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I n t ro d u ç ã o

Diversos países europeus procederam
recentemente a reformas no ensino
secundário pós-obrigatório, nomeada-
mente no âmbito da formação e do ensi-
no profissionais (FEP). O motivo dessas
reformas reside, essencialmente, na
necessidade de adaptar o sistema da FEP
às mudanças dos sistemas produtivos e
do mercado de trabalho. Este novo sis-
tema da FEP deve apoiar os jovens na
transição da escola para a vida activa e
prepará-los para a vida profissional,
tendo como conceitos fundamentais a
flexibilidade, a empregabilidade e a
aprendizagem ao longo da vida.

Os Países Baixos não constituem
excepção e, após alguns anos de
preparação, em 1996, entrou em vigor
uma nova lei sobre a educação e o ensi-
no profissional (Lei WEB, de acordo
com a abreviatura holandesa), equipara-
da a uma lei-quadro, que reúne o ensino
profissional e a educação de adultos
(incluindo a educação não formal dos
jovens adultos) numa mesma estrutura
institucional e jurídica: os novos centros
regionais de formação (ROC), que bene-
ficiam de uma ampla autonomia em ter-
mos de organização e de pedagogia. O
controlo governamental deixa de ser
exercido por meio de regulamentações
para passar a ser feito através da respon-
sabilização e da obrigação de apresentar
resultados (Brandsma, Noonan &We s t-
phalen, 2000). Acriação de uma estrutu-
ra nacional de qualificações para o ensi-
no profissional constitui um elemento
importante da reforma holandesa para a
definição das diferentes qualificações
(ou programas de preparação para um

determinado diploma) e dos objectivos a
a l c a n ç a r. Os organismos nacionais da
formação profissional têm como missão
definir as qualificações e os objectivos a
a t i n g i r, em colaboração com os par-
ceiros sociais. A estrutura nacional de
qualificação compreende quatro níveis
de qualificação e duas vias de formação.
O nível 1, o mais fraco, corresponde aos
programas de formação de auxiliares e
constitui uma novidade no sistema
holandês de formação e de ensino
profissionais. Em geral, a finalidade da
introdução de uma estrutura de qualifi-
cações era, e continua a ser, a de aproxi-
mar o sistema da FEPdo mundo do tra-
b a l h o .

O presente artigo expõe os resultados de
um projecto de investigação dedicado à
aplicação dos programas de formação
de auxiliares pelos ROC, através do
estudo comparativo de cinco desses pro-
gramas (de um total de 43 espalhados
por todo o país) (Brandsma et al., 2000).

A transição da escola para
a vida activa e as redes de
s e g u r a n ç a

A transição da escola para a vida activa
tem sido um dos temas fundamentais em
matéria de educação e de política educa-
tiva, ao longo das últimas décadas, e
continua a sê-lo na actualidade, devido
às rápidas mutações a que as práticas
profissionais têm sido sujeitas. Essas
transformações prendem-se não apenas
com os conteúdos do trabalho – como
consequência do progresso tecnológico
– mas também com as estruturas do
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emprego (por exemplo, o desapareci-
mento do emprego para toda a vida e a
nova flexibilidade do trabalho e dos
horários). Os trabalhadores devem
m o s t r a r-se cada vez mais flexíveis
(OCDE, 1996). São muitos os factores
que explicam a razão pela qual a tran-
sição para a vida activa surge entre as
prioridades das políticas educativas, em
pé de igualdade com a adaptação do sis-
tema educativo (e da FEP) ao mercado
de trabalho. Em primeiro lugar, o
desemprego dos jovens continua a ser
motivo de grande preocupação. Embora
em alguns países europeus (como é o
caso dos Países Baixos) tenha havido
uma diminuição da taxa de desemprego
dos jovens, nestes últimos anos, as opor-
tunidades para encontrar um emprego
remunerado continuam a ser muito
desiguais de indivíduo para indivíduo,
conforme o nível de educação, a origem
étnica e o contexto sócio-económico. Na
sequência da evolução do mercado de
trabalho, a procura de trabalhadores
com poucas ou nenhumas qualificações
decaiu e os jovens com um nível de edu-
cação equivalente ou pouco superior ao
nível pós-obrigatório encontram-se
numa situação particularmente vul-
nerável. Em segundo lugar, é cada vez
mais evidente que a necessária adap-
tação do sistema educativo ao mercado
de trabalho não se reduz à obtenção de
competências profissionais apropriadas.
Os jovens devem também aprender a
trabalhar em condições e contextos em
constante transformação. Há, pois, que
saber até que ponto a formação e o ensi-
no profissionais preparam os jovens
para a aprendizagem ao longo da vida.
Em terceiro lugar, a transição da escola
para a vida activa também se modificou
e já não existe uma clara linha de demar-
cação entre diferentes fases da vida. São
muitos os jovens que prosseguem os
estudos trabalhando a meio tempo, ou
que decidem alargar os horizontes antes
de acederem à vida activa (por exemplo,
viajando durante algum tempo ou fre-
quentando uma formação complementar
no estrangeiro).

