire significado e, para o 

autor, junto com o saber prático directamente ligado à acção, tem de estar o saber 

teórico, o qual permite conhecer o funcionamento do real. A competência é assim 

compreendida como a capacidade de resolução de problemas práticos. 

Na escola perde-se tempo a assimilar conhecimentos que são esquecidos 

rapidamente, porque não há uma preocupação em integrá-los em procedimentos de 

acção, nem a serem mobilizados para nenhuma competência essencial, acabando, 

muitas vezes esses conhecimentos por não ser retomados ou aprofundados. Face a esta 

situação, a abordagem por competências, onde se enquadram os projectos de 

empreendedorismo, é um novo desafio para uma escola que agora se preocupa em 

transferir e mobilizar os saberes para além de se limitar a exigir aos alunos a sua 

acumulação. O enfoque é dado na utilização prática dos saberes, sem que isso 

represente a sua negação, antes uma valorização que vai para além dos contextos da sua 

aprendizagem. 

A atenção dada a uma pedagogia orientada para a mobilização de competência é 

nuclear nos programas de educação para o empreendedorismo, onde se pretende 

desenvolver a iniciativa, a autonomia e a capacidade de adaptação e de assunção de 

risco. 

O conceito de empreendedorismo deve ser entendido como uma propensão para 

inovar, desenvolver a capacidade para aceitar a mudança, assumir responsabilidades 

pelas próprias acções, formular objectivos e tentar concretizá-los juntamente com 

vontade e motivação para o sucesso. E é a educação que deve fornecer mapas e servir de 

“bússola de navegação” aos indivíduos inseridos num mundo complexo e 

constantemente agitado (Delors, 1996). 

  Perrenoud (2005) entende a noção de competência como a chave para a 

transformação da educação escolar. A abordagem por competências surge como uma 

dimensão instrumental para a mudança da escola, com o intuito de romper com a lógica 
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disciplinar instituída, bem como de combater o insucesso escolar e de promover a 

igualdade de oportunidades e formar cidadãos autónomos e livres. Tudo isto num 

quadro de um paradigma construtivista fundado no início do século XX pelo 

movimento da educação nova e continuado pela pedagogia institucional em França, a 

partir dos anos 60. A abordagem por competências é concebida, simultaneamente, como 

instrumento e como referente teórico. Perrenoud (2005) defende o desenvolvimento dos 

currículos numa perspectiva transdisciplinar, onde se articulam a educação escolar, os 

contextos de trabalho mais vastos e o processo de aprofundamento da escola 

democrática.  

Abordar as competências na escola é aprendermos a utilizar os saberes para 

actuarmos. As competências são a mobilização dos saberes em acção. Para se pensar o 

conceito de competência deve-se associá-lo à aquisição de conhecimentos e ao domínio 

de princípios e regras de uso da informação para resolver problemas. Neste quadro, 

Perrenoud (2005) fala de competências transversais que são comuns e necessárias a 

vários contextos de acção.  

As competências podem ser consideradas como uma resultante de três factores: 

o saber agir que supõe saber combinar e mobilizar recursos pertinentes (conhecimento, 

saber fazer); o querer agir que se refere à motivação pessoal do indivíduo e ao contexto 

mais ou menos estimulante no qual ele intervém; o poder agir que remete para a 

exigência de um contexto, de uma organização de trabalho, de escolha da forma de 

gestão, de condições sociais que tornem possível e legítimo que o indivíduo assuma 

responsabilidades e corra riscos (Delors, 1996).  

Numa conjuntura económica difícil e incerta, num ambiente de trabalho que não 

cessa de evoluir perante riscos repetidos de perda de empregos, poder contar com um 

conjunto de competências não é negligenciável. Este facto não resolve todos os 

problemas e não elimina os riscos de desemprego. Porém, só aquele que revele à partida 

um conjunto de competências validadas e uma capacidade comprovada para entrar em 

processos de aprendizagem disporá de uma vantagem apreciável no mercado do 

trabalho.  

A inflação de diplomas tem sido frequentemente denunciada. Os conhecimentos 

gerais adquiridos nos dispositivos de formação inicial depressa se tornam obsoletos. É 

preciso, no entanto, observar simultaneamente o papel importante de primeira selecção 

que os diplomas continuam, de facto, a desempenhar: dispor de um diploma não garante 
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o emprego, mas não o possuir aumenta os riscos de exclusão. No mercado de trabalho é 

melhor ter um diploma, ainda que esse facto não constitua uma garantia para ter uma 

carreira assegurada.  

Todavia, é este conhecimento implícito no diploma que traduzido em 

competências desencadeia, a tentativa do sistema educativo actualizar a sua estrutura 

curricular para responder às novas exigências do mercado de trabalho. 

 

3. Teorias actuais de Empreendedorismo 

A ascensão dos programas que fomentam a aprendizagem do empreendedorismo 

na escola é atribuída ao mundo da economia e do mercado de trabalho e, por isso, torna-

se necessário que se definam as teorias de empreendedorismo, para que se conheça 

melhor este conceito que a escola resgatou. 

A palavra empreendedor tem origem na língua francesa (intrepreneur) e 

significa “alguém que empreende um projecto ou uma actividade significativa”. Esta 

palavra foi antes de mais associada aos indivíduos que estimularam o crescimento 

económico por encontrarem diferentes e melhores maneiras de fazer as coisas. A 

palavra descreve não o empreendimento que o indivíduo faz mas a postura, o 

comportamento e um conjunto de qualidades. Os empreendedores descobrem 

possibilidades para provocar mudanças na sociedade (Dees, 2001).  

Empreendedores são indivíduos ousados que estimulam o desenvolvimento 

económico procurando novas e melhores formas de fazer as coisas. O economista 

francês mais comummente reconhecido por dar a tal expressão esse significado 

particular é Jean Baptiste Say, na viragem do século XIX, defendendo que o 

empreendedor transfere recursos económicos de uma área de fraca produtividade para 

uma área de maior produtividade e de grande retorno. “Empreendedores geram valor” 

(Dees, 2001). 

Entre os economistas modernos, quem mais se debruçou sobre o tema foi Joseph 

Schumpeter (1959) que teve grande influência no desenvolvimento da teoria e prática 

do empreendedorismo. O autor descreve os empreendedores como os inovadores que 

dirigem o processo “criativo-destrutivo” do capitalismo que se mantém em marcha, na 

medida em que os empreendedores como agentes do processo de destruição criativa, 

criam novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, que 
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implacavelmente se sobrepõem aos antigos métodos menos eficientes e mais caros. Nas 

suas palavras, a função do empreendedor é reformar ou revolucionar o modelo de 

produção. Os empreendedores de Schumpeter (1959) com as suas atitudes inovadoras 

interferem no equilíbrio ou inércia do mercado. São os agentes de mudança na 

economia. 

As teorias de base económica que consideram o empreendedorismo como o 

factor importante para desencadear processos de crescimento e desenvolvimento 

económico, associaram o empreendedor à inovação, à criatividade, e à capacidade de 

assumir riscos (Schumpeter, 1959). 

No quadro das teorias sobre empreendedorismo são diversas as apresentadas por 

gestores que têm como base a tradição de Say e Schumpeter com algumas variações 

sobre o tema.  

Drucker (1998), na sua tentativa de compreender o significado do termo, utiliza 

a definição de Say sobre empreendedores mas amplia-a para focá-la nas oportunidades. 

Na visão de Drucker (1998), os empreendedores não causam mudanças, mas exploram 

as oportunidades que as mudanças criam. Desse modo, o empreendedor procura as 

fontes de inovação e cria oportunidades: “O empreendedor procura sempre a mudança, 

responde a ela, e explora-a como uma oportunidade” (1998: 36). 

É preciso esclarecer que o sentido de “oportunidades” é o centro de muitas 

discussões das definições actuais de empreendedorismo, baseadas nas noções de Say, e 

significa mover os recursos económicos para áreas de grande retorno. Neste sentido, 

quando se fala em oportunidade, fala-se em criar valor. Para o mesmo autor, iniciar um 

negócio não é nem necessário nem suficiente para o empreendedorismo, afirmando “que 

nem todo o pequeno novo negócio é empreendedor ou representa o empreendedorismo” 

(Drucker, 1998: 28). 

Stevenson, um dos líderes do pensamento económico da Harvard Business 

School, conduziu uma investigação destinada a determinar o que distingue uma gestão 

empreendedora de uma gestão administrativa. O autor propôs que se considere a gestão 

empreendedora como a procura da oportunidade sem ter em conta os recursos 

disponíveis no momento. Verificou que os empreendedores não deixam que os seus 

recursos iniciais limitados impeçam ou limitem as suas opções, perseguindo assim 

oportunidades que passam despercebidas aos gestores administrativos, isto é, encontram 

e buscam oportunidades, mobilizando recursos dos outros para atingir os seus 
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objectivos (Dees, 1998). Os gestores permitem que os recursos (limitados ou 

inexistentes) e as suas funções definidas impeçam a sua visão e as suas acções.  

Uma vez mais temos uma definição de empreendedorismo que não se limita ao 

iniciar de um negócio. Vulgarizaram-se já as palavras de Drucker (1998) que preconiza 

que ser empreendedor não é necessariamente criar uma empresa ou inventar um novo 

negócio. 

As ideias apresentadas de Say, Schumpeter, Drucker e Stevenson, tornam-se 

atractivas porque podem ser facilmente aplicadas no sector social, quando descrevem 

uma forma de pensar e um tipo de comportamento que se pode manifestar em qualquer 

lugar (Dees, 1998). 

É aceite, na generalidade das sociedades, que o termo “entrepreneur” define uma 

atitude perante a vida, uma forma de estar que se apresenta como uma peça 

indispensável para o progresso económico, mas também para o desenvolvimento social 

e cultural. Existem muitas correntes de pensamento com ênfases distintas nas 

capacidades do empreendedor: de arriscar, de inovar e, em alguns casos, de criar novos 

negócios. É essa capacidade que lhe confere o poder de geração de valor para a cadeia 

produtiva e social, esteja o empreendedor à frente de negócios com fins lucrativos ou 

em organizações não-governamentais, o chamado empreendedor social. 

 

4. A emergência do empreendedorismo social e o papel do empreendedor social como 
agente criativo de mudança 

A globalização é um dos fenómenos mais marcantes do último século enquanto 

resultado das mudanças do capitalismo moderno. A sua configuração é paradoxal, 

atendendo que ao mesmo tempo a que assistimos a avanços tecnológicos a par da 

produção de conhecimento, deparamo-nos com níveis sociais e humanos cada vez mais 

baixos, se atentarmos a determinados factores: ao desemprego involuntário no qual os 

indivíduos se vêm empurrados para fora do seu local de trabalho ainda em idade activa; 

aos baixos salários; aos trabalhadores precários; aos jovens de baixas qualificações à 

procura do primeiro ou novo emprego e ainda, aos trabalhadores que em resultado da 

conjuntura económica actual têm salários em atraso, ou seja, estamos perante indivíduos 

que se encontram numa situação de vulnerabilidade. Como afirma Almeida (1993: 6), a 

vulnerabilidade deve ser entendida não só como a probabilidade objectiva de percursos 



Empreendedorismo na escola: A emergência de um outro paradigma na educação/Formação  
 

40 40 
 

de empobrecimento mas também como a aprendizagem da desqualificação social e, por 

vezes, “a habituação inicial à estigmatização e à inferiorização, à perda de dignidade e 

de estatuto”. O próprio sistema capitalista, causador desses impactos, não consegue dar 

respostas eficientes e de forma eficaz. 

Com efeito, as relações de emprego sofreram grandes alterações nas últimas 

décadas com este fenómeno da globalização, do avanço da tecnologia e de toda uma 

conjuntura sócio-económica que concorreu para a diminuição vertiginosa dos postos de 

trabalho. Assiste-se, assim, ao decorrer de mudanças estruturais no mundo do trabalho 

que têm implicações directas nas taxas de desemprego crescentes. Mesmo com o 

crescimento da economia, são poucas as condições que possibilitam a inclusão de 

grande parte dos indivíduos, que se vêem excluídos do acesso a bens e serviços sociais 

necessários ao seu bem-estar. 

Incentivados pelas ameaças e oportunidades resultantes do actual estado de 

desequilíbrio sócio-económico mundial, diversos sectores da sociedade mobilizam-se na 

procura de respostas a problemas sociais. Neste contexto, iniciativas de 

empreendedorismo social têm-se tornado alvo de discussão nos meios empresarial e 

académico. É perante este cenário de crescente problematização social, de relativa 

redução dos investimentos públicos no campo social, de crescimento das organizações 

do terceiro sector e da participação das empresas no investimento e nas acções sociais 

que o empreendedorismo social emerge nos anos 90 do século XX. 

O empreendedorismo social é uma nova forma e paradigma de gestão social que 

se apresenta como emergente e de grande poder de transformação social. O mundo está 

a mudar rapidamente e os nossos estereótipos  do que é ser empreendedor devem ser 

ajustados à mudança.  Actualmente, o empreendedorismo social apresenta-se como um 

conceito em desenvolvimento, mas com características, princípios e valores próprios, 

sinalizando diferenças entre uma gestão social tradicional e uma empreendedora. O 

empreendedorismo social surge como uma forma de solucionar problemas de pobreza e 

exclusão social. Inicialmente era uma derivação do empreendedorismo empresarial e foi 

fortemente influenciado pela acção das empresas privadas no campo social e público, 

assumindo, contudo, as suas próprias estratégias, num contexto de crescimento do 

terceiro sector e da necessidade e procura de acções de grande impacto e mudanças 

efectivas (Ferreira; Oliveira, 2004). Alguns dos impulsionadores do conceito e da 
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prática do empreendedorismo social são o crescente processo de exclusão social e a 

incapacidade do governo em intervir efectivamente junto das questões sociais. 

No epicentro deste cenário surgem novos paradigmas que propõem uma 

abordagem diferenciada permitindo descortinar elementos contidos na complexidade 

dos fenómenos sócio-económicos. Os paradigmas tradicionais de negócios assentes em 

valor acrescentado são inadequados para tratar deste novo mundo que continua, 

contudo, a ser fortemente influenciado pelo empreendedorismo empresarial, todavia 

assumindo também características muito próprias, como podemos observar no quadro 

abaixo (Oliveira, 2004; Dees, 2001): 

 
Quadro 2- Empreendedorismo empresarial vs empreendedorismo social 

 
Empreendedorismo empresarial Empreendedorismo social 

Individual Colectivo 

Produz bens e serviços para o mercado Produz bens e serviços para a comunidade 

Centra-se no mercado Centra-se na procura de soluções para os 
problemas sociais 

A medida de desempenho é o lucro A medida de desempenho é o impacto 
social 

Visa satisfazer as necessidades dos clientes 
e ampliar as potencialidades do negócio 

Visa retirar pessoas de situação de 
risco/exclusão social e promovê-las 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2004) e Dees (2001) 

Embora o conceito de empreendedorismo social esteja a ganhar popularidade, 

ele acaba por significar diferentes coisas, sendo algumas vezes associado 

exclusivamente a organizações sem fins lucrativos que iniciam empreendimentos com 

fins de lucro. Outras vezes é usado para descrever qualquer pessoa que inicie uma 

organização sem fins lucrativos. E algumas vezes é ainda usado para se referir a 

empresários que aderem a práticas de responsabilidade social. Podemos chegar à 

conclusão de que o conceito de empreendedorismo sofre daquilo a que Weinert apelida 

de “inflação conceptual” onde a falta de uma definição exacta é acompanhada por um 

excesso de significado (Rychen, 2001).  

São diversos os autores que defendem que os empreendedores sociais têm 

características semelhantes aos empreendedores de negócios. A diferença encontra-se na 
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preocupação de missão social onde o objectivo último não é gerar lucro mas o seu 

impacto social. São considerados os agentes de transformação/mudança no sector social. 

Eles actuam localmente, mas ao serem extremamente visionários pensam sempre em 

inspirar a sociedade com as suas ideias e como fazer para as colocar em prática (Dees, 

2001; Bornstein, 2007; Oliveira, 2004).  

Os empreendedores sociais procuram provocar verdadeiras mudanças sociais a 

partir das suas inquietações enquanto seres humanos. Eles têm o papel de agentes de 

mudanças por: i) adoptarem uma missão de gerar e manter valor social; ii) 

reconhecerem e procurarem implacavelmente novas oportunidades para servir tal 

missão; iii) comprometerem-se num processo de inovação, adaptação e aprendizagem 

contínua; iv) agirem arrojadamente sem se limitar aos recursos disponíveis; exibirem 

um elevado sentido de transparência para com os seus parceiros e públicos e nos 

resultados gerados (Dees, 2001). 

O empreendedorismo social surge como uma solução para promover a inserção 

dos grupos excluídos de uma sociedade com base capitalista, principalmente nas lacunas 

que o poder público não consegue preencher para suprir as necessidades, cada vez mais 

significativas. Apresenta-se como um factor indutor e gerador de auto-organização do 

sistema social, ao contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável. Define-se 

como uma acção capaz de desencadear, por meio de acções locais, efeitos globais com 

impacto social significativo, produzindo transformação social. 

Os empreendedores são inovadores, criam novos paradigmas e são pioneiros de 

novas abordagens. Tal não significa que criem algo completamente novo. Muitas vezes, 

transformam algumas ideias já existentes e utilizam a criatividade que os caracteriza 

para aperfeiçoar ou (re)inventar processos. É um processo criativo e contínuo de 

explorar, aprender e melhorar. 

O empreendedor social é um agente da criatividade comunitária. É 

compreendido aqui como aquele que, mediante a sua criatividade, toma para si a tarefa 

de solucionar problemas e encontrar benefícios para a sua comunidade. Nesse sentido, a 

maior parte das definições estabelecem um “empreendedor social” como agente 

criativo.  

No âmbito das teorias propostas sobre o conceito de empreendedorismo social 

destacam-se diversas organizações que têm disseminado o conceito e a prática do 

empreendedorismo social: School for social Entrepreneurship (SSE) no Reino Unido; 
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Canadian Center Social Entrepreneurship (CCSE) no Canadá; Found Schwab na Suíça; 

Ashoka nos Estados Unidos da América e no Brasil. 

Estas têm contribuindo com as suas diferentes definições para o actual conceito 

em fase de estabilização, como podemos constatar no quadro seguinte: 

 

Quadro 3 - Conceitos sobre Empreendedorismo Social  

Organização Definição 

School Social Entrepreneurship- Reino Unido “Um empreendedor social é alguém que trabalha de uma 

forma empresarial, mas para um público ou benefício social, 

em lugar de ganhar dinheiro. (...) Eles constroem algo do nada 

e são ambiciosos para alcançar os seus objectivos (...) são 

constantemente criativos e não têm medo de cometer erros. Os 

empreendedores sociais nunca dizem “não pode ser feito”. 

Canadian Center Social Entrepreneurship- Canadá “Empreendedores sociais vêm de qualquer sector, e não estão 

limitados por barreiras que se possam colocar no caminho dos 

seus objectivos; eles desenvolvem novos modelos e novas 

abordagens que lhes permitam ultrapassar esses obstáculos”. 

Found Schwab- Suíça “Um empreendedor social identifica e aplica ideias práticas a 

problemas sociais combinando inovação, sem recursos e 

oportunidade. Inova encontrando um novo produto, um novo 

serviço ou uma nova abordagem para o problema social. 

Centra-se principalmente na criação de valor social e dentro 

desse espírito está preparado para partilhar abertamente as 

suas inovações; resiste ser “armadilhado” por 

constrangimentos ideológicos ou disciplina”. 

ASHOKA- Brasil “O empreendedor social é uma pessoa visionária, criativa, 

prática e pragmática; que sabe como ultrapassar obstáculos 

para criar mudanças sociais significativas e sistémicas. Possui 

uma proposta verdadeiramente inovadora, já com resultados 

de impacto social positivo na região onde actua, e demonstra 

estratégias concretas para disseminação dessa ideia nacional 

e/ou internacionalmente”. 

ASHOKA- Estados Unidos “Os empreendedores sociais são indivíduos visionários que 

possuem capacidade empreendedora e criatividade para 

promover mudanças sociais de longo alcance nos seus diversos 

campos de actividade. São inovadores sociais que deixarão a 

sua marca na história”. 

 

Neste quadro de definições de empreendedorismo social verificamos que o 

conceito ainda está em construção. Todavia, existem diversas similitudes quanto à 

compreensão da origem e relação do empreendedorismo social com a lógica 
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empresarial, factor que se poderá explicar pela crescente participação das empresas no 

combate aos problemas sociais. 

A School For Social Entrepreneurs, da Inglaterra, salienta que os 

empreendedores sociais nunca dizem “não pode ser feito” (SSE, org.)12. Na sua visão, 

um empreendedor social é alguém que trabalha de uma forma empresarial mas com “o 

fim último do social, e não o de fazer dinheiro”. Para os empreendedores sociais, os 

mercados para explorar não são os comerciais, que visam acima de tudo o lucro, mas 

são as pessoas ou as comunidades com necessidades, que por meio de outras iniciativas 

não conseguiram ficar detentoras de “bens” que lhes pudessem proporcionar bem-estar.  

Não existe contudo, nesta definição, um modelo de empreendedor social, mas 

sim diferentes pessoas, com as suas abordagens alicerçadas em diferentes 

conhecimentos, interesses e experiência. O que eles realmente partilham são 

competências empreendedoras e características aliadas a uma missão ou objectivo 

social. 

Para esta escola, os empreendedores sociais têm competências para encontrar 

novos usos para espaços abandonados, materiais em segunda-mão e pessoas 

subaproveitadas. Sendo que os mais bem sucedidos incorporam e personificam uma 

interessante mistura de idealismo-pragmatismo – high-mindedness wedded to hard-

headedness. 

Outra escola, o Canadian Center for Social Entrepreneurship afirma que o 

empreendedor social, seja de que sector for, costuma ter “as características de 

empresários tradicionais com visão, criatividade e determinação, e empregam e 

focalizam-se na inovação social” (CCSE)13. O espírito empresarial visando a 

transformação social, típica das práticas de inovação, é um aspecto que a Shawb 

Foundation For Social Entrepreneurship, da Suíça evidencia: os “agentes de 

intervenção criam ideias úteis para resolver problemas sociais” (Schwabfound,org.)14. 

Os empreendedores sociais não estão limitados por normas de sector ou 

tradições, nem por barreiras que se possam colocar no caminho dos seus objectivos. 

Eles desenvolvem novos modelos e são pioneiros de novas abordagens que lhes 

permitem ultrapassar os obstáculos. 

 
12 School for Social Entrepreneurs (SSE); http://www.sse.org.uk/ [aced. 8/03/2008]. 
13 Canadian Center for Social Entrepreneurship (CCSE); http://www.ccse./ [aced. 8/03/2008]. 
14Schwab Foundation for Social Entrepreneurship http://www.schwabfound.org/index.htm [aced. 8/03/2008]. 
 

http://www.sse.org.uk/
http://www.ccse./
http://www.schwabfound.org/index.htm
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Para a Ashoka, os empreendedores sociais têm uma ideia inovadora que produz 

uma mudança social significativa e uma visão empreendedora na altura de realizar os 

seus projectos. São indivíduos que possuem a visão, a criatividade e a determinação 

tradicionalmente associada aos empreendedores de negócio, porém a sua motivação é a 

de gerar uma mudança social profunda e duradoura, e não o benefício económico 

(Ashoka,org.)15. 

Perante estas definições, propomos um conceito que engloba as componentes 

chave comuns do que se designa de empreendedor social. 

Os empreendedores sociais são pessoas criativas que resistem ser armadilhadas 

por constrangimentos ideológicos ou económicos, aplicam ideias práticas a problemas 

sociais, apresentando propostas verdadeiramente inovadoras num quadro de novas 

abordagens a esses problemas, num compromisso de sustentabilidade. Designam-se de 

inovadores sociais porque criam mudanças sociais significativas e sistémicas. 

 O empreendedorismo apresenta-se como um indutor importante de mudanças 

económicas e societais e é nessa disposição que este é entendido como uma peça chave 

para encontrar novas formas de desenvolvimento de “carreiras/oportunidades 

profissionais” nos jovens de modo a evitar a sua exclusão, mas mantendo-os antes 

socioeconomicamente activos e integrados. A incapacidade do governo em intervir de 

forma eficaz perante estes problemas sociais que afectam os jovens, não só devido ao 

enfraquecimento estatal mas também derivado da incapacidade do mercado, abre 

caminho para a intervenção de um terceiro sector, o do empreendedorismo social. “ (...) 

O tempo está manifestamente maduro para as abordagens empreendedoras aos 

problemas sociais (...)” (Dees, 2001). 

 

5. As políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo na escola: o exemplo do 
Programa Nacional de Empreendedorismo (EPE) 

 

Lançado pela tutela, e destinado a escolas/agrupamentos de escolas do Ensino 

Básico e Secundário, o Projecto Nacional de Educação para o Empreendedorismo (EPE) 

é um exemplo das políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo. Tem por 

 
15 Ashoka, Innovaters for the public; http://www.ashoka.org/ [aced. 8/03/2008]. 
 

http://www.ashoka.org/


Empreendedorismo na escola: A emergência de um outro paradigma na educação/Formação  
 

46 46 
 

objectivo principal contribuir para um trabalho contínuo de desenvolvimento de 

competências-chave junto dos alunos e para a apropriação social do espírito 

empreendedor junto das escolas e das comunidades educativas.  

As áreas disciplinares essenciais para o desenvolvimento de projectos de 

educação para o empreendedorismo (EPE) nas escolas são: a Língua Portuguesa, a 

Matemática, o Estudo do Meio, o Ensino Experimental das Ciências, o Inglês e as 

Tecnologias de Informação e Comunicação. No âmbito dos projectos EPE, as Áreas de 

Projecto e de Educação Cívica terão também um papel a desempenhar, como especifica 

o “Guião Promoção do Empreendedorismo na Escola”, editado pelo Ministério da 

Educação/Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular. 

As actividades no âmbito de projectos EPE deverão ter por base alguns factores 

críticos e estruturantes de sucesso educativo na educação para o empreendedorismo, 

entre os quais a integração dos conteúdos curriculares nas actividades organizadas, a 

participação activa dos alunos e a constituição dos grupos de trabalho. Todo o processo 

deverá ser co-orientado pelos alunos sendo o trabalho sempre realizado em equipa.  

Note-se que o “Guião Promoção do Empreendedorismo” é pensado para os 

profissionais de educação e específica várias competências-chave a desenvolver pelos 

alunos, e uma abordagem das áreas curriculares dos Ensinos Básico e Secundário 

fundamentais para o empreendedorismo. Neste guião são ainda definidas as estratégias 

para a promoção do espírito empreendedor na escola, a organização e o planeamento 

dos projectos, a sua execução e respectiva avaliação, fornecendo igualmente exemplos 

de actividades a desenvolver no âmbito da implementação dos Projectos EPE. 

Uma das orientações do Projecto EPE designa-se de aprender fazendo que 

consubstancia-se em projectos práticos e reais que são muito atractivos para os alunos 

pois, por um lado, poderão intervir na sua própria realidade, respondendo aos seus 

problemas e aos dos outros de forma activa, e, por outro lado, permitem a existência de 

um nexo de causalidade entre as acções e os seus resultados e entre os conhecimentos 

escolares e a vida social, por via da construção e da transferência de saberes (Malglaive, 

1995). Esta transferência de conhecimentos não é automática, adquire-se por meio de 

exercício e de uma prática reflexiva, em situações que possibilitam mobilizar saberes, 

transpô-los, combiná-los, inventar uma estratégia original a partir de recursos que não a 

contêm e não a ditam. Por sua vez, a mobilização exerce-se em situações complexas, 

que obrigam a estabelecer o problema antes de o resolver, a determinar os 
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conhecimentos pertinentes, a reorganizá-los em função da situação e a extrapolar ou 

preencher as lacunas. Considera-se competente a pessoa que é capaz de adequar as suas 

acções tendo em vista um objectivo determinado. Neste sentido, possuir conhecimentos 

ou capacidades não significa ser competente. É preciso saber mobilizá-las no momento 

oportuno e de forma adequada. Numa situação de trabalho, a actualização daquilo que 

se sabe em contexto específico é reveladora da passagem à competência. Ou seja, esta 

realiza-se na acção (Le Boterf, 2005). 

O aprender fazendo implica assim que o aluno seja o actor principal da sua 

própria formação, devendo para isso adoptar uma metodologia de investigação em torno 

do seu processo de aprendizagem/ensino: 

 

• Saber obter a informação que lhe é pertinente; 

• Seleccionar e analisar essa informação; 

• Planear o seu trabalho de forma a atingir os seus objectivos; 

• Desenvolver competências de trabalho em grupo; 

• Executar o seu próprio plano de trabalho; 

• Controlar e monitorizar o processo de trabalho; 

• Avaliar, discutir e concluir sobre o processo na implementação do seu 

plano de trabalho e seus principais resultados; 

• Saber comunicar aos outros as principais linhas orientadoras do seu 

trabalho, as conclusões mais importantes e eventuais repercussões sociais 

do mesmo. 

O EPE tem dois eixos temáticos: o Social, o Tecnológico e Científico. 

O eixo Social tem por base a dinamização e participação activa em projectos ou 

acções de cariz social. São diversas as acções que permitem adequar os projectos e as 

motivações dos alunos e o desenvolvimento das suas ideias e vocações – que são um 

campo de acção privilegiado para a educação e para a cidadania. Dá-se principal 

enfoque à participação social de forma activa e a defesa de valores fundamentais das 

sociedades modernas, como a igualdade de oportunidades, o respeito e a inclusão social. 

O eixo Tecnológico e Científico dinamiza a participação activa em projectos ou 

acções de cariz tecnológico e científico, e não se reduz apenas à utilização das TIC. O 

desenvolvimento do espírito científico e da inovação tecnológica abre espaço para o 
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desenvolvimento do potencial empreendedor dos alunos, através da sua criatividade, 

inovação e concretização dos seus projectos/acção. A partir das aprendizagens 

curriculares no âmbito do empreendedorismo, os projectos e as actividades dos alunos 

devem ser reais (não simuladas), sustentáveis (geridas com autonomia pelos alunos ou 

mediadas através da cooperação com os professores), apresentando como resultados 

produtos sociais autênticos.  

Em inicio de Outubro de 2008 este projecto era o nosso objecto empírico de 

análise. Realizámos uma entrevista com dois dos responsáveis do projecto, tendo sido 

proibida a sua gravação. Fomos ainda aconselhados a enviar uma carta a solicitar 

autorização para aceder ao nome das escolas envolvidas no projecto, tendo 

recepcionado uma resposta passados 4 meses, depois de termos (re)formulado o objecto 

empírico. A resposta fazia referência ao facto de que para aceitarem o pedido, teríamos 

que enviar todo o conjunto de objectivos da investigação que se pretendia efectuar. 

Posteriormente os dados enviados seriam submetidos a avaliação de um júri, não 

havendo, contudo, qualquer indicação do tempo de demora de tal procedimento 

avaliativo, pelo que se abandonou o objectivo de considerar este projecto como objecto 

deste estudo. 

Deste modo, o nosso objecto de estudo incidiu sob a Associação Aprender a 

Empreender – Junior Achievement Portugal que apresentamos no capítulo seguinte, 

depois da apresentação da estratégia de pesquisa. 
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Capítulo III – Empreendedorismo na escola: caracterização de 
estratégia de investigação e do objecto de estudo 
 

1. O desenho da investigação: uma abordagem interpretativa 

 

A metodologia pode ser definida como um conjunto de directrizes que orientam 

a investigação científica (Hérbert; Goyette; Boutin, 1994) e, por detrás da escolha das 

metodologias, situa-se a questão crucial das linguagens científicas ou paradigmas. Para 

o tipo de investigação que realizamos, em que se procura entender de que forma os 

projectos de empreendedorismo conseguem motivar e potenciar nos jovens o 

desenvolvimento de competências profissionais, consideramos a abordagem qualitativa 

como a mais adequada, na medida em que através dela podemos compreender o nível de 

significados que os actores atribuem às suas acções. Para analisar quais os significados 

que os alunos e docentes criam em relação aos projectos de empreendedorismo, 

procurou-se orientar a pesquisa num contexto paradigmático denominado de 

compreensivo/interpretativo16, porque não tende a encontrar nexos de causalidade entre 

variáveis rígidas, mas antes tenta descortinar a multiplicidade de relações entre os 

comportamentos e os significados que os actores conferem à acção social. “Paradigmas 

compreensivos assumem uma postura muito crítica em relação às metodologias lógico-

dedutivas e propõem a substituição da procura das regularidades e das «leis» do 

funcionamento societal pelos sentidos sociais accionados pelos actores nos seus 

comportamentos, substituindo a explicação das causalidades pela compreensão dos 

sentidos da acção social” (Guerra, 2006: 7).  

Considera-se como Erikson (1986) que a eficácia dos projectos de 

empreendedorismo na escola deve ser analisada como se de um jogo de xadrez se 

tratasse, correspondendo os programas de empreendedorismo e os seus objectivos ao 

tabuleiro, e o estatuto dos docentes, dos voluntários e dos estudantes às peças de jogo. 

As regras que regem as relações sociais dos actores do programa de empreendedorismo 

representariam as regras do jogo. Considera-se que a compreensão dos projectos 
 

16 Enquanto que Erikson defende a denominação de «paradigma interpretativo» para referir o conjunto 
das abordagens qualitativas, sejam a etnometodologia (práticas discursivas na esfera social) ou o 
interaccionismo simbólico, existem outros autores que dão preferência à expressão «paradigma 
compreensivo» (Erikson, 1986 in Hérbert; Goyette; Boutin, 1994; Guerra, 2006).  



Empreendedorismo na escola: A emergência de um outro paradigma na educação/Formação  
 

50 50 
 

equivale a um jogo de xadrez a várias dimensões, que se enche de paradoxos e 

contradições que é preciso perceber (1986 in Hérbert; Goyette; Boutin, 1994: 45). Nesse 

sentido, o paradigma compreensivo procura desvendar a aparente uniformidade das 

acções e centrar a sua pesquisa nas análises e nos conceitos que fazem mais apelo às 

redes sociais, às estratégias dos actores, às suas representações e trajectórias (Guerra, 

2006).  

Com efeito, o objecto de análise é formulado em termos de acção, seja a que 

abrange os comportamentos objectivos, seja a que abrange os significados que lhe 

atribuem o actor e aqueles que interagem com ele (Hérbert; Goyette; Boutin, 1994). 

As diferentes partes do processo de investigação são interdependentes e este 

processo ao constituir o todo não pode ser pensado como uma simples sequência linear 

de etapas predeterminadas. Assim sendo, os passos empíricos foram suportados e 

legitimados por um quadro teórico, mas sempre de uma forma dialogante, atribuindo à 

teoria o que Almeida e Pinto (1995: 89) lhe advogam, o papel de comando, “cabendo-

lhe o accionamento dos métodos e das técnicas disponíveis com vista à obtenção de 

produtos-conhecimentos”. Desta forma, à teoria é conferido o papel de comando 

conceptual e problematizador de todo o trabalho científico que se traduz em articular-

lhe os diversos momentos: ela define o objecto de análise, confere à investigação, por 

referência a esse objecto, orientação e significado, constrói-lhe as potencialidades 

explicativas e define-lhe os limites (Almeida e Pinto, 1995: 63). 

Na nossa pesquisa empírica, a teoria foi um ponto de partida importante e o 

elemento que comandou os seus momentos e opções fundamentais.  

Adoptamos uma estratégia de diálogo teoria-empiria, em que está em 

permanente (re)construção a teorização, tendo em conta quer as considerações teóricas, 

quer as interpretações da empiria. Neste trabalho tratamos a teoria como um modus 

operandi que orienta e organiza a prática científica (Bourdieu, 1989).    

Na mesma linha de pensamento encontra-se Javeau (1998), que defende que as 

teorias nascem das invariantes, a fim de dar “cientificamente” conta de fenómenos 

sociais apresentados sob a forma de problemas, os problemas sociológicos. E os 

fenómenos sociais são explicados pelas teorias, que são “corpus estruturados de 

proposições enunciadas de maneira racional a partir de axiomas que definem um 

paradigma, isto é, um modelo teórico de pensamento que orientará o conjunto da 

investigação e da reflexão teórica num dado domínio” (1998: 5). No decorrer dos 
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diversos níveis de especificação do objecto, a teoria produz e integra o que Giddens 

denomina de enunciados observacionais e, dessa forma, atribui consistência à rede de 

relações que se estabelece em todo o processo (Almeida e Pinto, 1999). O que se 

pretende é que a própria realidade social seja orientada pela teoria e que conduza a um 

modelo heurístico, consubstanciado numa concepção de investigação empírica 

teoricamente orientada (Costa, 1999: 7). Este diálogo, ao estar sempre presente no 

decorrer da pesquisa, permitiu-nos realizar a pesquisa empírica de forma teoricamente 

informada e sob regulação metodológica, utilizando instrumentos técnicos e 

procedimentos operatórios adequados.  

A estratégia de investigação adoptada assumiu a configuração metodológica de 

uma análise intensiva, definida através da aplicação de uma multiplicidade de técnicas 

de recolha de informação aos diferentes actores de duas escolas onde são aplicados os 

projectos de empreendedorismo da Aprender a Empreender. Esta estratégia 

metodológica privilegiou a abordagem directa da população a estudar no seu próprio 

contexto de interacção: a escola. Temos consciência da limitação deste tipo de 

metodologia, que não permite uma generalização das conclusões empíricas, mas 

possibilita uma análise em profundidade sobre as problemáticas em questão. Atendendo 

ao objecto de estudo da nossa investigação esta estratégia parece-nos a mais adequada, 

ao permitir uma análise intensiva das várias dimensões dos programas de 

empreendedorismo na escola. Não se trata de um estudo de caso em sentido 

metodológico clássico do termo, porém aproxima-se desta abordagem em alguns 

aspectos. Do ponto de vista da escolha teórico-metodológica, assentou na presença 

prolongada no terreno, num constante contacto com as pessoas com uma atitude de 

observação atenta aos acontecimentos importantes para a análise. Antes de iniciar a 

investigação, houve o cuidado de assumir uma postura ética ao informar as pessoas com 

quem tivemos contacto sobre os objectivos da pesquisa. Solicitamos autorização à 

directora geral da AE, que nos colocou em contacto com a responsável do Programa “A 

Empresa” que, por sua vez, serviu de ponte para acedermos aos professores das escolas 

em estudo. A todos os interlocutores foram apresentados os objectivos do nosso 

trabalho, bem como todos os procedimentos postos em prática. Garantimos 

confidencialidade aos actores e à informação por eles proporcionada. Procurámos com 

este tipo de abordagem apresentar o investigador aos diversos intervenientes, o que 

consistiu na identificação do investigador, na apresentação do objecto e dos objectivos 
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da investigação bem como alertá-los para o tipo de informação e colaboração 

indispensáveis. Como defende Stake (1994) o estudo de casos é, “simultaneamente um 

processo de aprendizagem sobre o caso e um produto da nossa aprendizagem” (1994: 

337). O estudo de casos predispõe o investigador a lidar com “descobertas inesperadas e 

exige que ele reoriente o seu estudo à luz de tais descobrimentos” (Becker in Pais, 2002: 

72). E neste aspecto particular, aproximamo-nos da metodologia de estudo de caso. 

De facto, conforme já explicado, no início deste estudo equacionou-se a hipótese 

de realizar o estudo sobre o Projecto Nacional de Empreendedorismo na Escola, EPE. A 

partir do momento em que o acesso aos nomes das escolas que participam no EPE nos 

foi profundamente dificultado, todo o processo de investigação começou a ficar em 

causa. A aproximação ao terreno foi assim marcada por um obstáculo. 

Face a este posicionamento de condicionalismos por parte do Ministério da 

Educação ponderámos abandonar o sistema de ensino público. Tínhamos tido contacto 

com a Aprender a Empreender (AE) em Maio de 2008, num Congresso de 

Empreendedorismo Social, tendo esta iniciativa passado a tomar lugar de destaque nas 

nossas opções para o processo de investigação.  

Uma investigação implica constantes ajustamentos da concepção de percursos de 

forma a adaptar-se melhor aos fenómenos e domínios estudados. Deste modo, o 

investigador está continuamente a (re)definir o projecto e a metodologia da investigação 

(Burgess, 1997: 33). O facto de termos de fazer uma abordagem a uma realidade que 

não tínhamos pensado inicialmente constituiu uma necessidade de reequacionar o 

sentido de condução da investigação. De todos os problemas, o temporal era o mais 

premente, mas no final apresentou-se mais como um desafio do que propriamente como 

um obstáculo para o desenrolar da própria investigação. A pesquisa é, por definição, 

algo que se procura. É um caminhar para um melhor conhecimento, com todas as 

hesitações, desvios e incertezas que isso implica (Quivy, 1992: 29). Foi este sentimento 

que prevaleceu ao longo da presente investigação. No entanto, ele foi mais intenso na 

sua fase inicial. A procura dos significados que dão sentido ao mundo social e aos seus 

actores é uma preocupação comum aos investigadores sociais.  

Através da AE tivemos a possibilidade de uma aproximação metodológica 

intensiva e de exploração/descoberta das diferentes especificidades do programa de 

empreendedorismo “A Empresa” no meio escolar, estratégia adequada para analisar um 

conjunto de dinâmicas sociais de (re)produção de identidades sociais de motivação para 
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a aprendizagem e a permanência na escola, bem como de construção de projectos 

futuros profissionais.  

2. Objectivos específicos orientadores da pesquisa e o modelo de análise  

O facto de reconhecermos a importância dos projectos de empreendedorismo na 

escola enquanto formas de estímulo à aprendizagem, levou a que procurássemos neste 

trabalho analisar o papel dos programas de empreendedorismo na construção de saberes 

e no desempenho escolar dos jovens, bem como na forma como equacionam o seu 

futuro. Nesse sentido, recordamos a questão central deste estudo que procura dar conta 

dos nossos objectivos: de que modo os programas escolares de empreendedorismo se 

posicionam como mecanismo de prevenção e/ou intervenção para jovens que perdem o 

interesse pela escola e se apresentam como instrumento capaz de motivar e capacitar os 

mesmos no desenvolvimento de competências e no desenhar de projectos profissionais 

futuros? Esta problemática compreende um leque de eixos teóricos que pretendem 

explicar de forma estruturante o objecto de estudo. Considera-se que o trabalho 

consubstancia-se no seguinte objectivo geral: 

- analisar a relação existente entre os programas de empreendedorismo aplicados 

na escola e as trajectórias escolares dos alunos equacionados numa perspectiva de 

construção e (re)construção identitária, bem como de permanência na escola e de 

construção de futuros projectos profissionais. 

No que se refere aos objectivos específicos, procuramos: 

a) analisar em que medida os programas de empreendedorismo conseguem 

motivar os jovens para permanecerem na escola e de que forma esta motivação se 

propaga ao interesse pelas outras disciplinas; 

b) analisar em que medida os programas de empreendedorismo se articulam com 

aprendizagem formal escolar e se potenciam reciprocamente na protecção contra o risco 

de exclusão da escola (abandono e insucesso escolar); 

c) analisar em que medida os programas de empreendedorismo se articulam com 

aprendizagem formal escolar e se potenciam reciprocamente na capacitação e motivação 

para projectos profissionais. 

Estes objectivos específicos permitem definir o estatuto de variáveis e dar conta 

do conjunto de relações implícitas. Deste modo, com base nos objectivos delineados e 
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no corpo teórico adoptado neste estudo, construímos o seguinte modelo de análise, 

ilustrado na figura 5, que permitirá responder às questões colocadas. 
 

 

Figura 2 – Modelo Analítico 

 

 

          17 
A rede relacional que compõe o modelo de análise é atravessada por uma 

problemática central: o processo de aprendizagem onde se constroem saberes e espaços 

de pertença onde se define o processo de (re)construção da própria identidade.  

Relativamente ao segundo, o conceito de identidade dá conta do processo 

complexo, através do qual os indivíduos se constroem a si próprios no decorrer da sua 

vida. Na perspectiva de Giddens e Castells (1994; 2003), a identidade é um processo de 

construção de significado, condicionado por mecanismos sociais e culturais que se 

inter-relacionam e que é orientado pelos próprios actores, dotados de capacidade 

reflexiva. É um projecto reflexivo (está ligado à forma como os indivíduos se vêem a si 

próprios e como atribuem significado à sua acção) e de capacidade de acção (sobre a 

própria identidade e sobre o mundo exterior). As identidades constituem fontes de 
                                                 
17 A avaliação das causas que explicam uma correlação, implicam que se distinga as variáveis 
independentes e dependentes. A variável independente é a que produz um efeito sobre a outra variável, 
sendo que a variável afectada é a dependente. 
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endentes a protecção para o risco de exclusão 

escolar

rendizagem, quando 

se abo

o na Área Projecto, sendo ele próprio o 

project

significado para os próprios actores, por eles originadas e construídas através de um 

processo de individualização; as identidades organizam os significados. É também na 

escola que os jovens constroem as suas identidades, e estas ao reflectirem a pertença a 

grupos sociais, conduzem a que os jovens accionem estratégias identitárias de diferentes 

universos: contexto de origem social, contexto escolar e grupo de pares. As identidades 

pessoais sofrem mutações no domínio do trabalho e do emprego como no mundo da 

formação e da escolarização. Estas mutações incidem directamente sobre as relações 

entre o indivíduo e o social, sobre a socialização. A identidade pessoal é construída 

pelos próprios indivíduos no decurso das suas trajectórias de vida, com todas as suas 

experiências passadas e presentes, e com a contribuição de diferentes agentes sociais, 

com o objectivo de dar sentido ao seu futuro. Tendo em conta que identidade pessoal é 

o resultado de escolhas pessoais e não atribuições herdadas (Dubar, 2006), torna-se 

assim imprescindível compreender de que forma no espaço escolar e no âmbito dos 

projectos de empreendedorismo onde têm lugar interacções sociais sucessivas se 

constroem e (re)configuram identidades. 