No seu estudo que abrange catorze paí-
ses, a OCDE procurou identificar as
características da educação e do merca-
do de trabalho que permitem aumentar a
«eficácia» da passagem da escola para a
vida activa. Essa transição é «eficaz»
quando corresponde à integração num
emprego estável, justamente remunera-
do e que dê ao jovem perspectivas de

permanência na vida activa. Embora
seja impossível aplicar a mesma solução
em países diferentes, existem alguns
elementos fundamentais para que a tran-
sição se faça com sucesso. Um desses
elementos é a «rede de segurança de
malha fina» (OCDE, 2000) destinada
aos jovens que se encontram em situa-
ção de risco na fase de transição. Essa
rede consiste numa série de medidas ou
de estruturas que permitem apoiar o
jovem prestes a falhar, reorientando-o
rapidamente para um itinerário educati-
vo, uma formação profissional ou um
estágio em empresa. A concepção de
redes «à medida», uma boa coordenação
das políticas de ensino, de emprego e de
segurança social, as iniciativas a nível
local, os esforços em matéria de orien-
tação profissional e uma atenção espe-
cial à prevenção e à remediação cons-
tituem os elementos fundamentais para
a eficácia dessas redes de segurança. Os
países escandinavos oferecem alguns
bons exemplos de estratégias eficazes
que integram os referidos elementos e
que confirmam que a individualização
dos itinerários de formação, os serviços
especializados de informação e de ori-
entação profissional e os processos
baseados em «prémio e castigo» podem
contribuir para a criação de redes de
segurança eficazes.

As redes de segurança no
contexto da legislação
holandesa sobre a educação
de adultos e a formação
p rofissional (WEB)

Um dos principais objectivos da lei
WEB consiste em melhorar o acesso à
formação e ao ensino profissionais,
nomeadamente privilegiando esse aces-
so a grupos sociais que tiveram um
itinerário educativo insuficiente, de
modo a reduzir as desigualdades sociais
(Engberts et al., 1994). Os ROC ocupam
uma posição à parte no sistema educati-
vo. Contrariamente ao ensino geral pós-
obrigatório e ao ensino superior univer-
sitário, cujo acesso está sujeito ao nível
educativo previamente atingido, os
ROC são obrigados a facultar uma for-
mação adequada a todas as pessoas que
neles desejem inscrever-se. Numa
sociedade cada vez mais heterogénea, os
ROC têm de dar resposta a uma cres-
cente diversidade de alunos, decorrente
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da emergência de novos grupos-alvo:
jovens imigrantes de diferentes origens
culturais e sem o domínio da língua
holandesa, jovens que abandonam pre-
maturamente a escola, trabalhadores ou
desempregados não qualificados ou com
qualificações obsoletas (Kraayvanger et
al., 2000).

Outro importante objectivo da lei W E B
consiste em proporcionar uma formação
inicial (ou «qualificação de arranque»)
ao maior número possível de indivídu-
os). Para definir essa qualificação ini-
cial, é utilizado como ponto de referên-
cia o nível 2 da estrutura nacional de
qualificações, comparável ao nível
atingido no final da aprendizagem
primária do antigo sistema (Hövels,
2001). Considera-se que esta qualifi-
cação é indispensável como ponto de
partida para a vida activa; é também dela
que depende a obtenção de um emprego
remunerado e o acesso à aprendizagem
ao longo da vida (MOW, 1993). Embo-
ra a lei WEB declare a intenção de
fornecer uma qualificação inicial ao
maior número possível de pessoas,
admite-se que este objectivo não possa
ser alcançado por todos (nomeadamente
os jovens), pelo menos sem um apoio
s u p l e m e n t a r. Os jovens com dificul-
dades ou barreiras na aprendizagem
(provocadas por anteriores experiências
negativas de aprendizagem ou por difi-
culdades de ordem linguística ou sócio-
económica) podem não ser capazes de
encetar uma formação inicial.

De modo a permitir que esses grupos
desfavorecidos obtenham uma qualifi-
cação inicial mínima, foram concebidas
as qualificações de nível 1. A f o r m a ç ã o
de auxiliares destina-se aos jovens que
têm dificuldades na transição entre o
ensino secundário obrigatório e a for-
mação profissional de base que confere
uma qualificação inicial. É neste sentido
que a formação de auxiliares constitui
uma rede de segurança de malha fina.
Concebidas para alunos que não têm
acesso directo aos programas de for-
mação de nível 2, as formações de auxi-
liares desempenham uma dupla função:

q preparam os participantes para
executarem tarefas elementares (postos
de trabalho pouco ou nada qualificados);

q preparam os participantes para
iniciarem um itinerário de formação de
nível 2.

Implementação dos pro g r a-
mas de formação de auxi-
l i a re s

Os programas de formação de auxiliares
foram criados em 1996, no âmbito das
reformas introduzidas pela lei WEB. A
questão que se põe é a de saber de que
modo esses programas foram elabora-
dos e aplicados concretamente e se
cumprem realmente a função de redes
de segurança. Analisaremos, seguida-
mente, os perfis dos alunos inscritos nas
formações de auxiliares, a integração
destes programas no contexto dos ROC,
o modelo pedagógico utilizado e a ori-
entação proposta aos alunos, nomeada-
mente durante a formação no local de
trabalho. Finalmente, apresentar- s e - ã o
as condições prévias para a realização
eficaz da formação de auxiliares.

Perfil dos part i c i p a n t e s

Não dispomos ainda de dados sólidos
sobre a experiência passada dos partici-
pantes nos programas de formação de
auxiliares. Há, no entanto, algumas indi-
cações sobre o tipo de alunos inscritos,
mas convém interpretá-las com prudên-
cia. Os alunos inscritos nos programas
de formação de auxiliares são, em geral:

q jovens que abandonaram preco-
cemente o sistema de ensino (sem terem
concluído o primeiro ciclo do secun-
d á r i o ) ;

q alunos que concluíram o ensino
secundário profissional, mas com um
nível muito fraco;

q alunos inscritos num itinerário
individual de ensino secundário de
primeiro ciclo;

q alunos inscritos num programa de
ensino especial;

q imigrantes ou refugiados (incluindo
m e n o r e s ) .

Dado que as formações de auxiliares se
destinam às pessoas cujos percursos
educativos se mostram insuficientes,
verifica-se que estes programas de for-
mação servem os diferentes grupos para
os quais foram concebidos. Os proces-
sos de inscrição nos programas, por sua
vez, não são menos variados.
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Embora a lei WEB não fixe critérios de
admissão nestes programas, na prática,
muitos ROC adoptaram patamares de
selecção. Os centros estabeleceram uma
rigorosa política de admissão, particu-
larmente quando se trata de alunos que
deverão integrar os programas dos
níveis 1 ou 2. Os processos de inscrição
diferem de centro para centro e até de
departamento para departamento dentro
do mesmo centro. No entanto, consi-
dera-se, em geral, o nível educativo pre-
viamente atingido, o domínio do
holandês, a competência em cálculo, a
motivação, as capacidades (ou as difi-
culdades) de aprendizagem e a capaci-
dade comunicativa. As razões que
podem determinar a rejeição da fre-
quência destes programas são: insufi-
ciente domínio do holandês, falta de
motivação para a aprendizagem e/ou
«problemas de comportamento» (como
a incapacidade para trabalhar em
grupo). Os candidatos não admitidos são
reconduzidos para a educação de adul-
tos (se o problema se põe em termos de
literacia ou de cálculo) ou para o depar-
tamento de orientação do ROC para que
se escolha ou se elabore um itinerário
adaptado às circunstâncias.