Consideramos como variáveis dep

, a manutenção na escola, e a capacitação e motivação para projectos futuros 

profissionais, pois são os domínios de análise que pretendemos explicar. As variáveis 

independentes de influência directa contemplam os domínios referentes à aprendizagem 

não formal do empreendedorismo e à aprendizagem formal escolar, definidos como 

processo de aprendizagem, que é a outra problemática central do estudo. O conceito 

“aprendizagem não formal” abrange a aquisição informal de saberes, suportada em 

actividades educacionais planificadas que são executadas fora do quadro do sistema 

formal e direccionadas a grupos específicos (Delors, 1996). É o caso do programa “A 

Empresa” que só pode ser aplicado, segundo directrizes do Ministério da Educação, a 

alunos que frequentem as áreas de Ciências Sociais e Económicas. 

Assim, é fundamental atender, à natureza contextual da ap

rdam as questões relacionadas com a identificação e a avaliação dos 

conhecimentos adquiridos por via não formal.  

O programa “A Empresa” é desenvolvid

o que os alunos têm que desenvolver ao criarem uma mini-empresa que será alvo 

de avaliação, tanto externa pela AE, como interna pelo professor que rege a disciplina. 

Devemos atender que quando a avaliação se realiza em contextos escolares e sociais, os 
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i o 

domíni

 influência indirecta, são domínios do estudo que 

não têm

saberes e as competências são, em larga medida, o resultado da participação em 

«comunidades práticas» (Jens, 2003), que neste caso são personificadas pelos actores da 

AE, bem como toda a comunidade que se mobiliza para ajudar a criar a mini-empresa. 

Consideramos que a aprendizagem não pode reduzir-se à recepção passiva de 

fragmentos de saber, mas deve acentuar a natureza relacional, negociada e empenhada 

do jovem no desenvolvimento de projectos de empreendedorismo – carácter 

comunicativo do processo - em que este adquire as competências necessárias para a 

mobilização de saberes de ordens diversas. Trata-se, do saber em uso, utilizando a 

designação proposta por Malglaive (1990), que diz respeito ao leque de saberes 

mobilizados na realização de actividades, o que implica que no decurso do processo de 

formação o jovem adquire saberes que se operacionalizam nas competências necessárias 

para agir. Deste modo, a aprendizagem não é apenas uma reprodução, mas é igualmente 

uma (re)formulação e uma renovação dos saberes e das competências (Perrenoud, 

2003). Aprender a aprender ou a empreender, consubstancia-se no aprender a fazer face 

aos problemas imprevistos, que assume-se como um elemento-chave que deve ser 

levado em conta no desenvolvimento e na (re)configuração das identidades sociais.  

A capacitação/motivação para a construção de projectos futuros constitu

o de análise que assume, no modelo analítico, o estatuto de variável dependente. 

Estudos demonstram que sem a motivação, ao mesmo tempo afectiva e cognitiva, não é 

possível aprender. Esta pressupõe uma antecipação cognitiva de um estado de coisas a 

ser realizado (Giddens, 1994). A motivação nasce essencialmente da ansiedade e dos 

processos de aprendizagem. Procuraremos, nesta análise, compreender se a não-

motivação expressa um obstáculo à compreensão das aprendizagens escolares e de que 

forma contribuem os projectos de empreendedorismo para estimular e dar sentido ao 

processo de aprendizagem na escola. 

As variáveis independentes de

 um poder explicativo directo das variáveis assumidas como dependentes. É o 

caso da origem familiar e social e da configuração das trajectórias escolares passadas. 

Consideramos as variáveis socioeconómicas como variáveis de controlo e não como 

variáveis principais de explicação do sucesso escolar, na medida em que, o efeito das 

experiências vividas pelos jovens na escola tem uma grande influência no desempenho 

desta e no âmbito dos projectos de empreendedorismo. A par disto, emerge como 

relevante reflectir sobre o modo como as escolas afectam significativamente a 
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s e independentes), com todas as suas 

relaçõe

, mais 

especif

igura 3 – Operacionalização Conceptual 

aprendizagem dos seus alunos. Esta hipótese contraria assim as teses que sustentavam 

que os antecedentes familiares eram o único factor explicativo das diferenças registadas 

ao nível do sucesso académico (Lima, 2008).  

Estas variáveis principais (dependente

s, permitem orientar a nossa análise e esquematizar a realidade a estudar. 

Foi face ao quadro de programas de empreendedorismo na escola

icamente o programa “A Empresa”, que considerámos pertinente aplicar este 

modelo analítico de forma a abordar qual o impacto que estes programas têm nos jovens 

em dois domínios principais: na integração escolar; no desenhar dos seus projectos 

futuros. Estes conceitos centrais que agregam as variáveis dependentes encontram-se 

operacionalizados na figura seguinte: 

 
F
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A integração escolar é definida neste trabalho como o resultado de um processo 

em que

rias escolares traduz as orientações escolares 

marcad

is são construções da realidade que tendem a ser comuns 

a um 

e 

definir

                                                

 interactuam uma dimensão objectiva e subjectiva ou simbólica. No primeiro 

domínio objectivo da construção dos destinos escolares, damos conta das trajectórias 

escolares dos jovens, e olhamos para a qualidade dos seus percursos escolares, ou seja, 

temos em linha de conta a importância que as situações de insucesso escolar detêm na 

estruturação das experiências estudantis.  

Neste sentido, a análise de trajectó

as por sucessos ou insucessos. Estas trajectórias explanam o processo de 

socialização escolar enquadrado durante um certo período de tempo do percurso de vida 

dos alunos na escola, que se configura e condiciona nas oportunidades escolares. Na 

dimensão subjectiva situamo-nos no universo simbólico do domínio das atitudes e 

representações face à escola.  

As representações socia

grupo social, e enquanto conjunto de proposições e explicações criadas na 

experiência de vida, reproduzem identidades sociais e culturais. Como refere Javeau 

(1998), as representações são o reflexo do social interiorizado nas consciências 

individuais. A este nível tentamos dar conta da pluralidade e da complexidade de 

factores condicionantes das redes de sociabilidade18 dos jovens que a escola 

proporciona, e que têm lugar através de vivências quotidianas, que envolve não apenas 

ir às aulas ou estudar, mas também estar na escola, participar em actividades de 

convívio e lazer adjacentes ao universo escolar. Considera-se que quer as motivações, 

quer as representações simbólicas compreendem as posições e disposições (o habitus)19 

dos jovens face à escola, que se produzem socialmente nas práticas quotidianas, na 

interacção com outros actores sociais e com o meio envolvente. Através das vivências 

escolares, os jovens estruturam a sua imagem e o modo como se pensam a si próprios. 

A vertente relacional nos quotidianos escolares que contribui para estruturar 

, entre outros factores, projectos futuros, vai moldando a construção de 

identidades, sendo estes projectos matizados por saberes e competências adquiridos e 

que se vão adquirindo (Parente, 2003). Neste quadro, pretendemos identificar de que 

forma os projectos de empreendedorismo influenciam as aspirações e expectativas 

 
18 Redes de sociabilidade entendidas como “ o conjunto de relações sociais efectivas, vividas, que unem 
os indivíduos entre si, através de laços interpessoais e/ou de grupo” (Bitard, 1988 in Pais, 1996: 171). 
19 Bourdieu (1994) define habitus como um sistema de disposições, estruturas que funcionam como 
princípios que geram e organizam as práticas e representações dos indivíduos. 
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estabelecidas para situações imediatas a realizar num futuro 

próxim

trajectó

. Uma bricolage de técnicas de recolha e análise da informação empírica 

No campo metodológico, os modos de investigação e as técnicas utilizadas de 

recolha

quanto a investimentos futuros. A aspiração é definida por Chombart de Lauwe (1976), 

como a explicitação de um desejo, em que a avaliação do objecto está integrada nos 

sistemas de valores da sociedade, grupo ou meio do qual o indivíduo faz parte. Emerge 

neste conceito a mediação entre o individual e o social, entendendo-se a aspiração como 

ponto de encontro dessas duas dimensões. As aspirações vividas e construídas pelo 

indivíduo no quadro das interacções sociais são avaliadas e interpretadas em relação a 

um conjunto de regras, convicções, opiniões e representações, que este partilha num 

determinado grupo social.  

As expectativas são 

o, enquanto as aspirações apontam para domínios mais amplos a atingir a médio 

e longo prazo. Deste modo, as expectativas e as aspirações ao implicarem uma 

capacidade de antecipação de resultados em torno de um comportamento futuro, 

parecem reflectir o conjunto de experiências anteriores dos indivíduos, apresentando-se 

como um processo dinâmico que vai sendo progressivamente alterado. 

Destaca-se também a influência da origem socioeconómica dos jovens nas 

rias escolares e no desenhar de projectos futuros, nas suas aspirações escolares e 

profissionais. A apropriação da cultura escolar é feita por meio de um sistema de 

percepções e classificações, habitus, que são produto da posição e da trajectória social 

dos indivíduos. Este sistema enquanto esquema de percepção e de apreciação, enquanto 

estrutura cognitiva e avaliadora, é transmitido através de uma posição social, mas está 

sempre em via de reestruturação. A interiorização do habitus instituído pela socialização 

primária, família e escola, é produzido e reproduzido no desenhar de projectos futuros.   

 

3

 

 e tratamento de informação decorrem, e são parte integrante, de todo o processo 

de construção do objecto de estudo. A metodologia considerada num sentido amplo e 

não redutível a técnicas ou preceitos normativos, atravessa a globalidade do processo de 

investigação. Este, ao constituir o todo, não pode ser pensado como uma simples 

sequência linear de etapas predeterminadas. Encontramo-nos envolvidos num processo 

de permanente articulação, com os diversos pólos de metodologia: epistemológico, 
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nico-metodológicos 

acciona

 passo zero da pesquisa foi a análise do EPE, a qual não resultou em termos de 

estratég

ionado foi a recolha 

docum

é um 

proced

turadas a alunos e professores cuja 

identifi

                                                

teórico e técnico. A esta pluralidade de orientações metodológicas e diferentes 

combinações de estratégias processuais, Burgess (1997: 158) designa de triangulação 

numa pesquisa, enquanto complementaridade de métodos, fontes, e teorias, de forma a 

enriquecer a abordagem em curso e o próprio desenho da pesquisa.  

As opções tomadas relativamente aos procedimentos téc

dos consubstanciaram-se numa diversidade de técnicas, desde a observação 

directa até às entrevistas, passando pela recolha e análise documental. Os procedimentos 

técnico-metodológicos accionados não reflectem qualquer forma de restritividade 

apriorística (Costa, 1999: 11), antes revelam uma óptica de triangulação20. Em termos 

operatórios, isto significa que os procedimentos de recolha de informação foram feitos 

por vias diversas, enquanto processo o mais flexível possível (Hérbert; Goyette; Boutin, 

1994).   

O

ia analítica como resultado dos bloqueios já identificados. 

O primeiro procedimento de recolha de informação acc

ental, que contempla documentos de caracterização das actividades da AE sobre 

os seus diferentes programas de empreendedorismo aplicados nos diferentes ciclos 

escolares bem como os manuais do aluno e do professor. Artigos de imprensa sobre as 

actividades desta Associação, Relatórios do Conselho de Administração, e 

documentação diversa acerca da estratégia da AE, foram recolhidos e analisados.  

O outro tipo de técnica accionada foram as entrevistas. A entrevista 

imento técnico-metodológico importante para a sociologia. Como afirmam 

Fontana e Frey (1994: 361), a entrevista torna-se a ferramenta e o objecto, a arte 

sociológica da sociabilidade, um encontro em que ambas as partes comportam-se como 

se tivessem um estatuto igual (…).”A entrevista como método de pesquisa tem uma 

estrutura e uma finalidade própria. Neste sentido, Kvale (1996: 6) refere que o principal 

objectivo da entrevista “é obter descrições da vida do entrevistado com o objectivo de 

interpretar o significado do fenómeno descrito”. 

Foram aplicadas entrevistas semi-estru

cação é apresentada no quadro abaixo: 
Quadro 4: Identificação dos Entrevistados 

 
20 No sentido em que Denzin utiliza este conceito: uma combinação de métodos múltiplos, materiais 
empíricos, perspectivas e observações (Hérbert; Goyette; Boutin, 1994: 2).  
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Entrevistados Escola Alfa Escola Beta 

 

Professores Professor Alfa Professor Beta 

Alunos 
2, A3, A4, 2, B3, B4, Alunos A1, A

A5, A6 

Alunos B1, B

B5, B6, B7, B8 

 

 objectivo da sua realização consistiu em apreender as interacções e dinâmicas 

sociais

 

num gu

endiam ver respondidas pelos principais 

interve

as as variáveis relativas à 

caracte

ubjectiva, referente às disposições dos jovens face à 

escola,

 objectiva, respeitante às trajectórias escolares onde 

analisá

s tempos 

fora da

po de pares, onde tratamos das questões de como/onde se 

desenv

O

 na escola, as representações, expectativas e motivações criadas ao 

coordenarem/participarem em projectos de empreendedorismo da AE (v. anexo 1 e 2).  

As entrevistas realizadas tiveram um grau de estruturação mediano com base

ião semi-directivo constituído por um conjunto de perguntas abertas, sem rigidez 

na sua ordenação, dando liberdade ao entrevistado no seu discurso (Ghiglione e 

Matalon, 1993). Neste sentido, a única preocupação presente era a de que as temáticas 

do guião fossem abordadas até à sua exaustão, de forma a não perder a riqueza e 

profundidade dos discursos dos entrevistados.  

As perguntas e as temáticas que se pret

nientes foram surgindo na continuidade do trabalho de campo até aí 

desenvolvido. A construção do guião (v. anexo 1) para os alunos que participaram nos 

projectos da AE orientou-se por sete domínios de análise:  

i) a caracterização, em que foram tratad

rização sociodemográfica (sexo dos jovens, a origem social e 

escolaridade dos pais);  

ii) a dimensão s

 em que privilegiámos as representações que os jovens têm da escola e do 

seu sucesso/insucesso escolar, as redes de sociabilidade e a utilidade das 

credenciais escolares;  

iii) a dimensão

mos as questões relativas à existência/ausência de reprovações;  

iv) o lazer, em que abordámos a forma como são ocupados o

 escola;  

v) o gru

olvem as amizades;  
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vi) os programas de empreendedorismo, em que explorámos as questões 

relativas à criação dos grupos de trabalho no âmbito dos projectos de 

empreendedorismo, ao papel dos voluntários, às competências criadas, à 

existência de apoio familiar no desenvolvimento dos projectos, à avaliação que 

os jovens fazem dos projectos;  

vii) as perspectivas futuras, aspirações e expectativas, onde 

seleccionámos as questões relativas à profissão desejada e quais as suas 

expectativas no desenhar de projectos de futuro.  

Cada domínio de análise valorizou assim as questões que se pretendiam abordar 

no trabalho. 

Por seu lado, o guião da entrevista aos professores (v. anexo 2) orientou-se pelas 

questões das competências a desenvolver no âmbito destes projectos, na influência dos 

projectos nos resultados escolares dos alunos e nas diferenças do método tradicional de 

ensino e do método utilizado pelo programa de empreendedorismo. 

As entrevistas decorreram num tom informal de conversa, e embora houvesse o 

cuidado de as realizar em lugares sossegados nas escolas, houve alturas em que estas 

tiveram lugar no bar dos alunos. Apenas as entrevistas com a Directora da AE e com a 

responsável do Programa “A Empresa” decorreram nos escritórios desta Associação em 

Lisboa. 

O tempo de duração de cada entrevista era variável, havendo entrevistas em que 

os alunos tinham tendência para se alongarem mais e outros para resumir e sintetizar. A 

nossa postura foi sempre a de respeitar o ritmo da conversa, sem tecer comentários e 

juízos de valor, ouvindo sempre com a mesma atenção de modo a demonstrar que eram 

importantes os seus testemunhos. 

As entrevistas foram gravadas em registo áudio do gravador, para 

posteriormente ganharem corpo no registo escrito, possibilitando a análise dos dados aí 

contidos. No momento da sua transcrição à medida que íamos ouvindo as vozes dos 

jovens e dos professores éramos, de alguma forma, transportados para o ambiente então 

vivido. 
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4. Aprender a Empreender – Junior Achievement Portugal: incursão pelo objecto de 
estudo 

 
Recentemente, como já referimos, tem-se assistido no palco de algumas escolas 

ao desenrolar de programas de empreendedorismo enquanto mecanismo de estímulo à 

formação e ao desenvolvimento de competências empreendedoras nos alunos. Os 

programas de empreendedorismo aplicados na escola através da Associação Aprender a 

Empreender (AE) constituem-se como o nosso objecto de estudo.  

A AE é a congénere portuguesa da organização mãe Junior Achievement (JA). 

Esta foi fundada em 1919 nos Estados Unidos da América e em 1963 na Europa. Mais 

de 98 países no mundo têm Associações JA. Esta é a mais antiga organização educativa 

mundial, sem fins lucrativos, dedicada à formação de jovens em negócios, economia e 

iniciativa empresarial. A JA fornece programas curriculares e extra-curriculares para 

alunos dos 6 aos 26 anos, através de uma rede de voluntários. O objectivo é 

proporcionar aos jovens formação em empreendedorismo, cidadania, ética, literacia 

financeira, economia, negócios e desenvolvimento de carreiras, as sete áreas chave dos 

conteúdos programáticos da JA. Em 87 anos de história, a JA desenvolveu mais de 30 

programas para investir, envolver e inspirar jovens de todas as idades a empreender, 

baseados em três valores essenciais: respeito, integridade e excelência.  

A AE é uma associação sem fins lucrativos, fundada no nosso país em Setembro 

de 2005, para desenvolver, os programas da JA, procurando desta forma promover o 

empreendedorismo, a criatividade, a inovação e o gosto pelo risco nos mais jovens. A 

constituição oficial da Associação teve lugar em Novembro de 2005, numa cerimónia 

que contou com a presença do Presidente da República, Jorge Sampaio. A AE, é 

financiada pelos seus associados que são fundamentalmente empresas, as quais 

acreditam que riqueza é sinónimo de educação, e, por isso, viabilizam, através de 

formação, o espírito empresarial e empreendedor nos jovens, concedendo-lhes a 

oportunidade única de serem e fazerem mais (JA Portugal, org.)21. Os programas de 

empreendedorismo a implementar em Portugal pela AE são devidamente adaptados à 

sociedade. Estes são leccionados por voluntários das empresas associadas da JA nas 

escolas aderentes ao projecto, juntamente com os professores dessas escolas. Aos alunos 

 
21 Aprender a Empreender- Junior Achievement Portugal http://www.japortugal.org/ [aced. em 10/11/2008]. 
 

http://www.japortugal.org/
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participantes nestes projectos são transmitidos conhecimentos que vão desde a gestão do 

seu próprio dinheiro até à elaboração de um projecto de criação de um novo produto, 

serviço ou negócio, tudo de acordo com as respectivas idades. 

Com a acção da AE, os professores das escolas têm acesso a diversos conteúdos 

disciplinares que funcionam como um complemento do curriculum académico 

leccionado, promovendo o desenvolvimento de capacidades de criatividade e inovação 

nos alunos. Os professores têm ainda a oportunidade de dar a conhecer aos alunos a 

importância que os conteúdos apreendidos têm para a vida real (Manual do aluno JA-

Portugal). A partir de um leque de actividades dinâmicas que são desenvolvidas por um 

voluntário representante do mundo do trabalho, os alunos conseguem compreender 

melhor a relação entre o que aprendem na escola e a sua participação no mundo 

profissional. 

Esta visão de empreendedorismo encontra-se nas palavras do Presidente de 

Direcção da AE, ao afirmar que ao olhar para o futuro: 

  

“(…) temos todas as razões para o vermos cheio de oportunidades. Sabemos isso porque 

sabemos que o efeito multiplicador da Aprender a Empreender é inesgotável. Sabemos isso 

porque sabemos que a vontade de «fazer a diferença» que os nossos colaboradores levam às 

escolas é um testemunho vivo de que vale a pena oferecer o nosso tempo e o nosso exemplo para 

despertar nas crianças e nos jovens uma atitude de confiança na sua capacidade de escolha do 

seu futuro e assim contribuir para o seu sucesso e realização profissional” (Relatório & Contas 

2006: 4). 

 

O desenvolvimento dos programas da AE, responsáveis pelo estabelecimento de 

uma ponte entre a educação e o mundo do trabalho, devem a sua existência e sucesso a 

três pilares considerados fundamentais: os associados, as escolas e os alunos. 

Os associados têm um papel que se enquadra na responsabilidade social 

corporativa, na medida em que ao participarem na implementação dos programas da AE 

com o objectivo de os difundir, com qualidade e motivação, ao maior número de alunos, 

não vêm o seu papel reduzido às vulgares contribuições financeiras das empresas ao 

projecto da AE. Nas empresas associadas, os profissionais são incentivados a 

disponibilizar o seu tempo e experiência, em regime de voluntariado, para o ensino dos 

jovens. Este trabalho é desenvolvido em parceria com os docentes das escolas 
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envolvidas, com o intuito de construir e apresentar programas didácticos de acordo com 

o nível escolar dos alunos.  

Como explica a directora geral da AE na revista Ver22:  
 

“Trata-se da fórmula americana de tornar o ensino simples, a partir de manuais onde tudo está 

explicado ao pormenor, desde o primeiro approach aos professores e aos alunos. A partir daí o 

voluntário vai acrescentando relevância aos conteúdos, através da sua própria experiência.”  

 

Outro actor chave neste processo são as escolas na figura dos seus professores. 

Às escolas onde tem lugar a acção da AE é-lhes dado material programático de elevada 

qualidade, na medida em que um dos objectivos da AE é ajudar os professores a inspirar 

e motivar os seus alunos “a ser mais e fazer mais” (JA Portugal, org.). 

No último vértice deste triângulo encontram-se os alunos que é a quem se 

destinam os programas da AE. Através do contacto com experiência de profissionais do 

mundo empresarial e dos conteúdos programáticos dos programas da AE, os alunos vêm 

uma possibilidade de potenciar a sua auto-confiança e a sua identidade, de forma a 

conseguirem “enfrentar o futuro com mais energia, a serem cidadãos optimistas na nova 

economia global.”23  

 

 5. Programa “A Empresa”: o foco da análise   

 
O leque de iniciativas da AE começa a nível do 1º ciclo, com diversas 

actividades de estímulo ao desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade 

individual. Seguem-se outras iniciativas ao longo dos restantes ciclos do Ensino Básico, 

Secundário e Universitário. Porém, o princípio é o mesmo: a partir de um conjunto de 

actividades dinâmicas desenvolvidas por um voluntário representante do mundo do 

trabalho, procura-se que os alunos compreendam melhor a relação entre o que aprendem 

na escola e a sua participação, na vida profissional.  

 
22 VER (Revista Electrónica Valores, Ética e Responsabilidade, 2009), “Sucesso Empresarial Começa na 
Escola”; disponível em http://www.ver.pt; [acedido em 23-03-2009]. 
 
23 Disponível em [http://www.japortugal.org. acedido em 10-11-2008] 

 

http://www.ver.pt/
http://www.japortugal.org/
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De acordo com a nossa matriz teórica de análise dos programas de 

empreendedorismo na escola enquanto instrumento de motivação e de prevenção do 

insucesso e abandono escolar, interessa-nos estudar os programas aplicados aos jovens 

que se encontravam no ensino secundário. Por isso, remetemos a nossa análise para o 

programa “A Empresa”.  

“A Empresa”, programa-bandeira da organização a nível mundial, é considerada 

a best practice pela UE. O programa destina-se a alunos do ensino secundário, com 

idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos. Este programa dá aos alunos a 

oportunidade de se prepararem para o mundo do trabalho, através da experiência de 

conduzirem a sua própria empresa. O objectivo último é criarem uma empresa real com 

a ajuda de um voluntário e de um professor. Os alunos vendem acções, elegem 

presidentes e directores, produzem e vendem produtos ou serviços, fazem relatórios, 

realizam reuniões de accionistas e, por fim, liquidam a empresa, pagando os dividendos 

aos accionistas. Todas estas actividades têm lugar no decurso de todo o ano lectivo. Em 

Portugal, este programa conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República.  

No âmbito do Programa “A Empresa” são desenvolvidos diversos conceitos e 

potenciadas competências ou saberes/fazer que se encontram ilustrados na figura 4: 

 
Figura 4 - Aprendizagem de conceitos e competências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de documentação “A Empresa”, Aprender a Empreender Junior Achievement Portugal 
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Todos participam nos projectos e ao dividir-se a turma em pequenos grupos 

valoriza-se a autonomia e a descoberta pessoal dos conhecimentos, na medida em que 

uma das prerrogativas dos projectos é a formação dos grupos ser feita pelos próprios 

jovens. O princípio é o da inclusão de todos os jovens de uma turma. Tal como afirma o 

Professor da Escola Beta, - “(…) uma das condições que eles punham era eles formam 

os grupos, eles são responsáveis pelo que escolheram até ao último dia”; e só depois é 

que escolhem qual o produto que querem desenvolver: - “primeiro foram criados os 

grupos...se eu preferisse a outra ideia já não podia porque os grupos já estavam 

formados”, refere o aluno A4 da Escola Alfa. Após a constituição dos grupos de 

trabalho nomeia-se um Presidente, segundo o procedimento relatado pela aluna 2 da 

Escola Alfa, 

 

“(…) nas aulas com os voluntários foi logo traçar o perfil de cada um, foi 

debatermos, dizermos porque é que achávamos que éramos ou não capazes de 

ser presidentes, se gostávamos ou não, que capacidades é que achávamos que 

tínhamos, por exemplo, para esse cargo e depois acabava por uma eleição 

dentro do grupo.”  

 

O Presidente da mini-empresa tem o papel de auxiliar na organização e 

funcionamento do grupo, nomeadamente, evitando e resolvendo conflitos, como se pode 

constatar no depoimento da aluna B6 da Escola Beta: 

 

“(…) as directoras de publicidade quiseram mudar o logótipo da empresa, mas 

as outras directoras todas não concordavam, e então houve uma guerra, e eu 

disse - “eu como presidente, eu vou marcar uma reunião. Eu estou farta disto 

que estamos aqui a discutir umas com as outras! Pronto, depois marcamos a 

reunião para discutir e acabou por não ficar o logótipo novo, ficou sempre o 

antigo. Depois acaba sempre quando eu digo - “acabou!” - Porque sou a 

presidente, e nós temos de ter sempre ordem.” 

 

A participação dos jovens nas actividades da mini-empresa obrigou assim a um 

trabalho de grupo, que criou diferentes experiências de envolvimento e entusiasmo, 
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potenciando, muitas vezes, atitudes de conflito. O conflito faz parte das relações que se 

desenvolvem e emana da dinâmica entre diferenciação, autonomia e dependência entre 

os diferentes indivíduos. Desde logo, os projectos de empreendedorismo acentuam que 

o sucesso individual só poderá ser alcançado se todos os elementos do grupo forem 

igualmente bem sucedidos. A mini-empresa ao promover o trabalho em equipa exigiu a 

participação de todos; quando tal não acontecia surgiam situações de conflito. É neste 

sentido que vão os depoimentos dos alunos B2, A2 e B8:  

 

- “(…) O facto de ter que ser com um grupo que estamos restritos ao espaço da 

sala de aula, às vezes determinado, um colega ou outro que faz menos, talvez 

seja o problema. Mas nós tentamos sempre fazer com que essas pessoas 

trabalhem ou até mesmo ajudar, senão temos de fazer nós, não é?” 

 

- “Ao desenvolver-se o projecto, depois há aqueles que acabam sempre por se 

desleixar um pouco, não se entregar tanto, e se calhar aí cria-se um contraste 

entre aquele que se empenha, aquele que se entrega, e aquele que se deixa ficar 

para trás. E acho que esse contraste depois não fica assim tão confortável,  

porque para além de estarmos ali naquele projecto todos envolvidos, somos 

todos colegas e temos todos um convívio diário e não é fácil! 

 

- “(…) quando estamos a trabalhar em grupo existem certos elementos que não 

querem colaborar e dificultam um bocado o processo de produção do produto e 

assim é complicado.” 

 

O Programa “A Empresa” contempla um leque de objectivos-chave de 

aprendizagem que exprimem as competências que os alunos irão pôr em prática no 

decorrer das quatro principais actividades, como se pode constatar na figura 5: 
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Figura 5 – Objectivos-chave de aprendizagem no âmbito das diferentes fases da mini-empresa 

 

 
Fonte: Adaptado de documentação “A Empresa”, Aprender a Empreender Junior Achievement Portugal 
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O objectivo deste Programa é proporcionar aos alunos uma experiência no 

mundo dos negócios, ajudá-los a perceber a sua organização e funcionamento, que se 

configura como uma importante base de sustentação no desenvolvimento de 

competências e oportunidades de carreira. Promove-se a relação dos alunos com a 

comunidade empresarial de forma a criar condições para que os alunos reforcem 

importantes conceitos relacionados com carácter, integridade, visão e comportamentos a 

ter nos negócios como se depreende do discurso da Professora da Escola Beta: 

 

“(…) Eles não tinham a mínima noção como é que se contacta com esta gente , 

de calibre profissional e intelectual. O facto deles terem aprendido que não se 

trata por tu essas pessoas, mas também que essas pessoas têm uma capacidade 

de relacionamento que os põe muito mais perto do que eles julgavam…a forma 

como se está num recinto e não se grita, não se passa por cima dos outros, e que 

na vida real quando as coisas são sérias todos têm a sua vez…eu acho que essa 

componente de comportamento, de aceitação, acima de tudo de seriedade…é 

para mim o mais importante do projecto…é o complemento importantíssimo do 

projecto!”  

 

Desta forma, fomentam-se actividades baseadas no conceito escola-trabalho, em 

que se desenvolve um relacionamento com outras entidades, nomeadamente, empresas e 

autarquias, numa demonstração de que a escola e as organizações envolvidas exploram 

as potencialidades dessas parcerias que são essenciais para o desenvolvimento da 

educação para o empreendedorismo. Estas comunidades na figura de empresas e 

autarquias, destacam-se assim pelas iniciativas direccionadas para a relação entre a 

escola e o mundo do trabalho. Este desígnio é considerado um elemento-chave para o 

êxito dos projectos de empreendedorismo. 

A escola abre assim as suas portas à integração de outros actores, do sector da 

Banca e das Tecnologias, com novas abordagens e temáticas, actividades e experiências 

que se estendem para além do seu contexto espacial habitual como refere a Professora 

da Escola Beta:  
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“(…) Outra coisa que eu acho muito importante no projecto é a saída da escola 

para ambientes que eles nunca frequentaram, como se vai a uma feira, como se 

contacta com gente com formação. Por exemplo, eles foram interrogados e 

dialogaram com altos dirigentes da YDreams e do BCP (…)”. 

 

A implementação deste Programa é feita com o apoio de voluntários da AE, que 

fazem visitas às escolas aproximadamente uma vez por semana e durante 1 a 2 horas. 

Como menciona a responsável por este programa da AE – “pretende-se que os alunos 

trabalhem no programa em horário curricular, entre 1,5 a 3 horas semanais (…)”. E 

tanto os alunos como os professores dispõem do apoio de diversos materiais que 

incluem o Manual de Professores e Consultores de Negócio, o Manual para os alunos e 

um Kit a Empresa. Os professores responsáveis pela sua aplicação têm assim o auxílio 

de diversos instrumentos de trabalho conforme nos relata a Professora da Escola Beta: 

 

“(…) Isso informação não falta. A gente pode perguntar tudo! Eles dizem tudo, 

explicam tudo! Existe um manual. Quando digo isto, é na aplicação do manual, 

Mas existe um manual que aliás este ano é bem melhor porque foi reformulado 

com as achegas que os professores deram o ano passado e é bem melhor que o 

anterior!” 

 

Estes professores frequentam, igualmente, acções de formação através das quais 

desenvolvem as suas próprias competências num quadro de inovação pedagógica capaz 

de proporcionar envolvimento e motivação dos alunos. Como afirma o Professor da 

Escola Alfa,  

 

“Eu tive alguma formação. A AE teve esse cuidado. Eu inclusive e outros 

professores que participaram, tivemos uma formação sobre a preparação do 

programa e tivemos uma formação sobre motivação e empreendedorismo. (…) 

Tivemos a falar sobre questões como motivar os alunos, muitas vezes como 

motivar os professores, que obstáculos, barreiras é que nós podíamos encontrar. 

Portanto, no tentar motivá-los, e foi esse tipo de formação. Foi na área mesmo 

de preparação do programa e na área de empreendedorismo.” 

 



Empreendedorismo na escola: A emergência de um outro paradigma na educação/Formação  
 

72 72 
 

                                                

O Programa “A Empresa” é desenvolvido na disciplina área Projecto, mas 

sempre articulado com as outras disciplinas. Acentua-se, assim, dependendo da fase de 

desenvolvimento do projecto, a sua componente transdisciplinar, tal como refere a 

responsável do Programa da AE, na medida em que: 

 

“Pretende-se que este seja um programa transcurricular, podendo fazer parte 

integrante de várias disciplinas, consoante a etapa de criação das mini-

empresas em que os alunos se encontram. Ou seja, os alunos terem o apoio do 

professor de marketing na altura de fazer o estudo de mercado, do professor de 

contabilidade na parte financeira, do professor de gestão e português na altura 

de fazer o plano de negócios e relatórios, do professor de inglês no caso do 

relatório final ser vencedor e ter de ser enviado para a Junior Achievement.” 

 

O Programa decorre ao longo do ano lectivo, e concebem-se estatutos, órgãos 

sociais e vende-se um produto. A sua planificação é da responsabilidade do professor e 

do respectivo voluntário, designados de voluntários de colarinho branco24, por serem 

executivos de empresas de topo que demonstram aos alunos através do seu 

comportamento e atitudes qual o significado de pertencer ao mundo dos negócios. Ao 

professor cabe-lhe a responsabilidade de avaliar e supervisionar o desempenho dos 

alunos e a classificação destes é feita de acordo com o seu empenhamento e resultados 

obtidos na participação da mini-empresa como nos relata a Professora da Escola Beta:   

 

“(…) é evidente que eu jamais prejudiquei um aluno. O ano passado dei 20 à 

empresa que ficou em segundo lugar, que foi a empresa que esgalhou o ano 

inteiro, e 19 aos outros. Tinha que haver uma diferença! Mas acho que ninguém 

na turma tem 19 a nada, a coisíssima nenhuma! Portanto, eu acho que os 

beneficiei extraordinariamente na média. Agora, não tiveram 19 no primeiro 

período, nem pensar! Enquanto no ano passado, eu dei 16 a todos no primeiro 

 
24 Os voluntários são empresários, directores ou colaboradores das empresas associadas da AE que dão 
apoio aos alunos e professores no decorrer de todo o programa “A Empresa”, e como tal foram 
designados pela imprensa de voluntários de colarinho branco na medida em que se apresentam como 
refere o Semanário Económico, “de segunda a sexta-feira, de fato e gravata, ou calçam saltos altos. São 
assistidos por secretárias, têm horários muito preenchidos e agendas sobrelotadas. Mas conseguem 
arranjar espaço para quem mais precisa. Exemplos de voluntários de colarinho branco” (Semanário 
Económico, 20/03/2008 in Newsletter da AE-JA Portugal, Junho 2008: 4).  
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período e ninguém refilou, toda a agente se achou compensado com o que tinha 

que fazer e achou 16 no primeiro período como nota máxima, 18 no segundo e 

20 no terceiro, eram patamares perfeitamente aceitáveis…eu este ano tive 

alunos que queriam 20 no primeiro período…isto tem a ver com a formação!”  

 

Os alunos da mini-empresa também são submetidos a uma avaliação externa da 

AE, através dos diversos relatórios que são elaborados por cada director da mini-

empresa, e que são acompanhados de informação e comentários dos professores e 

voluntários. Como nos demonstra a Professora da Escola Beta, 

 

“(…) o projecto “empresa” é um projecto com relatórios, com 

acompanhamento mensal, com auditoria externa, porque os voluntários ajudam 

muito mas, são uma auditoria externa permanente (…).” 

 

Por sua vez, a AE promove feiras nas quais os jovens que participam dão a 

conhecer as suas empresas e têm oportunidade de vender os seus produtos. Este é 

também o momento em que os alunos são avaliados por um júri, que recebeu 

previamente os relatórios finais de cada mini-empresa. Os critérios de avaliação vão 

desde a criatividade e inovação, marketing e técnica de vendas desenvolvidas, até à 

exposição no stand de vendas, na Competição Nacional, bem como a apresentação em 

palco e as entrevistas concedidas perante o júri. 

A selecção da melhor mini-empresa, no âmbito do Concurso Nacional, culmina 

com a entrega de prémios e com uma Competição Europeia “Empresa do Ano” 

organizada pela Junior Achievement Young Entreprise (JA-YE). 

Na figura 6 resume-se todo o funcionamento do Programa “A Empresa” na 

escola, o qual temos vindo a realçar com o testemunho dos jovens. 
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Figura 6 - Organização e funcionamento da mini-empresa  

 

 
Fonte: Adaptado do Manual do Aluno I, II, III, IV, V e do Manual do Professor e Voluntários 
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Capítulo IV – Empreendedorismo na escola: um outro paradigma de 
ensinar e aprender 
 

1. As diferentes formas de viver a escola 

 

Este capítulo destina-se à discussão dos resultados empíricos obtidos nas 

entrevistas realizadas (Escolas Alfa e Beta) e ao enquadramento dos mesmos nos 

diversos enfoques teóricos.   

Uma vez que as diferenciações entre o que se passa em ambas as escolas não são 

suficientemente relevantes, optámos por um tratamento conjunto dos resultados das 

entrevistas aos diferentes interlocutores. 

A Escola Profissional Privada de Gestão Alfa, oferece seis cursos técnicos, nas 

áreas de Moda e de Gestão, que têm a duração de três anos e dão equivalência ao 12.º 

ano, a alunos que procuram uma saída alternativa ao sistema de ensino convencional. 

Nesta escola entrevistámos o responsável pela aplicação dos projectos de 

empreendedorismo, bem como 6 alunos que participaram nos mesmos. Os jovens 

entrevistados frequentam o 12º ano da área de Gestão e têm idades compreendidas entre 

os 19 e os 22 anos. Conforme se pode verificar no gráfico 1 de caracterização 

sociodemográfica dos alunos da Escola Alfa, só 1 jovem é que tem 17 anos de idade, 2 

jovens do sexo masculino e 1 do sexo feminino têm 19 anos e os outros 2 jovens do 

sexo feminino distribuem-se pelas idades de 20 e 22 anos. Quanto ao género há um 

equilíbrio, encontrando-se equitativamente distribuídos: 3 rapazes e 3 raparigas. 

 
Gráfico 1- Caracterização Socio-demográfica dos alunos da Escola Alfa 
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A Escola Secundária Privada Beta, lecciona os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, 

o ensino secundário e oferece três cursos científico-humanísticos. Nesta escola 

entrevistámos a professora responsável pela implementação dos projectos de 

empreendedorismo, bem como 8 alunos que participaram nos mesmos. Os jovens 

entrevistados frequentam o 12º ano da área de Ciências Sociais e Humanas e têm idades 

compreendidas entre os 17 e os 18 anos. São fundamentalmente do sexo feminino (6) e 

com 17 anos de idade. Ambos os jovens do sexo masculino têm também 17 anos. 

Conforme podemos verificar no gráfico de caracterização sociodemográfica dos alunos 

da Escola Beta (gráfico 2). 

 
Gráfico 2- Caracterização Sociodemográfica dos alunos da Escola Beta 

 

 

Em ambas as escolas, os jovens que fizeram parte do programa “A Empresa” 

têm o mesmo nível de habilitações académicas, isto é, a frequência do 12.º ano, se bem 

que em sistemas diferentes: um regular e o outro profissional. Os jovens da Escola Alfa 

apresentam uma estrutura etária mais elevada com igual representação do sexo feminino 

e masculino quando comparada com a outra Escola Beta, em que a idade apresentada 

pela maioria dos jovens é mais baixa e são na sua maioria do sexo feminino. 

No que diz respeito à Escola Alfa, os 6 jovens entrevistados protagonistas de 

percursos escolares caracterizados por constrangimentos diversos, escolheram como 

alternativa ao ensino secundário regular uma escolarização de via profissionalizante. A 

reestruturação dos percursos escolares destes jovens é feita sem qualquer orientação 

vocacional que promova a elaboração de um projecto futuro e que ajude a ultrapassar 



Empreendedorismo na escola: A emergência de um outro paradigma na educação/Formação  
 

77 77 
 

constrangimentos que possam limitar as opções escolares e profissionais à sua 

disposição. A transferência da escola regular para a escola técnico-profissional não 

envolveu qualquer apoio externo e foi decidido unicamente por estes jovens, conforme 

os seus relatos: 

 

- “(…) fui eu mesmo que procurei” (A4, Escola Alfa); 

 

- “Foi por iniciativa própria” (A1, Escola Alfa). 

 

Estes jovens que, deveriam ter sido apoiados com informação de orientação que 

lhes permitisse decidir qual o melhor caminho a tomar, não o encontraram junto dos 

orientadores comummente presentes na escola, na figura de psicólogos, como se 

depreende dos depoimentos narrados. Deste modo, não atribuem importância nem 

reconhecem valor ao aconselhamento existente no espaço escolar, - “eu fiz lá uma vez 

aqueles testes psicotécnicos e não deu para nada!” (A2, Escola Alfa). 

Questionamos assim qual a função da orientação vocacional existente na escola, 

anteriormente frequentada, cujo papel deveria ser o de providenciar serviços de 

orientação que estimulassem nos jovens um sentimento de pertença à escola e, dessa 

forma, contribuíssem para combater as desigualdades escolares e sociais. Estas opções, 

apesar de assentarem em decisões individuais, não deixam de considerar a importância 

da rede de amigos na tomada de decisão, como afirmam os jovens A1 e A5:  

 

- “Amigos meus já tinham andado cá e falado bem…então decidi;”  

 

- “(…) já tenho pessoas que tinham cá andado…pronto por isso escolhi esta 

escola.”  

 

Desencorajados em prosseguirem a escola formal por se sentirem desmotivados, 

optam por uma via alternativa de escolarização mais orientada para a vida activa. Parece 

que a vida destes jovens é atravessada por uma mudança de contexto social que cria nos 

actores um sentimento de “começar de novo”, o que implica um processo de ruptura 

com uma ordem estabelecida, com efeitos de desestruturação identitária e social e abre 
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um campo de possibilidades que pode originar novas identidades e relações (Abrantes, 

2005):  

 

“Sim, lá está, como eu não conseguia fazer matemática, ia ficar mais um ano a 

fazer só matemática e em Torres Vedras, e eu precisava mesmo de sair de 

Torres Vedras na altura. Tive conhecimento da Escola Alfa e pensei que me ia 

dar muito bem, que ia ser bom para mim” (A6, Escola Alfa). 

 

A estrutura etária mais velha dos alunos da Escola Alfa é exactamente tributária 

destas situações complexas de transição entre ciclos de ensino e de ruptura com a 

educação formal. Optaram pela formação profissional, que se apresentou como uma via 

alternativa a percursos escolares marcados de insucesso escolar. 

Na generalidade, estes jovens ao decidirem ingressar num curso de via de ensino 

técnico-profissional procuraram uma alternativa porque não se identificavam com o 

sistema escolar formal. De facto, quando questionados sobre a razão que os levou à 

escolha da escola profissional, os alunos apresentam os discursos que remetem para:  

a) problemas de insucesso vividos na antiga escola, que deram lugar a uma 

desmotivação que os impediu de nela continuarem a sua escolaridade:  

 

- “Porque chumbei 3 vezes, no 7º, 8º e 9º ano. Andava na escola Y e a turma era 

muito problemática”(A5, Escola Alfa);  

 

- “Estava no 11º, entretanto decidi vir para um curso profissional basicamente 

porque tinha disciplinas em atraso no 10º ano” (A3, Escola Alfa); 

 

b) o choque com professores e com os métodos pedagógicos utilizados, bem 

como a não identificação com as disciplinas: 

 

- “Tinha passado para o 11º e percebi que não era aquilo que eu queria e então 

voltei para o 10º para a Escola Alfa. Tinha terminado o 10º já ia para o 11º mas 

estava na área de informática. Então…não era aquilo que eu queria. (…) a 

razão de ter chumbado no primeiro 10º foi a mudança de escola. Não estava 
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habituado ao método daquela escola... pronto é basicamente isso” (A1,Escola 

Alfa); 

  

- “Eu estive no ensino secundário mas como não consegui fazer matemática 

decidi vir para a Escola Alfa. Eu sempre tive gosto pela matemática, mas depois 

dependia do professor que eu tinha na altura. Havia sempre aqueles professores 

que só faziam exercícios e eu não gostava da matemática. Depois tinha um 

professor que puxava, e eu já gostava da matemática. Eu só precisava era de 

treino. E eu sozinha, pronto, não fazia e estava na altura da rebeldia, não é? E 

aqui reaprendi a gostar de matemática. Os professores ajudaram que eu 

voltasse a gostar de matemática” (A6, Escola Alfa);  

 

- “Queria tirar um curso profissional. Não gostava da área em que estava. 

Estava na área de ciências e achava que não... que não tinha a ver comigo. (…) 

e o facto de não ter acabado a matemática do 11º ano por relações pessoais 

com o professor, não era por mais nada!” (A4, Escola Alfa). 

 

A escolha pelo ensino profissional apresenta-se não só como uma nova 

esperança, mas também como uma oportunidade para jovens em situação de insucesso 

escolar: 

 

“(…) no primeiro ano quis desistir e os professores nunca me deixaram. 