A integração das formações de auxi-
l i a res no âmbito dos ROC

Quando os ROC foram criados, espera-
va-se que o agrupamento de várias dis-
ciplinas (ensino profissional, educação
de adultos e educação não formal de
jovens adultos [v o r m i n g s w e r k], etc.)
permitisse um enriquecimento graças a
um intercâmbio de experiências. Pensa-
va-se que este sistema conferiria um
valor acrescentado, nomeadamente em
relação às formações de auxiliares. Na
realidade, verifica-se que este enrique-
cimento mútuo depende do modo como
a formação de auxiliares se integra na
o rganização dos ROC.

Existem dois modelos de integração das
formações de auxiliares no âmbito dos
ROC: 

q os programas de formação de
auxiliares repartem-se pelos diferentes
departamentos de formação profissional;

q os programas de formação de
auxiliares encontram-se todos integrados
no departamento de educação de adultos.

É difícil optar por um ou por outro mo-
delo, pois cada um deles apresenta van-

tagens e inconvenientes. A i n t e g r a ç ã o
dos programas de formação de auxi-
liares nos departamentos de formação
profissional permite o reforço das
relações com outros programas de ensi-
no profissional e favorece a transição
para um programa de nível 2, por exem-
plo. No entanto, este modelo pode limi-
tar as possibilidades de cooperação entre
disciplinas, a não ser que o ROC consi-
ga criar equipas pluridisciplinares que
integrem diferentes disciplinas nos pro-
gramas de formação de auxiliares. O
segundo modelo corre o risco de
enfraquecer as relações com os progra-
mas de ensino profissional do mesmo
domínio. Em compensação, permite
uma maior concentração no desenvolvi-
mento dos programas de formação de
auxiliares e uma organização mais efi-
caz das actividades que não são especí-
ficas de um programa em particular.

Independentemente do modelo escolhi-
do, os ROC procuram claramente esti-
mular e melhorar a cooperação interdis-
c i p l i n a r, o que não é fácil. As tentativas
de cooperação chocam, por vezes, com
diferenças de cultura e de mentalidade,
bem como com a falta de compreensão
mútua. A aproximação das diferentes
disciplinas e a consolidação da for-
mação de auxiliares fazem parte de um
processo de reorganização mais geral
levado a cabo, actualmente, pelos ROC.

O modelo pedagógico dos pro g r a m a s
de formação de auxiliare s

A literatura consagrada aos itinerários
educativos e formativos destinados a
pessoas em risco (nomeadamente os
jovens) insiste, por vezes, na necessi-
dade de modificar a metodologia no sen-
tido de uma melhor adaptação às neces-
sidades particulares. No entanto, nunca
são bem definidos os elementos que
constituiriam essa metodologia. A o f e r t a
individualizada de formações é também
um tema recorrente das reformas
impostas pela lei WEB. Importa saber se
os ROC têm capacidade para elaborar
itinerários individualizados para as for-
mações de auxiliares e se esses itine-
rários «à medida» são específicos das
formações de auxiliares.

Em relação a essas questões, as for-
mações de auxiliares apresentam uma
dificuldade particular ou, pelo menos,
uma certa confusão que pode obstar à
escolha do melhor modelo pedagógico.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 26
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O dilema incide sobre a dupla função, já
referida, dos programas de formação de
auxiliares: por um lado, dar formação
para tarefas de execução muito simples
(empregos que exigem poucas qualifi-
cações), por outro, preparar para o
prosseguimento de estudos. Ora, ne-
nhum ROC nem nenhum departamento
dentro de um ROC, aparentemente,
subscreve a ideia de que as formações
de auxiliares devem constituir uma for-
mação-charneira que permita o acesso a
programas de nível 2. No entanto, as
opiniões variam quanto à finalidade e ao
papel da formação de auxiliares. Muitas
vezes, considera-se que é uma «for-
mação terminal». Nesta perspectiva, as
elevadas percentagens de transferências
a partir de programas de nível 2 devem-
se à inadequação destes relativamente
aos efectivos inscritos neste nível. Na
prática, a formação de auxiliares é
muitas vezes utilizada como uma alter-
nativa que permite transferir para um
nível inferior os alunos de baixo rendi-
mento do nível 2, em lugar de se con-
siderar como um itinerário destinado
àqueles que não têm outra possibilidade
de formação.

Estas diferentes concepções não se
traduzem, forçosamente, em distintas
abordagens pedagógicas conforme os
programas de formação de auxiliares. A s
d i v e rgências explicam-se mais pela
autonomia de que gozam os ROC em
matéria de metodologias de ensino e de
aprendizagem. Regra geral, o modelo
pedagógico (ideal) das formações de
auxiliares caracteriza-se, no mínimo, por
uma organização do trabalho em grupos
relativamente restritos e por um impor-
tante investimento na orientação (indi-
vidual), nomeadamente durante os perío-
dos de formação no posto de trabalho.
Revestem-se de particular importância
os objectivos da «aprendizagem durante
o trabalho» e da elaboração de percursos
flexíveis e individualizados. Ao mesmo
tempo, a gestão deste tipo de itinerários
exige que os professores possuam quali-
dades especiais. É impossível adoptar o
modelo tradicional de ensino magistral.
Os professores encarregados da for-
mação de auxiliares (bem como dos pro-
gramas de nível 2) têm que tornar o ensi-
no atractivo. Nas palavras de um for-
m a d o r, «os professores devem tentar
tudo para apresentar o programa de
maneira atractiva. Os que pensam que o
ensino magistral é suficiente, estão com-
pletamente enganados».

Para realizarem as necessárias reformas
pedagógicas, alguns ROC procuram
introduzir um ensino baseado na reso-
lução de problemas. No entanto, con-
siderando a especificidade dos desti-
natários desta formação de auxiliares, há
quem considere este método desadequa-
do à formação de auxiliares. De facto, a
pedagogia baseada na resolução de
problemas exige uma autonomia de
aprendizagem que os participantes dos
programas de formação de auxiliares
nem sempre possuem. É ao longo da
formação que os alunos deverão ter a
possibilidade de adquirir essa autono-
m i a .

Os ROC continuam à procura do melhor
método pedagógico. Os elementos fun-
damentais desta metodologia são o tra-
balho em grupos restritos e o relevo
dado à orientação e à aprendizagem
prática. É necessário modificar tanto o
papel do professor como os métodos de
ensino. Os professores têm de assumir
também o papel de monitor e de orien-
t a d o r. As aulas magistrais devem ser
substituídas por métodos individualiza-
dos, activos e atractivos. Estas transfor-
mações exigem muito tempo. Muitos
professores estão ainda apegados ao
ensino magistral e aos métodos e instru-
mentos pedagógicos tradicionais.

Orientação, acompanhamento e for-
mação prática

A orientação constante prestada aos
alunos durante a formação, tanto na
escola como na empresa, constitui um
dos pilares da formação de auxiliares.
Teoricamente, a orientação prestada na
escola devia estar estreitamente rela-
cionada com a que é ministrada durante
a formação prática. Na realidade, a
relação entre elas pode ser maior ou
menor consoante o tipo de orientação
praticado. Podem ser aplicados três
modelos distintos:

q orientação integrada no processo de
aprendizagem: a orientação e o
acompanhamento fazem parte das
tarefas normais do professor, que
também tem a seu cargo a orientação
dos alunos durante os períodos de
formação prática em empresa;

q orientação parcialmente integrada no
processo de aprendizagem: a orientação
e o acompanhamento são considerados
tarefas à parte, embora a cargo dos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 26
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professores, acontecendo o mesmo
durante a formação prática;

q orientação independente do processo
de aprendizagem: a orientação é
assegurada por pessoal não docente.
Esses técnicos de orientação não são
responsáveis pela orientação dos alunos
durante a formação prática.