Disseram-me: Não! Não! Não desistas, tens potencial, não desistas! E hoje 

estou aqui no último ano” (A5, Escola Alfa). 

 

Os jovens tinham a consciência de que o insucesso escolar se traduzia em 

dificuldades acrescidas de ingresso no mercado de trabalho. Como refere Neves (2000 

in Guerreiro; Pedro, 2005), jovens protagonistas de trajectórias escolares de insucesso 

podem ter de enfrentar situações de desemprego iminente ou de trabalho não qualificado 

derivado da contracção do mercado de trabalho.  

É também claro que esta escolha técnico-profissional pode convergir numa 

lógica de antecipação de projectos profissionais. Como afirma o jovem A2: 
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“(…) acho que este ensino é de alguma forma muito mais especializado e para 

quem já tem certeza do que quer acho mais interessante...aliás...acho que 

tiramos mais proveito neste tipo de ensino do que se calhar estar a ter coisas 

gerais que quando for para a faculdade não vai ter nada a ver. E assim já 

vamos com muito mais bases e já estamos a fazer exactamente aquilo que 

gostamos.” 

 

Esta estratégia de antecipação de projectos profissionais vem ao encontro das 

crescentes exigências da nova economia, cuja competitividade e inovação dependem de 

capital humano com novas competências e conhecimentos (Castells, 2003): 

  

“Estar numa escola profissional implica que nós saímos daqui muito mais 

profissionais e...com um à vontade muito maior do que os alunos que vêm do 

secundário sem ser profissional… e aí nós estamos muito mais preparados e 

tanto que agora as empresas preferem os alunos de escola profissional do que 

alunos normais. Porque saímos daqui com uma experiência brutal!” (A5, 

Escola Alfa). 

 

Constatamos, assim, que estes jovens quando decidem ingressar na escola 

profissional desenvolvem atitudes25 de adaptação que reflectem as suas trajectórias 

passadas no ensino regular. Tendo em vista que a atitude face à escola se refere ao 

comportamento do indivíduo para o qual concorrem os sentimentos de afecto e de 

juízos, de apreciação ou aversão relativamente à escola e às vivências escolares (Bloom, 

1983), classificamos as atitudes dos jovens da Escola Alfa em dois tipos: atitudes de 

necessidade de ruptura e atitudes de instrumentalidade. Por atitude de necessidade de 

ruptura entendemos a disposição26 negativa que os jovens desenvolveram em relação à 

escola formal por terem experimentado situações desfavoráveis de insucesso nas suas 

trajectórias escolares, de forma intensa, que os conduziu ao afastamento, a um processo 

de ruptura com a escola regular. Por atitude de instrumentalidade, consideramos as 
 

25 A atitude é uma disposição interior do indivíduo traduzida em reacções emotivas que são assimiladas e 
posteriormente experimentadas quando este é colocado perante um objecto. Estas reacções emotivas 
levam-no a aproximar-se desse objecto, quando é favorável, ou a afastar-se dele, quando é desfavorável 
(Morissette, 1999). 
26 A disposição traduz-se na posição que os jovens desenvolvem face à escola por meio das diversas 
interacções e experiências que aí se desenvolvem (Abrantes, 1995; Lahire, 2005). 
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disposições de utilidade que os jovens protagonistas de trajectórias de sucesso 

desenvolveram em relação à escola profissional, antevendo-a como um veículo de 

aprendizagens adequadas para o seu futuro profissional. Estes jovens identificaram a 

escola profissional como sendo um instrumento importante para a aquisição de 

conhecimentos e competências mais apropriados para a sua preparação profissional que 

não perspectivaram na escola formal. 

O quadro seguinte procura dar conta da relação entre as atitudes face ao ensino 

profissional e as trajectórias escolares passadas: 

 
Quadro 4 - Atitudes desenvolvidas no processo de ruptura com a escola formal na Escola Alfa 

 

Atitudes face ao ensino 

profissional 

Trajectórias escolares 

passadas 

N.º entrevistados 

Insucesso 5 
Necessidade de ruptura 

Sucesso 0 

Insucesso 0 
Instrumentalidade 

Sucesso 1 

 

Quando relacionamos as trajectórias escolares passadas e as atitudes 

desenvolvidas pelos jovens da Escola Alfa, o dado mais evidente refere-se ao facto de 

as atitudes de necessidade de ruptura com a escola formal serem apenas desenvolvidas 

por jovens (5), os quais desenvolveram atitudes negativas face a esta perante o 

insucesso escolar. Em contrapartida, a atitude de instrumentalidade é apenas 

desenvolvida pelo jovem (1) que desenvolveu uma atitude positiva perante situações de 

sucesso na escola formal mas que não lhe antevira utilidade nem a considerava capaz de 

responder a necessidades potenciais futuras.  

 

No caso dos jovens da Escola Beta, estes partilham uma característica comum na 

medida em que desde o 5º ano que frequentam o mesmo estabelecimento de ensino, 

porém por critério de escolha diferenciados:  

i) proximidade residencial: 

- “eu moro aqui perto e o meu irmão já cá estava. Então ficamos cá os dois” 

(B4, Escola Beta); - “porque ficava aqui perto de casa” (B7, B8, Escola Beta);  
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ii) a uma imposição dos pais e não uma escolha dos filhos, situação que se 

percebe dada a entrada nesta escola ser feita imediatamente a seguir a terminarem o 

ciclo de ensino básico;  

- “foi a minha mãe que escolheu a escola” (B5, B3, B1, B6, Escola Beta); 

iii) reputação ao ser percebida como - “uma óptima escola, com boas condições, 

bons professores” (B2, Escola Beta).  

 

De facto, as trajectórias escolares dos jovens da Escola Beta são caracterizadas 

pelo sucesso, na medida em que os jovens nunca experimentaram situações de 

reprovação, nem sentiram processos de transição escolar desde a saída do ensino básico, 

contrariamente ao verificado nos jovens da Escola Alfa. Estas trajectórias de sucesso 

traduzidas em desempenhos e rendimentos escolares positivos podem encontrar 

explicação nas relações de continuidade escolar que lhes permitiu desenvolver 

interacções com os professores e colegas, como nos referem os jovens B5 e B3: 

 

- “Eu acho que é uma das melhores escolas daqui da zona, eu gosto imenso 

desta escola, tanto a nível de instalações, é como pode ver, temos tudo e mais 

alguma coisa, e gosto mesmo, a relação com os professores e as amizades com 

os colegas, e a nível de ensino também parece que é das melhores, nunca me 

senti prejudicada!” 

 

- “Nós aqui somos uma família e somos muito unidos. Recordo sempre os bons 

momentos nesta escola: as missas da escola, os colegas que ficaram pelo 

caminho porque mudaram de escola, os professores, os padres; toda a gente tem 

sido muito importante na minha construção como pessoa.”  

 

Ao tentarmos auscultar quais as variáveis escolares que contribuíam para as 

trajectórias escolares de sucesso dos jovens da Escola Beta verificámos que é inegável o 

peso:  

i) do empenhamento dos professores no sucesso dos alunos:  

- “dou muito valor aos professores, querem-nos sempre ajudar e é notável a 

forma como eles querem que nós sejamos bem sucedidos em todas as 

disciplinas” (B2, Escola Beta);  
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ii) do método de ensino ministrado:  

- “gosto desta escola porque tem um bom ensino” (B1, Escola Beta);  

iii) das actividades escolares:  

- “a escola mete à disposição dos alunos, tanto nos dias das festas de Natal, da 

Páscoa em que todos têm obrigatoriamente que participar e depois há uma 

espécie de um concurso. Temos também a semana da leitura, a semana das 

línguas, temos da ciência, visita ao laboratório, o que motiva bastante os 

alunos”, afirma o jovem B5 (Escola Beta);  

iv)  qualidade dos espaços e equipamentos escolares:  

- “ao nível das condições esta escola é a melhor do país e isso nota-se porque 

esta escola está num projecto à parte para melhorar cada vez mais as suas 

condições” (B6, Escola Beta).  

 

Desta forma, a Escola Beta é percepcionada pela maioria dos jovens 

entrevistados como uma boa escola que se evidencia em relação às outras. 

À semelhança do que Mortimor (1988) conclui no estudo que analisámos 

anteriormente (e que apontava o clima da escola27 como um factor determinante das 

atitudes positivas e do sucesso dos alunos), também os jovens da Escola Beta 

mencionaram o contexto escola como um elemento facilitador do seu sucesso escolar e 

do seu gosto pela escola. 

Na verdade, os resultados obtidos nos estudos sobre a eficácia da escola 

confirmaram que diversas características do clima das escolas estavam associadas ao 

sucesso escolar. Alguns autores, Mortimor (1988) e Lee (1995), destacaram diversas 

características do clima da escola que consideraram serem as mais salientes para a 

obtenção desse sucesso e que observamos nos discursos dos jovens enquanto referentes 

na construção de atitudes positivas, nomeadamente, a assiduidade, na medida em que a 

maioria dos jovens da Escola Beta são assíduos e só falta por motivos de doença e a 

interacção académica frequente entre docentes e alunos (Mortimor, 1988; Lee, 1995).  

 
27 Mortimor et al (1988), designam por “clima da escola” as normas da escola e as expectativas que os 
professores têm em relação aos alunos, que se forem altas têm em vista um maior sucesso destes, caso 
contrário, se o nível de expectativas de sucesso for baixo significa que os professores tenham desistido de 
acreditar que os alunos são capazes de atingir os níveis de desempenho necessários e não se mostram 
disponíveis por se empenhar e por interagir com os mesmos. O clima da escola é conceptualizado de 
forma dinâmica, na qual existe uma interacção de conjunto dos vários elementos nele integrados. 
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Na realidade, quando perguntámos aos jovens o que eles pensavam da Escola 

Beta, as suas respostas variavam entre: - “óptima escola, boas condições e bons 

professores” (B1, B5, B6, Escola Beta); - “gosto da escola… tem vindo a 

melhorar, não me importava de cá ficar” (B2, Escola Beta); - “gosto bastante 

desta escola porque os professores são rígidos quando é preciso, mas, ao 

mesmo tempo, também são benevolentes” (B7, Escola Beta).  

 

Alguns trabalhos desenvolvidos na área da educação têm como pressuposto que 

as atitudes positivas face à escola podem incrementar o sucesso no desempenho dos 

alunos e facilitar a consecução dos objectivos educacionais (Gilly, 1986), situação que 

podemos verificar em ambas as escolas. Se atentarmos às trajectórias escolares 

presentes dos jovens da Escola Alfa, verificamos que estas são formadas por situações 

de sucesso, visto nenhum dos jovens apresentarem notas negativas e a maioria deter 

uma média de 13 e 14 valores, contrariamente às trajectórias escolares passadas que 

eram caracterizadas por um constrangimento objectivo, o de insucesso escolar, o qual 

conduziu os jovens a incorporarem disposições negativas face à escola. Porém, através 

dos diversos discursos analisados aferimos que estas disposições negativas não foram 

transferidas da escola formal (principal contexto da sua formação) para a Escola Alfa, 

na medida em que a variável sucesso escolar que os jovens experimentaram nesta última 

escola apresentou-se como um mecanismo de criação de laços de integração e desse 

modo, de inibição das disposições negativas. Conforme afirmam os jovens A5 e A4 

respectivamente: 

 

- “(…) nesta escola temos uma boa convivência com os nossos professores, há 

uma grande proximidade entre nós e eles. Ajudam-nos em tudo o que podem. Eu 

não sentia nada disto na outra escola!” 

 

- “Acho que é uma boa escola porque tem iniciativas. Acho que é diferente das 

outras por causa do ambiente que se vive aqui. É tudo diferente!”  

 

É interessante verificarmos que a visão positiva que a maioria destes jovens de 

ambas as escolas partilha deve-se, em grande parte, à construção de laços de 

sociabilidade com certos professores, bem como à construção de densas redes de 
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sociabilidade entre alunos, onde se ajudam mutuamente no estudo, por meio de 

explicações ou pela troca de favores de diversas formas:  

 

- “(…) damo-nos todos bem! Os maus alunos procuram conversar com os bons 

alunos e tiramos todos dúvidas uns com os outros” (B1, Escola Beta); 

 

- “(…) damo-nos super bem todos! Nunca houve zangas e, portanto, somos um 

grupo muito, muito unido. Há uma inter-ajuda espectacular na minha turma” 

(A5, Escola Alfa); 

 

- “Eles estão habituados a fazer trabalhos de grupo e a encobrirem-se, por 

exemplo, eu faço por ti, tu fazes por mim, temos todos 15!” (Professor, Escola 

Beta);  

 

 - “(…) e depois nos testes há colegas que me dizem: «diz-me esta!» E nós 

pensamos: Coitada! Ela tem negativa, digo-lhe só esta e tentamos ajudar…mas 

sim ajudamo-nos muito!” (B6, Escola Beta). 

 

Através dos relatos acima descritos, entendemos que os laços de coesão e 

integração escolar se apresentam como factores decisivos na estruturação das 

disposições dos jovens face à escola. Quando analisamos a integração escolar, enquanto 

processo de interacção, temos de ter em conta duas dimensões: uma dimensão objectiva, 

a qual incide nas trajectórias escolares marcadas de sucesso e/ou de insucesso; e uma 

dimensão subjectiva, ancorada nas sociabilidades escolares. Deste modo, verificamos 

que existe uma relação unívoca entre uma auto-imagem de sucesso e uma dimensão 

inter-relacional que se vai desenhando na escola. Assim, depreendemos que a 

construção de uma auto-imagem positiva em relação às duas escolas, é feita pela 

combinação das variáveis de sociabilidade e de integração escolar, em conexão com 

uma experiência escolar positiva.  

Em síntese, quando analisámos as trajectórias escolares passadas dos jovens da 

Escola Alfa, estas eram caracterizadas de insucesso (excepto num jovem), as quais 

potenciaram atitudes negativas em relação à escola, contrariamente aos jovens da Escola 
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Beta que apresentaram trajectórias de sucesso, desencadeadoras de atitudes positivas em 

relação a esta (v. gráfico 3).  

 
Gráfico 3 - Trajectórias escolares dos alunos das escolas Alfa e Beta   
         

 
 

Quando comparamos as duas escolas, percebemos que os critérios de escolha 

obedecem a diferentes estratégias. Por um lado, os indivíduos que frequentam as duas 

escolas detêm níveis etários distintos: um nível mais alto na Escola Alfa e um nível 

mais baixo na Escola Beta. Por outro lado, a escolha dos alunos da Escola Alfa é feita 

segundo o peso de percursos escolares caracterizados por situações de insucesso e pela 

intencionalidade de obtenção de recursos que não foram obtidos por meio da escola 

formal. Estes jovens cuja escolha recaiu sobre a escola profissional viram nesta um 

campo de possibilidades concretas e de vantagens específicas a obter. Como refere 

Berthelot (1982 in Silva, 1999: 32), os actores que desenvolvem estratégias no interior 

de estruturas sociais, por ele designada de lógica de actores, são dotados de capacidades 

reflexivas e transformadoras que lhes permitem utilizar o campo escolar de forma a 

servir os seus interesses próprios e os desafios com que aí se deparam. 

Neste sentido, no contexto escolar cruzam-se diferentes experiências que são 

estruturadas e estruturantes das trajectórias escolares que os jovens vão protagonizando, 

as quais podem ser, como já tivemos oportunidade de verificar, caracterizadas de 

sucesso e/ou de insucesso escolar.  

Perante este quadro, questionamos: “As trajectórias e as atitudes face à escola, 

são estruturadas pelo nível social de origem destes jovens? Estarão os públicos destas 
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escolas inseridos em classes sociais diferentes conforme nos demonstram as suas 

trajectórias escolares?”  

A perspectiva de Baudelot e Establet (1971), Bourdieu e Passeron (1964), 

alicerça-se no facto do sucesso escolar ser analisado no âmbito da pertença social e no 

estatuto socio-económico dos alunos (factores ligados à família de origem). Porém, o 

nosso pressuposto dirige-se para a ideia de que não é só a origem socio-económica a 

variável responsável pelos resultados dos alunos, mas são também as escolas (o seu 

clima social) a terem um grande impacto nas trajectórias escolares, na medida em que 

ao analisarmos a classe social de origem dos jovens das duas escolas em estudo, 

verificamos que a população não é socialmente diferenciada. 

Para darmos conta da dimensão do lugar ocupado na estruturação das classes 

sociais em que se encontram inseridos os jovens entrevistados, utilizámos como 

indicadores-chave os níveis de escolaridade, condições perante o trabalho e a categoria 

socio-profissional dos pais28.  

Na determinação do estrato socio-económico de origem dos jovens, adoptámos a 

tipologia criada por Costa (2000), em que se efectua o cruzamento de grupos de 

profissões, segundo a Classificação Nacional de Profissões (CNP), com a situação na 

profissão (patrões, isolados ou assalariados), sem excluir a variável escolaridade dos 

progenitores. Tal permitiu colocar os respectivos indivíduos em quatro fracções de 

classe: Empresários e Dirigentes Não Qualificados (EDNQ), Profissionais Técnicos e de 

Enquadramento (PTE) e Empregados Executantes (EE).  

A partir de duas variáveis primárias, a profissão e a situação na profissão, 

encontramos os estratos de classe das famílias de origem dos jovens da Escola Alfa e da 

Escola Beta (quadro 5).  

 

 

 

 

 
28 Os procedimentos de caracterização social das populações são entendidos como instrumentos de 

operacionalização que permitem uma análise dos protagonistas sociais segundo a óptica privilegiada da 

sua localização nos espaços relacionais das condições de existência ou dos espaços estruturais das 

relações de classe (Costa, 2000). 
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Quadro 5 - Estrato social de origem dos progenitores dos jovens das escolas Alfa e Beta 

 

Estrato Social de Origem dos 
Progenitores 

Escola Alfa Escola Beta 

EDNQ A1, A5 B4, B5, B7 
Total 2 3 

PTE A2, A6 B6 
Total 2 1 

EE A3, A4 B1, B2, B3, B8 
Total 2 4 

 

Ao analisarmos a informação apresentada no quadro 5, podemos constatar que 

na Escola Alfa existe uma distribuição equitativa do estrato social de origem dos 

progenitores (2 por cada um dos estratos). No caso da Escola Beta, verifica-se uma 

predominância de EE (4), seguida de EDNQ (3), e finalmente o PTE (1).  

Em relação aos pais dos jovens de ambas as escolas que se encontram em EDNQ 

constatamos que estamos na presença de Empresários de PMEs com baixas 

qualificações escolares (5), bem como de um número muito significativo (6) de 

assalariados de actividades administrativas, comerciais, segurança e serviços pessoais 

variados. Os pais enquadrados no estrato de PTE (3) detêm qualificações técnicas e 

científicas ao desempenharem as profissões de advogados, técnicos de seguros, 

jornalistas, gestores comerciais e professores.  

Ao analisarmos a composição social destes jovens em função das escolas e das 

suas trajectórias escolares são muito pouco significativas as variações no seu contexto 

social de origem. Tal denota que as diferenças entre a origem social dos jovens da 

Escola Alfa e da Escola Beta não são assim significativas. 

Em relação ao capital escolar detido pelos progenitores destes jovens, 

verificamos que existem fortes assimetrias em relação aos dois grupos de escolas. 

Através do quadro abaixo apresentado podemos aferir que na Escola Beta o grupo de 

jovens que figura com maior intensidade é aquele cuja escolaridade dos pais não foi 

além do 1.º e 2.º ciclos (7), enquanto que nos progenitores da Escola Alfa o nível de 

escolaridade mais baixo situa-se no 3º ciclo (4) (quadro 6). Podemos ainda constatar que 
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tanto na Escola Alfa como na Escola Beta há uma menor frequência de pais detentores 

de uma licenciatura.  

 
Quadro 6 – Escolaridade dos progenitores dos jovens da Escola Alfa e da Escola Beta 

  
Escola Alfa Escola Beta Escolaridade dos Progenitores 

Pai Mãe Total Pai Mãe Total 

 
1º ciclo completo 

 
- 

 
- 

 
0 

 
B3 

 
B3 

 
2 

 
2º ciclo completo 

 
- 

-  
0 

 
B2, B8 

 
B2, B7, 

B8 

 
5 

 
 
 
 

Ensino Básico 

 
3º ciclo completo 

 
- 

 
A1, A3, A4, 

A5 

 
4 

 
B4 

 
B4, B5 

 
4 

 
Incompleto 

 
A2, A4, 

A5 

 
- 

 
3 

 
B1, B7 

 
B1 

 
3 

 
Ensino 
Secundário 

 
Completo 

 
A1, A3, 

A6 

 
A2 

 
4 

 
B5 

   
1 

Ensino 
Universitário 

 
Licenciatura 

-  
A6 

 
1 

 
B6 

 
B6 

 
2 

 

Verificamos, contudo, que o nível de escolarização obtido pela maioria dos 

jovens da Escola Beta e da Escola Alfa apresenta um nível igual ou superior, quando 

comparado com o capital escolar dos pais, afigurando-se, dessa forma, como uma 

variável com algum peso no processo respectivamente de reprodução e mobilidade 

social. Desta forma, no sentido de possibilitar à nova geração oportunidades de 

promoção escolar (Almeida, 1992), constatamos que no momento em análise há uma 

situação de mobilidade escolar da população analisada em relação aos seus pais na 

medida em que, verificamos que mesmo os jovens que evidenciam trajectórias 

caracterizados por desvantagens escolares, detêm a escolaridade mais elevada que os 

seus pais. 

Porém, esta mobilidade social ascendente dever-se-á não só à atitude derivada da 

posse desse capital escolar por parte dos pais mas é sim, sobretudo, resultante de um 

atributo que Cabral e Costa (1998) designam de estratégico de classes, na medida em 

que os pais mesmo não possuindo tal capital, conforme se verifica pela análise do seu 

background escolar, pretendem legá-lo aos seus filhos. Denotamos assim que estes pais 

parecem conferir importância ao investimento na carreira escolar dos seus filhos no 

sentido de proporcionar uma intensificação da procura de diplomas de nível mais 
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elevado que o seu. A maioria dos jovens entrevistados salientou que os seus pais 

desejavam que eles tirassem um curso superior, apesar de não interferirem no momento 

de escolha do mesmo. 

A escola, ao apresentar-se como lugar de passagem obrigatório para a aquisição 

de competências várias, passíveis de serem capitalizadas no mercado de trabalho, 

conduz as famílias a desenvolverem estratégias diversas de mobilidade escolar: os 

jovens são já, na sua maioria, mais escolarizados que os progenitores, possuindo apenas 

3 pais dos jovens inquiridos, maior nível de escolaridade que os filhos.   

Na perspectiva de Bourdieu (1979), a classe social apresenta-se como uma 

variável de influência directa na construção dos destinos escolares e sociais dos 

indivíduos, que vêem a escola como um recurso socialmente importante para a 

reprodução das condições de partida. Todavia, isto não significa que se verifiquem 

apenas situações de reprodução dos lugares de classe mas também situações pautadas de 

mobilidade social. Apesar de tudo isto, tem-se constatado que esta mesma escola através 

da qual os indivíduos adquirem formação escolar e obtêm os respectivos certificados, 

também se apresenta como uma dinâmica que lhes possibilita acederem a diferentes 

posições relativas no espaço social. Como refere Costa (2000: 31) os graus de 

escolaridade “têm vindo a provocar impacte mais profundo e mais alargado nas 

reconfigurações do espaço social”. 

Tendo presente as experiências escolares vividas por estes jovens, através das 

quais desenvolveram lógicas de acção relativamente à escola, somo levados a entender 

que a cultura de classe é herdada não de forma directa e mecânica, mas antes como 

resultado de um processo de socialização incorporado de expectativas, estratégias e 

ambições que desempenham um papel decisivo nos percursos dos jovens e na cultura 

que adquirem. Independentemente de os jovens terem trajectórias escolares diferentes, 

os seus progenitores têm iguais expectativas em relação à educação apresentando-se 

esta como um dos seus desideratos prioritários, como nos referiu o jovem A1: 

 

“A minha mãe sempre quis que eu fosse para a faculdade e eu sempre a 

contrariei, mas acho que vou fazer a vontade à minha mãe.” 

 

É importante salientar que a escola não pode ser entendida como uma entidade 

que reproduz de forma rígida e fechada a classe social de pertença dos jovens, sem dar 
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espaço à estruturação e construção de expectativas e aspirações no desenhar dos seus 

percursos escolares. Os próprios jovens constroem o seu projecto identitário ancorado 

em experiências, aspirações, disposições e gostos que vão influenciar as suas posições e 

atitudes face à escola.  

O insucesso escolar é um fenómeno complexo que articula as características 

pessoais, familiares e escolares dos alunos. Como tal não podemos considerar a relação 

causa-efeito insucesso escolar - classe social, na medida em que são inúmeros os 

factores sociais associados ao melhor ou pior desempenho dos alunos. Para além do 

contexto socio-cultural da família, são diversas as variáveis que podem influenciar o 

sucesso escolar dos alunos, nomeadamente, as capacidades individuais, o trabalho 

desenvolvido pelos professores, abrangendo a motivação, a confiança e a auto-estima.  

Assim sendo, a abordagem da problemática de insucesso escolar, apresenta-se 

como um problema multidimensional que não pode ser entendido de forma exclusiva 

como resultante de determinações sociais ou posicionamentos de classe, mas antes 

consubstancia-se nas variáveis escolares, económicas e sociais, e, dessa forma, desloca-

se o seu entendimento do quadro inflexível do paradigma de reprodução de 

desigualdades sociais. Não pretendemos demonstrar que o clima da escola consegue 

resolver todos os handicaps socio-económicos das famílias, contudo, parece poder 

atenuá-los. 

 

2. As expectativas que se (re)constroem no âmbito dos projectos de empreendedorismo 

 

Numa tentativa de mapear que expectativas é que os jovens detinham quando 

ouviram falar pela primeira vez nos projectos de empreendedorismo e como é que estas 

se mantiveram ou sofreram alterações ao longo da criação da mini-empresa, 

construímos uma tipologia de expectativas (quadro 7).  
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Quadro 7 - Tipologia das expectativas dos jovens face aos projectos de empreendedorismo  

 

 
Expectativas                   Indicadores 

 

Expectativas Intencionais e 

Utilitárias 

Percepcionar a utilidade do projecto num futuro próximo 

Perspectivar o futuro dando mais certezas e abrindo horizontes 

 

Expectativas de Inovação 

Experiência prática na criação de uma mini-empresa, com uma ideia inovadora 

para vencer 

Assumir o papel de empreendedor na criação de uma nova ideia 

 

Expectativas Distanciadas 

Sem qualquer expectativa 

Ausência de reconhecimento da sua viabilidade 

Ausência de sentido do projecto 

Entendido como algo de menos sério e como forma de ocupar o tempo 

Expectativas Pessimistas Trabalho excessivo, maçudo que conduz ao desânimo 

 

Para o processo de análise das expectativas dos jovens face aos projectos de 

empreendedorismo definimos dois momentos que nos permitiram compreender quais as 

expectativas detidas pelos jovens antes de iniciarem os projectos (expectativas de 

partida), bem como as eventuais alterações ocorridas no decorrer dos mesmos 

(expectativas de chegada). 

Verificamos que à medida que os jovens vão participando nos projectos as 

expectativas de partida intencionais e utilitárias (perspectiva de implementação num 

futuro próximo) e expectativas de inovação (assumir o papel de empreendedor com uma 

ideia inovadora) mantêm-se, contrariamente, às expectativas distanciadas (percepções 

indefinidas e vagas quanto à utilidade dos projectos) e pessimistas (percepções baixas e 

negativas em que os projectos são vistos como um trabalho maçudo que ocupa muito 

tempo conduzindo ao desânimo), que tendem a sofrer alterações. Apresentamos o 

quadro 8 que indica as consistências e variações das expectativas. 
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Quadro 8 – Expectativas de partida e expectativas de chegada dos jovens face aos projectos de 

empreendedorismo 

 
Tipos de Expectativas Expectativas de partida 

       Frequência 

Expectativas de chegada 

         Frequência 

Intencionais e Utilitárias         A2, B4, B7         A2, B4, B7,  

   A6, B5, A4, A3, A5 

Inovação      A1, B3, B2, B8    A1, B3, B2, B8,  

          B6, B1 

Distanciadas    A6, B5, A4, A3, B6                  - 

Pessimistas            A5, B1                  - 

 

Conforme se verifica, alguns dos jovens (5) que não reconheciam à partida 

qualquer viabilidade nos projectos e tinham uma expectativa pessimista (2) em relação a 

estes, passaram, contudo, a ter expectativas intencionais e utilitárias, bem como 

expectativas de inovação no momento de desenvolvimento da mini-empresa. Tal como 

nos referem os jovens A5 e B6: 

 

- “Quando vieram à nossa escola apresentar o projecto eu não queria porque 

era imenso trabalho que tínhamos que conjugar com o resto das aulas, com o 

resto das actividades, testes, trabalhos e, então, fiquei muito, muito triste, 

andava super desanimada até porque o Professor Alfa insistiu imenso para este 

projecto ir para a frente e eu não queria de maneira nenhuma! Tinha medo de 

deixar a escolaridade para trás. As expectativas eram muito más porque estava 

mesmo com o receio de deixar a escolaridade para trás...nada mais! E depois 

era o volume de trabalho que tínhamos também. (…) Claro que com o 

desenvolver do projecto tudo mudou. E o nosso voluntário foi óptimo! O 

voluntário para o nosso projecto ajudou-nos imenso, motivou-nos e aí 

começámos a ficar super entusiasmados com o projecto e depois chegámos a um 

bom produto. Fomos representar Portugal a Estocolmo e isso foi óptimo! Isto 

foi mesmo uma perspectiva de futuro diferente.” 

 

- “Eu ouvi falar no projecto mas no inicio não percebi muito bem o que é que 

era este projecto, sabia que era formar umas empresas, mas pensava que era 

como uma brincadeira, não percebi o que é que era isso das empresas e não 

achei muito interessante. Agora sei que formar empresas não é assim tão 
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simples, afinal é mais do que isso! E as expectativas são as melhores porque isto 

de ter um produto nosso é muito motivador e entusiasmante, termos um produto 

feito por nós é algo que exige muito de nós mas compensa tudo!”  

 

Se atentarmos que as expectativas negativas (distanciadas e pessimistas) de 

chegada dos jovens estão ausentes e as expectativas positivas integradas numa dimensão 

durável e consistente (intencionais/utilitárias e de inovação), verificamos que as 

expectativas negativas sofrem alterações porque as experiências que os jovens vão 

tendo na mini-empresa são na sua maioria positivas. Um dos indicadores para a 

mudança de expectativas foi a percepção da finalidade dos projectos e o entendimento 

do que se espera que os jovens façam no seu âmbito. 

As expectativas de chegada positivas traduzidas em atitudes favoráveis em 

relação aos projectos de empreendedorismo também são facilitadoras de uma melhor 

integração escolar e intensificadoras da importância da vertente relacional, envolvendo 

situações de grande cumplicidade e entreajuda, que se estendem para lá dos muros da 

escola:  

 

“(…) Quando nós estávamos em Estocolmo, o Professor Alfa estudava com o … 

a noite toda porque ele era muito fraquinho a inglês. No penúltimo dia nós 

tivemos uma entrevista com o painel de júri, tudo em inglês. (…) O que 

aconteceu foi que eu estava a explicar o produto da mini-empresa, como se 

procedia o processo de produção e, não me lembrava do nome, como é que se 

dizia fornecedores em inglês e, de repente, eu ouvi uma vozinha assim vinda do 

além, foi mesmo! E ouço o… a dizer suppliers, e eu assim, ah! É que eu no meio 

da entrevista queria dar os parabéns, pronto dizer, ai! Obrigada! E fiquei super 

contente por ele, queria-lhe dizer parabéns, conseguiste, valeu a pena estudares 

com o professor (…)” (A6, Escola Alfa). 

 

Para apreendermos as condições em que são formadas estas disposições que os 

jovens mantêm em relação aos projectos de empreendedorismo, é necessário analisar os 

laços de coesão e integração escolar que se indiciam como factores decisivos na 

estruturação das disposições dos jovens face aos projectos e à escola, sendo os mesmos 

construídos por meio das experiências positivas que lhes conferem sentido. 
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Os projectos de empreendedorismo nos quais os jovens participaram 

contribuíram, igualmente, para o sucesso escolar, na medida em que estes passaram a 

gostar mais da escola e os motivaram mais. Esta motivação criada pelos projectos de 

empreendedorismo pode ser entendida como um factor importante no contexto escolar, 

visto ser determinante para uma aprendizagem com sucesso. Na verdade, a motivação é 

responsável pelo investimento dos jovens nas aprendizagens e na execução das tarefas 

exigidas. É entre os alunos com mais problemas, que menos gostam de estudar, que se 

faz sentir positivamente o envolvimento nos projectos de empreendedorismo. Esta 

constatação do entusiasmo dos alunos de fraco aproveitamento foi salientada pelo 

Professor Alfa que relatou que os alunos se empenharam muito nos projectos e que essa 

motivação e entusiasmo foram transferidos para as outras disciplinas:  

 

“Com os projectos este ano nota-se que eles estão muito mais integrados na 

escola, dão-se muito bem com os professores, os alunos estão muito mais 

motivados na escola, um ou outro estão um pouco mais desmotivados mas isso 

depende de cada um. Agora há outros que não, que deram o salto, deram o 

salto! Nós até ficamos estranhamente surpresos. Ainda agora tivemos uma 

comissão técnica e comentamos isso, há um aluno com fraco aproveitamento e 

este ano está empenhadíssimo a fazer o seu projecto final de curso, eu nunca 

esperava, este ano está muito motivado, farta-se de trabalhar, entre outros, 

entre outros, nós não esperaríamos que tivesse este tipo de influência” 

(Professor, Escola Alfa). 

 

Deste modo, esta auto-imagem e auto-estima traduzem a integração, coesão e 

experiências escolares positivas que os projectos de empreendedorismo parecem 

contribuir para veicular. Assim, as diferentes interacções que os actores vão construindo 

na escola com os seus pares e os professores, em consonância com experiências 

escolares positivas, apresentam-se como elementos que facilitam e reforçam uma auto-

imagem positiva e ajudam os jovens a reconciliarem-se com a escola e a terem um bom 

desempenho escolar. 
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3. Os projectos de empreendedorismo fomentam uma pequena “revolução cultural” na 
escola 

 

O Programa “A Empresa” tem o papel fundamental de incentivar ao 

empreendedorismo e, no seu âmbito, os professores e os voluntários, valorizam o 

esforço dos alunos e dão pistas de orientação para a criação de uma mini-empresa, 

propondo para isso metodologias de trabalho motivadoras que permitam a concretização 

desse mesmo projecto, monitorizando todo o processo de ensino/aprendizagem, bem 

como os resultados provenientes da sua implementação: 

  

“(…) Obviamente que isto é por fases e durante as fases todas, por exemplo, 

obviamente que eu acompanhei sempre o processo, tive muito com os alunos. No 

início esteve mais o voluntário e eu, na parte até da apresentação, constituição 

da empresa e estatutos. Depois na parte toda da organização e selecção de 

ideias, na organização, formas, estrutura da empresa…tudo isso, mas depois 

havia obviamente para o plano de negócios necessidade de entrar noutras 

áreas. Eu fiz o cronograma, obviamente, as coisas não correm da forma como 

nós prevemos, ou planeamos, como qualquer planeamento também tem os seus 

desvios, mas eu fiz e tive o cuidado de fazer um cronograma, de saber quando é 

que os professores entravam e, portanto, nesse sentido quando se avançava um 

pouco, o professor de marketing e o professor de contabilidade, trabalhava em 

simultâneo com eles, por vezes era só o de marketing, por vezes era só o de 

contabilidade, mas para cada fase, sobretudo, para o plano de negócios todos 

os professores da área técnica entraram” (Professor, Escola Alfa). 

 

O trabalho de implementação do projecto passa assim pelo envolvimento de 

todos os professores que devem, conjuntamente, articular os diferentes saberes 

curriculares das suas áreas, privilegiando uma estratégia pedagógica transversal. O 

projecto dirige-se para uma menor compartimentação disciplinar, contrariamente à 

educação formal, na medida em que dá grande relevância à multidisciplinaridade e 

exige a participação de todos os saberes curriculares. Contudo, no início da sua 

implementação houve alguns professores que mostraram alguma resistência, 

especialmente por terem que adaptar o seu método de ensino: 
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“Houve resistência sobretudo na organização do projecto, na organização neste 

caso para desenvolver o projecto. Houve sobretudo nos conceitos, conceitos 

contabilísticos, porquê? Tem a ver um pouco com isto: nós aqui, nós damos 

conceitos e valores ligados ao mercado de trabalho e, como sabe, os valores que 

são utilizados através deste programa, para ter um exemplo, o presidente ganha 

oitenta cêntimos, ora nós ganhamos oitenta cêntimos temos que aplicar como 

vencimento bruto, temos que aplicar os encargos sociais e mais IRS, o que 

significa que isto ia dar números irrisórios e, muitas vezes, tínhamos que 

arredondar porque não trabalhamos com 3 dígitos mas 2, só duas casas 

decimais em termos de euro. Houve resistência por parte de professores a dizer 

que não aceitavam isto, não aceitavam! (…) Mas depois obviamente todos os 

professores envolveram-se, cada um na sua área” (Professor, Escola Alfa).  

 

Outros professores sentem que os alunos não estão tão empenhados nas suas 

disciplinas por estarem concentrados nos assuntos da mini-empresa, o que os inquieta 

por terem todo um programa curricular a cumprir: 

  

- “Ai, isso queixam-se! Agora só pensam naquilo! Eles não vêm pela positiva, 

isso, muitas vezes. Agora só temos feira! Agora só temos isso… e é aí que reside 

o problema, é porque os professores têm que os levar a exame não acham muita 

graça!” (Professora, Escola Beta); 

 

 - “(…) Houve queixas, queixas salvo seja, reclamações de alguns professores a 

dizer que os alunos estavam com a cabeça noutro lugar, obviamente que 

estavam na empresa e não propriamente na aula, sobretudo nas socioculturais, 

português, o inglês e a matemática, etc., e isso…isto há sempre o reverso da 

medalha, nós para fazermos uma coisa temos obviamente que sacrificar a 

outra” (Professor, Escola Alfa). 

 

O projecto da mini-empresa é acusado de ocupar demasiado os jovens, de tal 

modo que os professores desenvolvem esforços para que a rigidez do plano curricular se 

adapte ao projecto da mini-empresa: 
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- “(…) o tempo que têm, bem eles têm muito tempo, mas o tempo que dispensam 

ao estudo não é muito e esse normalmente costuma ser pouco! Retirar algum 

tempo, nós temos três horas por semana, duas vezes hora e meia, há-de calcular 

que têm de fazer muita coisa em casa, é muito complicado! Os professores 

preocupam-se em tentar ajudar e mudam os testes mas não ficam com grande 

espaço de manobra, eles têm de os levar a exame e depois as pautas são as 

pautas. (…) De qualquer forma eu penso que mesmo correndo esse risco, vale a 

pena fazer o projecto aqui!” (Professor, Escola Beta); 

 
- “Pois, isto há aqui um problema, é que a implementação de um programa 

destes faz com que os alunos acordem e adormecem com o projecto, significa 

que estão muito, muito absorvidos com o projecto. Na verdade, os professores 

tiveram em atenção a recuperação de alguns módulos, conteúdos que ficaram 

para trás por causa deste programa e penso que depois nós conseguimos 

compensar os alunos” (Professor, Escola Alfa).  

 
Os alunos partilham a opinião de que o tempo afecto ao projecto da mini-

empresa exige facilitação em outros domínios curriculares:  

 
“Os professores também aliviaram um bocado devido ao nosso projecto eles 

aliviaram um bocado a matéria…mas se tivessem continuado ao mesmo ritmo 

era complicado” (A1, Escola Alfa); 

 
Desta forma, o trabalho que os alunos têm na construção da sua mini-empresa, 

apropria-se dos seus de forma abrangente, tempos dentro e fora da escola:  

 
- “depois com o avançar do programa, naturalmente, haverá “trabalho de 

casa” extra: nas vendas, na produção, em reuniões de trabalho, com potenciais 

clientes, investidores, etc.” (Responsável do Programa “A Empresa”); 

 
- “Sabia que ia ser complicado no sentido que ia ser mais responsabilidade, ia-

nos ocupar mais o tempo, íamos pensar que as tardes livres eram para 

descansar e, claro, algumas para estudar mas realmente temos o tempo muito 

ocupado, mesmo com todas as tardes livres, menos à segunda, temos o tempo 

muito ocupado!” (B5, Escola Beta); 
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- “Uma coisa que é para miúdos que andam a estudar como nós, conseguir 

conciliar a nossa vida a escola, testes, trabalhos, trabalhos de casa, tudo, com 

um projecto em que temos que entregar relatórios constantemente temos que 

fazer actas, e vendas a dinheiro, aquelas coisas torna-se complicado e depois 

nós pensamos: “é pá! Tanta coisa p fazer! E é verdade, enquanto se calhar um 

adulto consegue muito mais organizar o seu tempo e o seu trabalho, a sua 

carga, pensamos sempre opa! Mais isto para fazer! Isso é que se torna 

complicado!” (A6, Escola Alfa); 

 
- “(…) Este projecto sobrecarga muito a nossa vida!” (B3, Escola Beta); 

 
Os alunos têm tarefas para além das aulas ou das reuniões que se desenvolvem 

semanalmente, como é o caso dos relatórios elaborados por cada director de 

departamento e que são um auxílio na demonstração dos resultados e objectivos a 

alcançar: 

 
“as mini-empresas vão enviando relatórios ao longo do ano e no final do ano 

lectivo (Responsável pelo Programa “A Empresa”). 

 

Nos projectos de empreendedorismo configuram-se processos de 

ensino/aprendizagem dos alunos e dos professores que se traduzem na reconfiguração 

da formação não só para os alunos, mas igualmente para os professores. Os saberes que 

são transmitidos pelos projectos da AE estão ancorados numa perspectiva de 

desenvolvimento das capacidades e de competências fundamentais para o saber-fazer. 

O empreendedorismo desenvolvido pela AE obriga a pensar na diferença entre a 

aprendizagem não formal desenvolvida por estes projectos e a aprendizagem formal 

escolar. Para os professores entrevistados as diferenças centrais entre os dois tipos de 

educação são geralmente sentidas como diferenças de conteúdos orientados para o 

saber-fazer e de exigências no sentido de responsabilização activa mais do que 

diferenças de estilo pedagógico: 

 

- “Existem formas diferentes de estar na sala de aula, nos projectos e nos 

programas, a seriedade ou a responsabilidade é a mesma ou não vale a pena! 
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Portanto, eu não me parece…é a mesma pessoa ou de fato de treino ou de botas 

de salto alto, mas é a mesma pessoa! E quando eu digo de fato de treino é 

porque estes projectos metem muito trabalho manual, eu tenho lá umas que 

estão a encher esponjas de gel de duche e outras coisas assim. Portanto, é uma 

aula diferente na postura, na distribuição na sala de aula, mas não me parece 

que o método seja diferente e que a postura seja diferente. Os conteúdos são 

diferentes, a forma de estar penso que não. Aqui o que há e que a mim me 

parece de novo é o saber-fazer com responsabilidade! Agora este projecto 

permite-nos dar-lhes uma noção, trabalhar no saber-fazer com responsabilidade 

porque há um prestar de contas final, não para ninguém mas para eles próprios 

com as apresentações, porque quem sofre com a derrota não sou eu! Eu ensinei 

tudo muito bem, a responsabilidade é deles, eles é que vão para o palco. 

Portanto, isso é que eu acho que é novo” (Professora, Escola Beta); 

 

- “Completamente! Aliás nós somos um exemplo porque somos uma escola 

profissional. Os métodos são totalmente distintos, aqui os alunos têm uma área 

vocacional, aqui além de nós preocuparmos de saber-fazer, o ensino tradicional 

não tem isso de saber-fazer porque não tem área vocacional, mas nós também 

nos preocupamos com a vertente do saber-ser, e o saber-estar. (…) Nós 

estávamos em vantagem, porque estes alunos já tinham conceitos de 

contabilidade e marketing e, isso sim, há uma grande diferença! Enquanto estes 

alunos são dirigidos muito para o mercado, para a área onde eles estão 

inscritos, os outros só depois de...vão optar, não é! Mas há grandes diferenças, 

grandes diferenças!” (Professor, Escola Alfa). 

 

Como forma de superar as dificuldades sentidas no âmbito dos projectos de 

empreendedorismo, o professor tem de assumir um papel mais activo e de intervenção 

junto dos grupos de alunos, nomeadamente, na medição e monitorização das 

actividades, questionando os jovens e focando-se, particularmente, na análise do 

problema e na identificação das ideias, encorajando à reflexão. O trabalho do professor 

é agora muito mais próximo ao desencadear, monitorizar e ajudar a concretizar a ideia 

em resultado:  
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- “(…) estou assim um bocadinho apreensivo com as minhas mini-empresas,  

porque isto tem a ver com o trabalho que eles têm, com as dificuldades que eles 

têm de ultrapassar, que não estão a conseguir ultrapassar. E estão um bocado 

desmotivados e a minha ideia é tentar-lhes dar-lhes apoio, por exemplo, agora 

fui com eles pesquisar, porque eles estão à procura de uma caixa, depois quem é 

que faz a caixa, e para fazer a caixa é preciso um valor, e isto custa um 

bocadinho, mas eles estão a ir e eu estou a tentar estar com eles para que eles 

não desistam. Porque eles já tinham uma ideia, mas houve uma preocupação da 

minha parte em que eles reflectissem se a ideia era exequível, e agora estão a 

tentar sustentar outra ideia, que é uma ideia melhor, na opinião deles, e, 

também, certamente na minha, e, é nessa forma, é sobretudo motivá-los, 

orientá-los na análise do problema, é estar com eles nos momentos mais 

difíceis, porque é fulcral esta fase da ideia, são pequenos incentivos, mesmo por 

palavras, por gestos que lhes fazem, que eles começam a ficar um pouco mais 

encorajados e motivados a prosseguir” (Professor, Escola Alfa); 

 

- “Obviamente quando eles têm as ideias é minha obrigação dizer que isso é 

irrealizável!” (Professora, Escola Beta); 

 

O programa de empreendedorismo é formulado em termos de competências. 