A reforma da formação profissional
atribui um lugar de destaque à vertente
prática em ambos os itinerários profis-
sionais, ou seja, tanto no itinerário esco-
lar (BOL) como no itinerário de for-
mação no trabalho (BBL, equivalente à
antiga aprendizagem). A lei WEB limi-
ta-se a fixar as durações mínima e máxi-
ma da formação prática em empresa. A
concepção e a duração desses estágios,
bem como a organização e a intensidade
das actividades de orientação são
entregues à iniciativa dos ROC. O itine-
rário de formação no trabalho recorre,
geralmente, ao modelo tradicional de
aprendizagem. Os alunos trabalham
quatro dias por semana na empresa e
estão na escola um dia por semana. No
itinerário escolar, tanto a org a n i z a ç ã o
dos estágios práticos integrados nos pro-
gramas como a orientação são muito
mais diversificadas. Quanto mais próxi-
mo do modelo integrado acima referido
estiver o modelo geral de orientação
mais intensiva é a orientação durante a
formação prática. No entanto, algumas
empresas que recebem estagiários mani-
festaram o desejo de intensificar os con-
tactos com os ROC.

Existia a opinião generalizada de que
seria difícil encontrar empresas dis-
postas a receber estagiários para for-
mação de auxiliares, por três ordens de
razões. Em primeiro lugar, porque se
trata de um novo itinerário formativo,
mal conhecido pelas empresas. Em
segundo lugar, porque estas formações
têm a ver com postos de trabalho de
baixa qualificação, com uma procura
cada vez mais reduzida no mercado de
trabalho. Em terceiro lugar, porque as
empresas não estariam interessadas em
formar alunos que necessitam de
grandes esforços de acompanhamento.
O nosso inquérito demonstra que estes
receios não têm qualquer fundamento,
pelo menos até agora. Os ROC colocam
facilmente os alunos em formação de
auxiliares. Os únicos problemas que se
põem têm a ver, em geral, com a «qua-
lidade» dessas colocações, isto é, com o

tempo que as empresas estão dispostas a
dedicar ao acompanhamento dos esta-
giários. No entanto, um estudo menos
recente mostra que há dificuldades em
encontrar empresas dispostas a receber
alunos para formação de auxiliares. É
particularmente difícil conseguir lugares
em empresas acreditadas como «empre-
sas formadoras» (Van Eijndhoven e
Vlug, 1998).

O relançamento económico talvez
explique a abundância de lugares para
colocação de estagiários em formação
de auxiliares. As empresas ficam satis-
feitas por poder dispor de mão-de-obra.
Ao mesmo tempo, a escassez de mão-
de-obra pode provocar um acompa-
nhamento insuficiente dos estagiários
por parte da empresa. E se a situação
económica pode explicar esta abundân-
cia inesperada de postos de trabalho
para estagiários, em caso de recessão a
tendência pode inverter-se. Nessas cir-
cunstâncias, será difícil encontrar um
número suficiente de lugares como
estagiários para este grupo de alunos.

Condições necessárias para re a l i z a r
com êxito uma formação de auxiliare s

Quais são os problemas que enfrentam
os ROC ao implementarem a formação
de auxiliares? A implementação não se
reduz apenas à introdução de um novo
programa de formação. Também impli-
ca todo um processo organizacional que
incide, nomeadamente, sobre a missão e
os objectivos atribuídos à formação de
auxiliares. Apresentamos seguidamente
as principais condições para implemen-
tar com êxito este tipo de formação.

Objectivos e função dos programas de
formação de auxiliares
A questão dos objectivos da formação
de auxiliares e do ou dos grupos-alvo a
que ela se destina é fundamental e reper-
cute-se nos outros critérios de sucesso.
Trata-se de uma questão ambígua à qual
a lei WEB não dá solução clara. Qual é
a finalidade dos programas de formação
de auxiliares? Fornecer a grupos-alvo
específicos uma qualificação (termi-
nal)? Ou absorver os alunos que revelam
insucesso nos programas de nível 2? Ou
cumprir estes dois objectivos simultanea-
mente? Se for este o caso, estes dois
objectivos serão conciliáveis? Segundo
a OCDE (2000), a ambiguidade que ca-
racteriza o objectivo principal das redes
de segurança não pode deixar de colocar
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problemas ao nível da necessária coor-
denação entre diferentes mecanismos
políticos, da escolha dos parceiros ade-
quados e da identificação das priori-
dades em matéria de financiamento