Além de fomentar o espírito empresarial e de empreendedorismo, fomenta também o 

desenvolvimento de competências-chave. Essas competências são adquiridas pelos 

alunos porque a mini-empresa ao apresentar-se como um projecto real torna-se num 

ambiente propício à sua potencialização: 

  

- “(…) quando o projecto surgiu e quando nos disseram nós temos que fazer isto 

na área de projecto acho que foi mais a noção de, oh! Isto vai ser só para a nota 

não vai ser assim nada de especial! Mas depois começam a vir os voluntários, 

começam a virem cá pessoas da JA a explicarem como tudo funciona. Nós 

agora estamos noutro projecto que faz parte disto, que é arranjar parcerias na 

Europa e o nosso produto pode ser vendido no estrangeiro e nós pensamos: oh, 

Meu Deus! Não era isto que estávamos a pensar, nós pensávamos que íamos 

para o nosso stand, montávamos lá a nossa barraquinha, mostrávamos as coisas 
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e pronto! Mas depois chegamos e podemos ganhar uma viagem a Roterdão, 

podemos ganhar uma viagem à Noruega e, bem, isto se calhar é um bocadinho 

maior, não é tão mini-empresa como parece, e é mesmo real!” (B6, Escola 

Beta); 

 

- “Nós acabamos por ter contacto com a realidade, com o mundo real mesmo, 

como é que se faz uma empresa, como é que se tem de gerir” (A3, Escola Alfa); 

 

A mesma opinião de capacitação para o saber-fazer é partilhada pelos 

professores: 

 

“(…) dar-lhes a conhecer como é que é, vamos lá, o simulacro, entre aspas, de 

estarem a representar uma empresa, por exemplo, numa exposição, numa feira, 

como vender, técnicas de vendas, como estar perante as pessoas, potenciais 

clientes, como é que se deve vender, como é que se deve abordar as pessoas e 

isso é importantíssimo! Eles ficam obviamente com outro tipo de preparação” 

(Professor, Escola Alfa); 

 

A aprendizagem deste programa de empreendedorismo desenvolveu-se por via 

da articulação e complementaridade entre os saberes curriculares detidos e as 

competências que os jovens tiveram que desenvolver e mobilizar para criar uma mini-

empresa. Estes projectos ao mobilizarem competências determinaram o lugar dos 

conhecimentos na acção, ou seja, estes conhecimentos detidos pelos jovens 

constituíram-se como recursos determinantes para identificar, resolver problemas e para 

tomar decisões (Perrenoud, 1999).  

Le Boterf (1994) defende que a competência é a capacidade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos para enfrentar uma situação complexa. A competência 

não reside nos recursos (saberes, saber-fazer ou saber-ser) a serem mobilizados, mas na 

própria mobilização dos mesmos. A competência é definida como um “saber-

mobilizar”: “Possuir conhecimentos ou capacidades não significa ser competente. Pode-

se conhecer técnicas ou regras de gestão e não saber aplicá-las no momento oportuno. 

Pode-se conhecer direito comercial e ter dificuldade em redigir contratos. A cada dia, a 

experiência mostra que pessoas que têm conhecimentos ou capacidades não conseguem 
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mobilizá-las de forma pertinente e no momento oportuno numa situação de trabalho. A 

aplicação do que se sabe em contexto singular (…) é reveladora da «passagem» à 

competência. Esta realiza-se na acção” (Le Boterf 1994 in Perrenoud, 2005: 143). 

Parece também ser esse o sentido que Rey (1996: 68) atribui à competência quando 

salienta que quando estamos na presença de situações complexas: “(…) se efectivariam 

algumas conexões, seguidas de uma organização em redes, de certos conhecimentos e, 

ao mesmo tempo, de procedimentos, que acabam por tomar a forma de organizações 

mentais estáveis (as capacidades)”. 

Para conseguirmos identificar quais as competências-chave que se 

desenvolveram no âmbito destes projectos de empreendedorismo centrámos a nossa 

análise nos saberes e respectivas competências socorrendo-nos das propostas de Le 

Boterf (2005). Desta forma, tipificámos as competências mobilizadas por Le Boterf 

(2005) recorrendo às suas dimensões, mas de forma mais ampla. 

Sendo assim, depois de identificar as competências mobilizadas pelos jovens no 

âmbito do Programa “A Empresa”, organizámo-las dentro de quatro dimensões (v. 

quadro 9), competências estas que são adquiridas e mobilizadas pelos jovens no seio da 

mini-empresa: 

i) a dimensão teórica na qual os alunos detêm saberes curriculares tais como 

conceitos de negócio, capital, concorrência, despesas, produtividade, lucro, stock, 

custos variáveis, etc., e para a aquisição destes saberes concorrem as diferentes 

disciplinas, tais como, economia, marketing, matemática e gestão. Prevalece o domínio 

do saber, tal como refere a Professora da Escola Beta –  

 

“(…) eles têm que ter uma noção de empreendedorismo, uma noção de como é 

uma empresa, uma noção de como se começa, porque é que se começa, o que é 

que se precisa para começar, quais são os riscos, a noção de risco, acima de 

tudo, a noção de que a gestão do capital que é deles, ou que alguém lhes dá tem 

que ser feita ao milímetro. Mas para além disso, eu acho que eles arranjam 

competências base muito mais abrangentes do que esta. Portanto, estas seriam 

as competências teóricas, as competências formais mas eu acho que as 

informais são muito mais!” 
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 ii) a dimensão cognitiva está ligada ao desenvolvimento de competências de 

aprendizagem tais como: capacidade de comunicação com os outros, a nível oral e 

escrito; literacia; numeracia29; literacia informática e as TIC; domínio de língua 

estrangeira; capacidade de raciocínio analítico (que implica a resolução de problemas); 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem que se configuram em metodologias 

personalizadas de trabalho e de aprendizagem, tais como pesquisa, selecção e 

organização da informação para a transformar em conhecimento mobilizável; juízo 

crítico. Aqui encontramo-nos no domínio do saber-aprender. 

 

- “Como por exemplo, escrever o destinatário de um pacote para o correio, que 

era uma competência que eu cheguei à conclusão que a turma não tinha, 

quando foi preciso enviar ao voluntário um pacote dos CTT, eu cheguei à 

conclusão e, ainda bem, que eles escreveram a lápis, porque eles escreveram 

assim: para Sr. Vicente, sendo que o Sr. Vicente é o Engenheiro Gonçalo 

Vicente que é um quadro superior da HP. (…) Eu não sei se é iliteracia, se é 

falta de cidadania. (…) A capacidade de comunicação oral que eles 

desenvolvem, extraordinariamente, nas feiras e nos contactos exteriores, acho 

que é a capacidade de comunicação oral e que é a capacidade organizativa, 

eles ficam com um domínio de elaborar um trabalho, um powerpoint, uma coisa 

com princípio, meio e fim, e percebem o que é pôr 10 powerpoints que não 

prestam para nada, e que a professora de português não gosta, ou fazer 2 que 

valem pelos 10, isso eles percebem!” (Professora, Escola Beta); 

 

- “Não são estes projectos que vão ensinar inglês! Podem ajudar, o facto de eles 

participarem e irem à competição internacional, ajuda aqueles que consigam 

comunicar, alguns não comunicam porque não sabem, mas o facto de eles 

aprenderem algumas palavras, o dizer boa tarde, ou bom dia, ou fazer uma 

pergunta: Como é que é? Já ajuda bastante e capacita-os para terem algum 

domínio na língua, ainda que limitado” (Professor, Escola Alfa). 

  

 
29 O Adult literacy and life skills survey (ALL) define a numeracia como sendo as competências de 
literacia quantitativa. Este domínio de literacia matemática compreende o uso da matemática em 
diferentes situações, bem como a capacidade de estabelecer ligações, pensamento e generalização 
matemáticos (Rychen 2001). 
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iii) a dimensão instrumental compreende as competências operatórias ou 

competências técnicas, relativas ao conhecimento específico do domínio. Estas 

competências são necessárias, e constituem-se como importantes recursos para lidar 

com as exigências da gestão da mini-empresa. Os jovens desenvolvem a capacidade de 

fazer uso do saber, aplicando-o em contextos práticos, que se traduzem nas seguintes 

actividades: preenchimento de formulários, executar um plano de negócios, fazer 

estimativas, interpretação de dados, venda, etc. Estas competências são mobilizadas nas 

diferentes fases da mini-empresa (v. fig. 5, capítulo III): organização, desenvolvimento 

do plano de negócios, gestão e liquidação da mini-empresa. Encontramo-nos no 

domínio do saber-fazer. 

iv) a dimensão social compreende dois tipos de competências: as competências 

de carácter relacional e as competências posicionais. As primeiras também designadas 

de competências sociais ou “soft skills” (Rychen, 2001) definem-se num conjunto de 

capacidades a saber: na capacidade de relacionamento com os outros (competência que 

permite que o jovem tenha respeito pelos outros e a capacidade de iniciar/fazer/manter/ 

uma gestão de relacionamentos); na capacidade de liderança; na capacidade de 

cooperação, em que o aluno desenvolve a capacidade de trabalhar em grupo para a 

prossecução de um objectivo comum (criar um produto inovador); na capacidade de 

resolução de conflitos, isto é, ter a capacidade de negociar numa situação de conflito de 

interesses. Consideramos que as mesmas são particularmente relevantes para o 

desenvolvimento do capital social e de redes de sociabilidade. As competências 

posicionais implicam a capacidade de realizar actividades de forma autónoma, 

responsável e criativa. Perrenoud (2005, 1999) centra a sua proposta de competência na 

necessidade de desenvolver actores autónomos, no sentido em que as pessoas devem ser 

capazes de agir por si próprias em campos sociais múltiplos. Na mesma linha de análise, 

Haste (in Rychen 2001: 69), defende um indivíduo competente como sendo auto-

suficiente, capaz de centrar atenções e planificar, detentor de uma orientação para o 

futuro, com um sentido de responsabilidade e capaz de assumir compromissos, como 

refere o jovem A3 em relação às competências que adquiriu: 

 

“Responsabilidade, saber trabalhar em grupo, aceitar várias opiniões mesmo 

que nós não concordemos e, acima de tudo, responsabilidade!”  
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Consideramos que agir autonomamente diz respeito à autonomia e à 

(re)construção de uma identidade pessoal. A identidade pessoal é um processo 

complexo que está em permanente (re)construção e é formado na articulação entre os 

trajectos biográficos e os sistemas de relações que os jovens vão delineando (Dubar, 

1997). A partir das experiências vivenciadas e das interacções estabelecidas com os 

diferentes actores no âmbito dos projectos de empreendedorismo, os jovens assimilam 

os valores do empreendedorismo e desenvolvem saberes, capacidades e atitudes. Ser 

empreendedor no âmbito destes projectos cria condições para que os jovens se 

transformem, como nos descreve a Professora da Escola Beta:  

 

“(…) O que este projecto tem de melhor para estes miúdos é a componente de 

formação pessoal, também o empreendedorismo. É uma componente de 

formação pessoal muito dura, mas que tem muitos resultados, ou seja, é possível 

mostrar-lhes a diferença entre competir e falcatruar, completamente! É possível 

explicar-lhes e eles verem que aquela frase muito banal que diz: “ninguém 

chegou ao fim senão chegarmos todos”, é verdade! A certa altura se alguém do 

grupo do projecto falha, não vamos a lado nenhum! Eu acho que a componente 

formativa, a componente humana e de relacionamento é para mim o mais 

importante, porque o conseguir passar a ideia de empreendedorismo é técnico, 

seria muita pena se o projecto ficasse só nessa dimensão, e eu acho que é 

mesmo uma base onde nascem muitas plantas. (…) Eu acho que contribuem 

para uma capacidade relacional de qualidade muito maior. Eu acho que isso 

chega para valer a pena! Porque esta gente é criada eu, eu, eu, eu! O resto é 

lixo, eu é que tenho que mandar! E depois aqui no primeiro mês empurram-se 

debaixo da mesa, dão pontapés, etc. Depois esquecem, depois há o produto que 

é mais importante que eles todos. Eu acho que isso é o melhor que eles podem 

levar daqui! E esta auditoria externa que nós temos é extraordinariamente 

importante para a responsabilidade deles, porque quando os meninos refilam 

das notas, etc., etc., os meninos têm também que argumentar com os 

voluntários, portanto eles começam a perceber que no mundo real as pessoas 

também são avaliadas. Ou seja, começam a perceber que isso de avaliar e ter 

que prestar contas não é bem uma treta, e eu acho que essa parte formativa é 

muito importante!” 
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Assim sendo, os projectos de empreendedorismo constituem-se como um lugar 

de excelência para os jovens explorarem a sua identidade pessoal pois exige-lhes uma 

autonomia relativa para desenvolverem as tarefas de gestão da mini-empresa, para 

participarem nas decisões tomadas e defenderem as suas posições. As potencialidades 

enriquecedoras e transformadoras destes projectos, capacitam os jovens, através dos 

inúmeros obstáculos com que se deparam, a desenvolverem a capacidade de 

compreenderem e lidarem com a complexidade, e, simultaneamente, a desenvolverem a 

autoconfiança, a terem capacidade de iniciativa e de assumir riscos: 

 

“Eu penso que as que as competências-chave a desenvolver é sobretudo a 

responsabilidade, autonomia de trabalho, trabalho em equipa, espírito de 

equipa, sacrifício, respeito, é essencial o respeito pelas ideias, pelas opiniões 

dos outros, a discussão mesmo de ideias. Eles podem dizer: ai isso não! Mas 

temos de discutir e temos de dizer porquê, porque não? Sobretudo, é isso! (…) É 

responsabilidade, ficam com o bichinho do empreendedorismo. Portanto eles 

criarem uma coisa deles e saberem que aquilo foi para a frente é bastante bom! 

Que lhes pode obviamente dar outro ânimo, porque hoje fala-se em ser 

empreendedor, não é só por conta própria mas também é por conta de outrem, 

mas é sobretudo isso: responsabilidade, autonomia de trabalho, equipa de 

trabalho, respeito, sobretudo é isso! São as competências-chave que eles 

adquirem” (Professor, Escola Alfa). 

 

Por seu lado, a autonomia refere-se à capacidade de decidir, de escolher e agir 

em diversos contextos. Implica que os jovens tenham a capacidade de planear a sua 

vida, de estabelecer objectivos e projectos pessoais, ou seja, capacidades que permitem 

que os jovens conceptualizem e actualizem objectivos com significado para a sua 

própria vida e assumam responsabilidades nas escolhas tomadas. Para aqui também 

concorrem a motivação, as emoções, os valores e a ética que se situam no domínio do 

saber-ser. 

Estes projectos de empreendedorismo desenvolvem competências tanto ao nível 

teórico e instrumental como ao nível cognitivo e social e criam, igualmente, nos jovens 

atitudes responsáveis e reflexivas perante a vida.  
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Quando solicitamos aos jovens para referirem quais as competências adquiridas 

no desenvolvimento dos projectos de empreendedorismo, foram mencionados os 

conhecimentos teóricos (o saber), os conhecimentos práticos que assentam numa 

dimensão instrumental, (o saber-fazer), mas a sua escolha, centrou-se, essencialmente, 

no domínio, das competências sociais (o saber-ser): 

 
- “Acho que adquiri não só conhecimentos teóricos como práticos, como até de 

perfil profissional, ou seja, por exemplo, eu na empresa o papel que tive foi o de 

presidente e não é fácil! Não é fácil porque nós temos que fazer as nossas 

coisas, temos de estar preocupados com o trabalho dos outros e temos que 

traçar também uma forma de persuasão sobre o resto das pessoas, e depois são 

amigos, são colegas, ao mesmo tempo temos que ser um pouco autoritários com 

eles, acho que tudo isso!” (A2, Escola Alfa); 

 
- “Muita responsabilidade, em termos de prazos, de tempo, eu não sou muito de 

cumprir os meus prazos e isso ajudou-me bastante, porque punha-nos metas e 

tínhamos mesmo que cumprir. Acho que no meu ponto de vista, foi mesmo esse o 

que me ajudou mais, foi no trabalhar em equipa, também, também ajudou 

bastante, ao início foi um bocadinho difícil, um pouco complicado!” (A4, Escola 

Alfa); 

 
- “Tentar lidar com cada pessoa à sua maneira porque numa empresa eu tenho 

que mandar nos outros, como sou directora geral tenho que dizer: “tu faz isto!” 

Mas lidar com todos de uma forma diferente porque todos eles são diferentes. 

Então temos que ser abrangentes no modo como lidamos. No meu grupo 

surgiram alguns problemas porque as pessoas não são susceptíveis a ordens, 

não gostam de trabalhar e às vezes temos que dizer faz e eles: “ah! Não mandas 

em mim se não fizer isto também não faço nada!” E eu tento fazê-los perceber 

que se não trabalharmos todos a mini-empresa sai prejudicada. Todos temos 

uma participação importante!” (B3, Escola Beta); 

 
Podemos considerar assim que estes projectos não estão unicamente 

direccionados para as competências técnicas, os saberes-fazer, mas para uma 

conceptualização holística de competências, no sentido em que integram quer 
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competências, quer os conhecimentos, valores e ética, atitudes, emoções, as quais 

remetem para componentes de carácter social e comportamental, que são mobilizadas 

em conjunto no desenvolvimento da mini-empresa. O quadro n.º 9 permite-nos olhar 

para estas diferentes dimensões por onde se distribuem as competências: 

 
Quadro 9 - Competências adquiridas pelos jovens nos projectos de empreendedorismo 
 

Dimensão Domínio Competências Fonte de Ensino/Aprendizagem 

Teórica Saber • Saberes curriculares Disciplinas curriculares 

 

 

 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

Saber-

Aprender 

Recursos cognitivos 
• Competências metodológicas: metodologias 

personalizadas de trabalho e estratégias de 
aprendizagem: pesquisa, selecção, 
organização da informação 

• Capacidade de comunicação: oral e escrita 
• Literacia 
• Numeracia 
• Literacia informática e ao nível das TIC 
• Domínio de língua estrangeira 
• Capacidade de raciocínio analítico (resolução 

de problemas) 
• Juízo crítico 

 
 
 
 
 
Disciplinas curriculares e projecto 
de empreendedorismo 

 

 

Instrumental 

 

 

Saber-fazer 

Técnicas 

• Conhecimento específico do domínio: 
preenchimento de formulários; executar um 
plano de negócios; fazer estimativas; 
interpretação de dados; venda (saberes-fazer 
desenvolvidos nas diferentes fases da mini-
empresa – organização, desenvolvimento de 
plano de negócios, gestão, liquidação) 

 

 

 

Projecto de empreendedorismo 

 

 

 

 

Social 

 

 

 

 

Saber-ser 

Relacionais ou Sociais  - “soft skills” 

• Capacidade de relacionamento com os 
outros: respeito e capacidade de 
iniciar/fazer/manter uma gestão de 
relacionamentos 

• Capacidade de cooperação – o aluno 
desenvolve a capacidade de trabalhar em 
equipa para a prossecução de um objectivo 
comum 

• Capacidade de gerir e de liderar equipas 
• Capacidade de resolução de conflitos: ter a 

capacidade de negociar numa situação de 
conflito de interesses 

Posicionais 

• Capacidade de realizar actividades de forma 
autónoma, responsável e criativa 

• Desenvolvimento da identidade pessoal: 
autoconfiança; assumpção de assumir riscos, 
espírito de iniciativa 

• Capacidade de planeamento; estabelecer 
objectivos e projectos pessoais 

 

 

 

 

Reforço do curricular pelo projecto 

de empreendedorismo 

Fonte: Adaptado de Rychen (2001) 
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Note-se que os jovens no âmbito destes projectos de empreendedorismo, 

conjuntamente com os saberes curriculares, desenvolvem um conjunto multidisciplinar 

e transversal de competências (conhecimentos, capacidades e atitudes), em torno das 

diversas experiências vivenciadas em diferentes contextos e situações reais. Esta 

transferência de competências não é automática mas é adquirida por uma prática 

reflexiva, em situações que, segundo Perrenoud (2005: 144), dão a oportunidade de 

“contextualizar e de recontextualizar os saberes adquiridos, de mobilizá-los para agir, de 

transpô-los, combiná-los (…)”. A noção de competência implica uma actuação e 

interacção eficazes em relação ao mundo social, remetendo para situações nas quais é 

preciso tomar decisões e resolver problemas. Entendemos que as competências 

adquiridas nestes projectos podem ser mobilizadas em outras situações diferentes 

daquela em que foi assimilada, e, nesse sentido, deparamo-nos com as designadas 

competências transversais, que são comuns e necessárias em diversos contextos de 

acção (Perrenoud, 1999; Rey, 2002).  

O desenvolvimento deste conjunto de competências pressupõe que todas as áreas 

curriculares e disciplinares actuem em convergência. A aquisição e o desenvolvimento 

das competências têm subjacente uma aprendizagem e a sua consolidação implica uma 

combinação de capacidades, aptidões, conhecimentos e atitudes que promovem o saber 

fazer em acção. 

Em síntese, estes projectos promovem o desenvolvimento de criatividade, 

iniciativa, liderança, tomada de decisões, resolução de problemas, planeamento, 

coordenação e organização de um projecto. O facto de se tratar de um projecto que 

desenvolve um produto real, torna-o ainda mais aliciante e próximo da realidade 

profissional, através do contacto com as empresas e os voluntários, deixando de ser um 

mero trabalho escolar, o que agrada bastante aos alunos. As competências mobilizadas 

pelos jovens reivindicam uma pequena “revolução cultural” porque passam de uma 

lógica de saberes curriculares a uma lógica de capacitação (Perrenoud, 2005), baseada 

no axioma de que as competências são desenvolvidas quando mobilizadas em situações 

complexas.  
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4. O desenhar de projectos de futuro 

 

Delinear um projecto futuro obriga principalmente a conferir um sentido e uma 

utilidade à escola. A escola cumpre dois papéis: o de orientação, que está intimamente 

ligado aos conhecimentos adquiridos (e ao sentido subjectivo das aprendizagens); o 

papel de estratégia que está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de lógicas de 

adaptação e de integração. A este nível poder-se-á vislumbrar como refere Dubet 

(1996), uma certa tendência calculista face aos investimentos escolares e à gestão dos 

interesses de cada um. O facto de continuarem a estudar é reconhecido por estes jovens 

como uma necessidade de poderem vir a ter um futuro melhor:  

 

- “É a razão pela qual toda a gente estuda...para ter um futuro, um bom 

futuro...ter um bom emprego... são as razões básicas... poder ter um bom 

emprego, claro!” (A4, Escola Alfa); 

 

- “Porque nós com o 9º ano não conseguimos nada neste país e então...acho que 

é muito bom termos estudos e é uma mais-valia para nós claro!” (A5, Escola 

Alfa); 

 

- “Principalmente pelo mercado de trabalho porque também quero ter uma vida 

melhor e porque quero tirar o meu curso. Portanto, quero seguir os estudos” 

(B3, Escola Beta); 

 

- “Para além de segurar um melhor futuro é sempre importante ter 

conhecimentos, não é que até ao 9º ano não tenhamos aprendido, aprendemos, 

só que lá fora, isto cada vez está mais complicado arranjar emprego, isso tudo, 

e é sempre bom saber mais e mais (…) (B6, Escola Beta); 

 

Deste modo, o estudo e a qualificação parecem representar um papel importante 

no desenhar dos projectos futuros dos jovens. Na perspectiva de Dubet (1996), o 

projecto é a representação subjectiva da utilidade dos estudos conferida por um 

indivíduo que é capaz de definir os seus objectivos, avaliar as estratégias e o seu custo.  
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Através da análise das entrevistas, verificamos que os projectos de 

empreendedorimo não determinam nem participam directamente na construção dos 

projectos de futuro dos jovens, mas ao confrontarem-nos com o significado do que é ser 

empreendedor, envolvem-nos numa reflexão sobre as expectativas quanto ao seu futuro. 