O financiamento dos programas de
formação de auxiliares
A questão da repartição das prioridades
de financiamento constitui um ponto
crítico na formação de auxiliares. O
princípio do trabalho em grupos restritos
tem evidentes repercussões financeiras.
O modelo de financiamento dos progra-
mas de formação profissional, em geral,
e das formações de auxiliares, em par-
t i c u l a r, estabelece limites a esse princí-
pio. Muitos professores e coordenadores
dos programas de formação de auxil-
iares preferiam trabalhar com grupos de
10 ou 12 alunos, mas isso é financeira-
mente impossível. Mesmo com grupos
de 14 a 16 alunos, em certos casos, os
recursos são insuficientes. A r e d i s-
tribuição dos orçamentos entre progra-
mas de formação de níveis diferentes
enfrenta, muitas vezes, a resistência dos
responsáveis pelos programas de nível
s u p e r i o r.

A esta circunstância vem acrescentar- s e
um problema particular de financiamen-
to quando, por exemplo, se considera
necessário integrar em serviços de for-
mação de adultos os alunos inscritos nas
formações de auxiliares. Embora o min-
istério da Educação transfira directa-
mente para os ROC os fundos destina-
dos aos programas de ensino profission-
al, não o faz no caso da educação de
adultos, apesar de esta ser ministrada
pelos mesmos ROC. O orçamento
nacional para a formação de adultos é
repartido entre as autoridades locais,
responsáveis pela planificação e pela
oferta de uma formação de adultos ade-
quada. Cabe também a estas autoridades
locais a tarefa de definir os objectivos de
educação de adultos, bem como os gru-
pos-alvo prioritários. Estas prioridades
não coincidem, necessariamente, com as
dos ROC. Na prática, este facto consti-
tui um obstáculo ao desenvolvimento de
itinerários que incluam a educação de
adultos e a formação profissional.

Apoio das chefias e dos quadros inter -
m é d i o s
Aimplementação da formação de auxil-
iares exige o apoio activo por parte das
chefias e dos quadros intermédios dos
ROC. Esse apoio deve ser de ordem

tanto material como moral. Relativa-
mente ao apoio material, este prende-se
com a disposição da direcção em
atribuir recursos suficientes e em inte-
g r a r, a longo prazo, no orçamento de
funcionamento os fundos destinados ao
desenvolvimento de projectos. Os pro-
fessores e os coordenadores das for-
mações de auxiliares sentem-se muito
desmoralizados com a necessidade de
lutar todos os anos pela atribuição de
fundos. 

Em relação ao apoio moral, o proble-
ma principal prende-se com a possibil-
idade e a vontade dos ROC em se
empenharem numa verdadeira política
a favor dos grupos de risco e em pro-
gramas de formação de auxiliares. É
fundamental que as chefias dos ROC
percebam a importância destes progra-
mas. Dá a impressão que, em certos
ROC, só se empenham no desenvolvi-
mento e na realização dessas for-
mações as pessoas que estão directa-
mente envolvidas nelas, correndo o
risco de exercer isoladamente a
«gestão de problemas» no seio de
estruturas mais amplas e pouco impli-
cadas (Bremer et al., 1999). No entan-
to, uma coisa é a direcção exprimir o
seu apoio em declarações de estratégia
geral, outra coisa é essas declarações
se reflectirem na prática quotidiana
dos centros. A ideia de uma direcção
centralizadora poderá entrar em confli-
to com a ampla autonomia de que
gozam as unidades operacionais no
interior dos ROC.