A este nível Giddens (2001: 26) defende que “o futuro não consiste apenas na 

expectativa dos acontecimentos por vir. Os futuros são organizados reflexivamente no 

presente”. Portanto, era importante perceber que sentido era conferido pelos jovens à 

sua participação nestes projectos. Com isto, pretendíamos equacionar o papel dos 

projectos de empreendedorismo na definição dos projectos de futuro destes jovens e as 

imagens profissionais que os mesmos adoptavam para si. Esta experiência de serem 

empreendedores desenvolve acções e interacções plurais e cria expectativas que lhes 

permitem definir um projecto futuro: 

 

- “E agora com este projecto fiquei com vontade de ir para a faculdade...por 

acaso foi com este projecto...para aprender mais sobre isto e sobre a gestão. 

(…) Eu gostava de ser gestor” (A1, Escola Alfa); 

 

- “Acho que todos deveriam entrar neste projecto porque isto motiva imenso e 

eles ficam mais motivados pra seguir e se calhar há alunos que nem queriam 

seguir pra universidade mas agora vêm isto é brutal e seguem...continuam os 

estudos...e...é muito, muito bom este projecto mesmo! (…) Eu gostava de ser 

gestora de empresas” (A5, Escola Alfa).  

 

O quadro em que se estruturam os projectos futuros não é, para alguns dos 

jovens entrevistados, independente da experiência tida nos projectos de 

empreendedorismo. Estes ao vivenciarem uma relação diferente com a escola e com o 

conhecimento, de forma mais aberta, construtiva e real, conseguem projectar no futuro a 

sua possível profissão. 

Contudo, através da análise das entrevistas verificamos que nem todos os jovens 

sentem que estes projectos os podem ajudar a delinear um projecto profissional sentindo 

que estes estão mais direccionados para os jovens que querem abrir uma empresa e, 

dessa forma, mobilizam os seus discursos para a necessidade de uma maior 
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permanência no sistema educativo enquanto instrumento de acumulação de capital 

escolar que lhes permita ultrapassar as dificuldades do mercado de trabalho: 

 

“Acho que isto tem mais interesse para quem quer abrir uma empresa (…). Eu 

penso que consigo entrar na faculdade, consigo tirar o curso mas não vou 

conseguir entrar no mercado de trabalho…há muitos psicólogos e tenho essa 

noção que por muito que tire o curso, o mestrado e, talvez, o doutoramento que 

não vou conseguir logo emprego e vou ter que me dedicar talvez a outra 

coisa…mas talvez enquanto espero vá para um banco porque normalmente os 

psicólogos e as pessoas que tiram cursos vão sempre parar aos bancos nas 

áreas…não sei! Pela experiência que eu tenho e já tenho colegas meus que têm 

o curso de psicologia eles dizem não tenhas muitas expectativas porque só os 

melhores de 20 é que têm logo trabalho. (…) Eu agora queria ser psicóloga” 

(B3, Escola Beta). 

 

Alguns jovens encontram-se numa situação de ausência de projecto, em que a 

incerteza e a insegurança ganham força nos seus discursos, apresentando um projecto 

escolar e profissional indefinido: 

 

- “Eu ainda não sei bem se quero ir para a faculdade, ainda não decidi mesmo! 

Acho que tenho que ter uma especialização em part-time e depois logo se vê, 

ainda não tou bem decidido. (…) Acho que uma boa área que eu gostava de 

seguir é ligada à gestão de recursos humanos, gosto bastante de gestão de 

recursos humanos. Se tirar uma especialização acho que é mais ou menos 

dentro dessa área mas ainda não sei bem!” (A4, Escola Alfa);  

 

- “Quando era criança gostava de ser jogador de futebol, sempre joguei desde 

os 8 anos. Depois comecei a gostar mais de aparecer na televisão, e pensei em 

jornalismo e depois tive a ideia de vir para humanidades, agora estou um 

bocado indeciso! Ainda não sei qual é a profissão que gostaria de ter no futuro 

até porque agora veio um psicólogo à nossa sala falar de montes de assuntos e 

deu-nos exemplos, que há pessoas que se licenciam numa coisa, e depois não 

arranjam emprego, e depois vão trabalhar numa coisa completamente diferente, 
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e se calhar têm mais sucesso se trabalhassem na área que gostavam. Por isso 

ainda não seio que é que vou fazer” (B4, Escola Beta).  

 

Nos discursos dos jovens sobressaem projectos estruturados em função das suas 

trajectórias escolares e das referências a outros intervenientes como é o caso da família:  

 

“O meu pai tem negócios já desde que eu existo, são bares e é interessante com 

o evoluir da minha idade eu começar a tar perceptível às teorias dele, aos 

resultados dele ou ele poder partilhar comigo. Portanto o meu interesse é todo 

acompanhá-lo e um dia mais tarde tomar conta do negócio dele” (A2, Escola 

Alfa). 

 

A realidade profissional dos pais pode constituir-se como um meio de acesso aos 

códigos e procedimentos do mundo profissional e também como uma fonte de 

inspiração que, apresentando-se como realidades conhecidas e em muitos aspectos 

atractivas, são determinantes nas orientações futuras.  

Através da análise dos discursos dos entrevistados verificamos que nenhum dos 

jovens apresentou expectativas de vir a ser um empreendedor com o desenvolvimento 

de um produto inovador. Os jovens que estruturam os seus futuros em torno da área de 

gestão não o fazem necessariamente por terem tido a experiência de pôr em prática um 

projecto de empreendedorismo mas porque essa era a sua área de estudos. Os projectos 

de futuro destes jovens não se encontram cristalizados numa posição de 

empreendedorismo futura. Por conseguinte, somo levados a considerar que os projectos 

de empreendedorismo podem potencializar futuros empreendedores mas não intervêm 

directamente como referentes de suporte numa estruturação de negócio.  

No entanto, os projectos de empreendedorismo concorrem para atitudes 

empreendedoras e para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens porque 

possibilitam um contacto com o mundo das empresas, proporcionam experiências 

diferentes e apelam ao poder de iniciativa e à tomada de decisão para ultrapassar 

obstáculos: 
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- “Estes projectos dão-nos uma luz do que é o mundo real, o que é que se passa 

nas outras empresas, problemas que levantam e nós aprendemos como são 

depois ultrapassados, acho que é importante” (B3, Escola Beta);  

 

- “Uma pessoa quando entra para um projecto destes e quando gosta da 

experiência tem motivação para continuar com certas coisas, ou certas áreas e 

eu acho que as pessoas com estes projectos sentem-se mais à vontade, depois a 

trabalhar com a experiência adquirida” (A1, Escola Alfa); 

 

- “Põem-nos em contacto com a realidade e com o mundo mesmo das empresas. 

Acho que ficamos com uma ideia, mais ou menos uma pequena ideia daquilo 

que podemos vir a fazer um dia” (A4, Escola Alfa);  

 

- “Estes projectos dão-nos uma perspectiva diferente e mais prática do mercado 

de trabalho e de como são as coisas na realidade” (B2, Escola Beta). 

 

Perante um conjunto alargado de futuros possíveis que se vão desenhando, os 

projectos de empreendedorismo não se esgotam apenas na experiência empresarial mas 

desenvolvem e preparam os jovens igualmente para a vida social, na medida em que 

lhes é concedida autonomia, ainda que relativa, para desenvolverem as suas tarefas de 

gestão na mini-empresa, participarem nas decisões e defenderem os seus pontos de 

vista. 

A construção de um projecto futuro emerge de um campo de possibilidades, 

onde as redes de sociabilidade, a família, a escola e os projectos de empreendedorismo, 

directa ou indirectamente, formam um quadro dinâmico específico e determinante. Os 

projectos de empreendedorismo fomentam a expansão de redes de conhecimento 

sociais, proporcionando experiências educativas e competências diferentes, potenciando 

uma relação mais próxima e activa com o conhecimento. Assim, esta experiência 

empreendedora modifica as configurações identitárias dos jovens. Estes desenvolvem os 

seus papéis na mini-empresa, exploram a sua identidade e alguns até identificam 

aspirações futuras. 
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Conclusões  
 

Importa neste momento reflectirmos sobre as conclusões a que chegámos a partir 

dos resultados obtidos sobre os projectos de empreendedorismo na escola.  

Este estudo teve como propósito responder à seguinte questão de partida: serão 

os programas escolares de empreendedorismo capazes de potenciar a aquisição de 

competências-chave para o futuro dos jovens, motivá-los para a continuidade dos 

estudos e contribuir para a definição dos respectivos percursos profissionais, atenuando 

simultaneamente as desigualdades sociais? 

Para respondermos a esta pergunta desenvolvemos a nossa investigação no 

contexto de duas escolas da Grande Área Metropolitana de Lisboa, que aplicavam 

projectos de empreendedorismo da Associação “Aprender a Empreender” – Junior 

Achievement Portugal, no âmbito do Programa “A Empresa”.  

O facto de os projectos de empreendedorismo apresentarem-se como um veículo 

de mobilização dos saberes escolares em competências, conferindo sentido ao “ofício do 

aluno”, afigura-se como um factor de motivação e estimulação do interesse com 

impacto nos jovens com dificuldades ou em situação de insucesso, porque os jovens ao 

transferirem os saberes escolares para situações complexas ao concretizarem o projecto 

da mini-empresa conferem sentido ao que aprendem na escola e acabam por deslocar 

essa motivação para as disciplinas escolares.  

Conforme pudemos verificar, é entre os alunos com trajectos mal sucedidos e 

que menos gostavam de estudar, que se faz sentir positivamente o envolvimento nos 

projectos, que contribuem para veicular uma auto-imagem positiva.  

Denotamos igualmente uma relação entre a variável insucesso escolar e a 

incorporação das disposições negativas dos jovens face à escola. Porém, os jovens ao 

experienciarem o sucesso escolar desenvolveram laços de integração que contribuíram 

para a inibição destas disposições negativas. Por outro lado, no que diz respeito ao 

sucesso escolar constatamos que as atitudes positivas proporcionam uma maior 

participação dos alunos nas actividades escolares e possibilitam uma relação mais aberta 

com os professores. A experiência tida nos projectos de empreendedorismo, 

consubstanciada em expectativas de chegada positivas que se traduzem em atitudes 
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favoráveis em relação aos projectos de empreendedorismo também é facilitadora de 

uma melhor integração escolar e intensificadora da importância da vertente relacional.   

Assim, numa tentativa de mapear que expectativas é que os jovens detinham 

quando ouviram falar pela primeira vez nos projectos de empreendedorismo e como é 

que estas se mantiveram ou sofreram alterações ao longo da criação da mini-empresa, 

construímos uma tipologia de expectativas. Pudemos constatar, designadamente, que os 

jovens que não reconheciam à partida qualquer viabilidade nos projectos e tinham uma 

expectativa pessimista em relação a estes, passaram, contudo, a ter expectativas 

intencionais e utilitárias, bem como expectativas de inovação no momento de 

desenvolvimento da mini-empresa. Concluímos, deste modo, que os projectos 

assumiram-se como um instrumento de motivação e de prevenção do insucesso escolar, 

no sentido em que os jovens passaram a gostar da escola. 

Por seu turno, as diferentes trajectórias escolares dos jovens não podem ser 

explicadas apenas segundo a classe social de origem. Atente-se, por exemplo, à classe 

social de origem dos jovens da Escola Alfa, protagonistas de trajectórias escolares 

passadas de insucesso, que quando comparada com a classe social de origem dos jovens 

da Escola Beta, cujas trajectórias escolares são de sucesso, verificamos que não existem 

diferenças significativas de classe. Daqui advém a importância atribuída às variáveis 

pessoais dos jovens das quais se destacam: a motivação, as capacidades, as atitudes em 

relação à escola, aos projectos de empreendedorismo e às aprendizagens escolares; às 

variáveis pessoais dos professores, nomeadamente, as competências científicas e as 

pedagógicas; às interacções entre professores e alunos e às sociabilidades entre grupo de 

pares, seja na dimensão de relacionamento interpessoal, seja na dimensão de dinâmica e 

trabalho de grupo.  

Para analisar o insucesso escolar considerámos assim importante privilegiar uma 

óptica de análise que articulasse todas estas variáveis incluindo o clima da escola, na 

medida em que parecem afectar significativamente as aprendizagens escolares dos 

jovens. Este enfoque prende-se com o facto de não ser possível estabelecer uma relação 

de causalidade linear entre a variável de insucesso escolar e a origem de classe.  

O empreendedorismo na escola obriga-nos a pensar na ineficácia da educação 

formal/convencional face ao uso dos saberes na vida prática. Existe uma forte evidência 

que a aprendizagem do empreendedorismo privilegia o saber em uso, isto é, saberes 
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essenciais ancorados numa perspectiva de desenvolvimento das capacidades e 

competências fundamentais para o saber-fazer.  

A ideia chave dos projectos de empreendedorismo consubstancia-se na aquisição 

das competências por outras vias que não a escolar, em que as competências 

ultrapassam o próprio contexto escolar. Isto significa que os resultados educacionais 

nestes projectos não se encontram somente alicerçados à aquisição do conhecimento 

disciplinar, de saberes teóricos, mas exigem um novo tipo de formação que além de 

desenvolver e mobilizar competências que se distribuem nas dimensões cognitiva, 

instrumental e social, está igualmente empenhada no aperfeiçoamento da capacidade de 

reacção dos jovens para enfrentarem novos desafios e situações complexas. A educação 

na óptica do empreendedorismo privilegia uma orientação para a concepção holística de 

competência, no sentido em que integra quer as competências, quer os conhecimentos, 

atitudes e emoções. Desenvolve-se assim um conjunto multidisciplinar e transversal de 

competências que reivindicam uma pequena “revolução cultural” na prática educacional 

pois assistimos à passagem de uma lógica de saberes curriculares a uma lógica de 

capacitação baseada numa efectiva aquisição de competências e no desenvolvimento de 

novas atitudes e disposições. 

A este propósito salientamos que estes projectos de empreendedorismo não estão 

de costas voltadas para o saber da escola. Antes relaciona-os com práticas sociais e 

situações complexas, problemas com que os jovens se deparam para criar e gerir a sua 

mini-empresa. Os saberes escolares adquiridos, ao serem mobilizados em competências, 

potenciam nos jovens a capacidade de enfrentar a mudança e a capacidade de reacção a 

novos desafios. Entende-se deste modo, que os projectos valorizam o desenvolvimento 

de competências para empreender ao longo da vida. 

Apesar de o programa ser “A Empresa”, não significa que todos os jovens 

tenham como perspectiva de futuro, no final da aplicação do mesmo, vir a ser 

empresários. Nem é isso que se pretende, até porque ser empreendedor não é 

necessariamente criar uma empresa ou inventar um novo negócio. Ser empreendedor 

define antes uma atitude perante a vida e uma forma de estar. Cremos que estes 

projectos concorreram para a (re)construção de identidades destes jovens ao incutirem 

neles o espírito de ser empreendedor, na medida em que os jovens demonstraram 

espírito de iniciativa e criatividade. Os projectos tiveram um papel estruturante nos 

jovens a nível de diversos factores: capacitação através das competências que 
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desenvolveram; reestruturação das suas identidades; estabelecimento de redes de 

sociabilidades, incidindo também nos significados que os jovens conferiram à escola. 

A escola ganha um novo significado para os jovens que aprendem a ser 

empreendedores, na medida em que têm contacto com o mercado de trabalho e vêm 

aplicados os conhecimentos da escola em algo concreto. Filion (2003), defende que a 

peça-chave para o desenvolvimento da sociedade e o instrumento mais adequado para a 

valorização dos recursos humanos, é o empreendedorismo, e recomenda que este seja 

incluído em todos os níveis do sistema educacional. Esperemos que assim aconteça!  

 

Seria interessante que, no futuro, se desenvolvessem estudos sobre o empreendedorismo 

na óptica da educação com jovens em situação de risco e/ou exclusão social, de forma a 

compreender-se até que ponto será possível que os projectos de empreendedorismo se 

apresentem como instrumento de prevenção e intervenção em situações de 

risco/abandono escolar. 
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Anexo 1 

Guião das Entrevistas 

Alunos Junior Achievement 

1) Caracterização socioeconómica 

• Idade 

• Escolaridade 

• Local de habitação 

• Habilitações (escolaridade) do pai e da mãe 

• Origem social dos pais - profissão dos pais; situação na profissão 

2) Dimensão subjectiva - disposições face à escola 

O que pensas da escola? 

Aulas/disciplinas 

• Quais são as aulas que mais gostas? 

Imputação dos sucessos/insucessos escolares 

• A que é que achas que se devem os teus sucessos/insucessos escolares? 

• Achas que existem problemas de insucesso na escola? Porquê? 

Ambiente entre os colegas: bons alunos vs maus alunos 

• Os bons alunos juntam-se aos maus alunos em grupos de trabalho e no 
recreio? 

Razão de continuar/ desistir estudar 

Utilidade das credenciais escolares 

• O que é que pensas que vais ganhar com a tua frequência na escola? 

• O que é que gostas mais ou dás mais valor por andares na escola? 

3) Dimensão objectiva - trajectórias escolares 

Biografia escolar: 
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O sucesso demonstrado ao longo da trajectória escolar será analisado em função 

de dois indicadores: a ocorrência ou não de reprovações e as notas 

predominantes obtidas no ano que frequenta; 

 Número de repetências  

• Ao longo da tua trajectória escolar alguma vez reprovaste? Quantas 

vezes? E Em que anos? 

• Quais as principais razões que estiveram na origem das tuas reprovações? 

Ex: não gostar de andar na escola; não perceber o que os professores diziam; 

algumas matérias eram muito difíceis; não me esforçava muito para aprender; 

faltava muito às aulas; tinha problemas familiares; tinha de trabalhar e não tinha 

tempo para estudar; o ambiente com os colegas não era muito bom; não tinha 

amigos na escola onde estava; a avaliação foi injusta;  

• Ao longo da tua trajectória escolar interrompeste alguma vez os teus 

estudos?  

Qual a razão? Ex. Não gostava de estudar; o que aprendia na escola não tinha 

utilidade nenhuma para a profissão; achava que não era importante estudar; tinha 

dificuldades em aprender; tinha dificuldades económicas; tive uma oportunidade 

de emprego; 

4) Programas empreendedorismo 

• Como são criados os grupos de trabalho no âmbito do programa “A 

Empresa”? 

• Quando ouviste falar neste projecto de empreendedorismo que 

expectativas é que tinhas? 

• E agora que participaste as expectativas são as mesmas? 

Papel dos diferentes actores:  

Voluntários com que os jovens contactam no âmbito dos projectos de 

empreendedorismo 

• Como é que vês as aulas dadas pelos voluntários? Gostas/Porquê? 

Papel dos projectos no desenvolvimento escolar e profissional 

• Como avalias os projectos de empreendedorismo? 
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 Conhecimentos teóricos adquiridos; conhecimentos práticos; preparação para a 

vida profissional; preparação para o prosseguimento de estudos; interesse dos 

conteúdos tratados; utilidade dos conteúdos tratados; capacidade de utilização de 

tecnologias e materiais; capacidade de adaptação à mudança; conhecimentos de 

cultura geral; 

• Quando participaste nos projectos sabia quais as competências que devias 

adquirir? 

• Indica o aspecto que consideres mais negativo dos projectos em que 

participaste? 

• Indica um aspecto que achas deveria ser mudado para melhorar a tua 

formação? 

• Na tua opinião estes programas de empreendedorismo estão 

especialmente destinados: a todos os jovens; aos que desejam ir trabalhar 

para empresas; aos que desejam criar a sua própria empresa; aos que desejam 

continuar os estudos; aos que desejam ter acesso imediato a um emprego.  

Apoio dos pais no desenvolvimento dos projectos. 

• Como é que os pais participam neste projecto? 

5) Perspectivas futuras, aspirações e expectativas 

• Que profissão gostarias de ter no teu futuro? 

• Pensas que vais conseguir? 

• Os teus pais influenciaram na escolha da profissão? 

• O que é que eles gostariam que fosses? 

• Quais os factores que consideras mais importantes para a escolha de uma 

profissão? 

Boa remuneração; facilidade de promoção na carreira; prestigio e 

reconhecimento social; flexibilidade de horário; concretização de projectos e 

ideias inovadoras; realização pessoal; possibilidade de atingir cargos de 

chefia ou direcção; segurança e estabilidade. 
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Anexo 2 

 

Guião das Entrevistas 

Professores que aplicam projectos JA 

 

1- Como é que teve conhecimento dos programas JA? 

2- Que tipo de formação teve para a aplicação destes programas?  

3- Existem diferenças entre o método tradicional de ensino e aquele que é utilizado 
no âmbito deste programa da JA? Quais as principais diferenças?  

4- Como são constituídos os grupos de trabalho? 

5- Quais são as competências-chave a desenvolver pelos alunos no âmbito destes 
programas? 

6- Sente empenhamento e entusiasmo por parte dos alunos na participação dos 
programas? Todos os alunos estão motivados para participarem nestes 
programas, ou há algumas resistências? 

7- Os alunos que participam no programa “A Empresa” e que conseguem chegar ao 
fim com o desenvolvimento de um produto são na generalidade os bons ou os 
maus alunos? 

8- Denota que os alunos que são desinteressados pelas disciplinas tradicionais e de 
fraco aproveitamento sentem motivação na participação destes programas?  

9- De que forma é que acha que estes programas têm influência nos resultados dos 
alunos nas outras disciplinas? De que modo é que estes programas contribuem 
para modificar comportamentos nos alunos e, eventualmente, diminuindo o 
insucesso? 

10- A actividade destes programas e o trabalho da sala de aula convergem para os 
mesmos objectivos de formação da escola? 
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