Coesão no interior da organização
Como já foi referido, esperava-se que
a criação dos ROC provocasse um
valor acrescentado através do
enriquecimento mútuo das diferentes
disciplinas, entendido como condição
prévia à elaboração de uma oferta de
formação adaptada aos grupos de risco
e à implantação das formações de aux-
iliares. Na prática, a cooperação entre
as três disciplinas (formação profis-
sional, educação de adultos e educação
não formal para jovens adultos) nem
sempre é adequada. Por vezes, as
relações de trabalho caracterizam-se
mais pela frustração do que pela coop-
eração. Diferentes culturas de trabalho,
os obstáculos relacionados com a org a-
nização e a incompreensão mútua con-
stituem as causas principais para essa
ausência de cooperação entre as disci-
plinas. A eliminação destas barreiras
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vai levar tempo, mas é preciso mais do
que tempo. É também necessária uma
intervenção activa a nível da org a n i z a-
ção. Uma vez mais, uma direcção cen-
tralizadora pode entrar em conflito
com a concepção de org a n i z a ç ã o
d e s c e n t r a l i z a d a .

Uma equipa forte e motivada
A oferta de itinerários formativos indi-
vidualizados depende, em larga medi-
da, dos responsáveis pelo trabalho, isto
é, dos professores. Condição prévia é a
existência de fortes «equipas de traba-
lho», constituídas por professores
muito motivados. Para tal, é necessário
que haja uma adequada política de
profissionalização e de apoio aos
recursos humanos, questão que só há
pouco começou a ser abordada por
muitos ROC. A criação dessas equipas
também precisa de um apoio finan-
ceiro que, como já foi referido, nem
sempre está assegurado.

A estrutura nacional de qualificações
A última condição prévia a considerar
consiste na estrutura nacional de quali-
ficações. Como já foi referido, a entra-
da em vigor da lei WEB criou uma
nova estrutura nacional de qualifi-
cações. Embora os ROC gozem de um
elevado grau de autonomia para tudo o
que diz respeito à elaboração dos
processos de ensino e de aprendiza-
gem, devem sempre sujeitar-se às
regras estabelecidas pela estrutura
nacional de qualificações e respeitar os
objectivos que esta fixar. Os respon-
sáveis pelas formações de auxiliares
têm-se mostrado muitos críticos em
relação a esses objectivos de qualifi-
cações e de resultados. A p r i n c i p a l
objecção que eles apresentam incide
sobre a abordagem vertical que define
as qualificações de cima para baixo
(isto é, os objectivos de conteúdo e de
resultados dos programas de nível 3
são estabelecidos em função dos pro-
gramas de nível 4, e assim sucessiva-
mente até aos programas de nível 1).
Este método, muito criticado por
alguns, levou a uma definição dos con-
teúdos demasiado teórica para os des-
tinatários deste tipo de programas de
formação. Nestes programas, o eixo
central deve ser a prática adquirida
através do trabalho e todas as matérias
(incluindo as chamadas «teóricas»)
devem ser aprendidas e avaliadas no
local de trabalho. Os limites impostos
pelos actuais objectivos e pelos

processos de avaliação acabam por
constituir barreiras a uma verdadeira
adequação das formações de auxiliares
às necessidades e preferências dos gru-
pos-alvo. Contudo, alguns ROC proce-
dem, neste momento, a uma revisão
dos programas de acordo com os
princípios didácticos que consideram
mais adequados.

Conclusões e análise

Os programas de formação de auxili-
ares constituem uma nova modalidade
de formação nos Países Baixos, criada
simultaneamente com a nova estrutura
nacional de qualificações para a for-
mação profissional inicial. Estes pro-
gramas destinam-se, prioritariamente
aos jovens que abandonaram o ensino
secundário obrigatório sem terem obti-
do um diploma ou que, por qualquer
razão, não concluíram o percurso esco-
lar inicial. As formações de auxiliares
incluem-se na categoria de redes de
segurança de malha apertada para gru-
pos de risco, como foi proposto pela
OCDE. O presente estudo revela que a
implementação destes programas
ainda não está concluída. Os ROC
devem ainda determinar qual o mode-
lo didáctico que corresponde à diversi-
dade da população de (potenciais)
alunos. Paralelamente, a crescente
oferta destas formações de auxiliares e
o número de inscrições atestam, sem
dúvida, uma enorme procura. Resta
saber se esta oferta corresponde tam-
bém às necessidades do mercado de
trabalho, o que ainda está em discussão
(Brandsma et al., 2001). Falta também
determinar se os ROC serão capazes de
elaborar itinerários formativos indivi-
dualizados e à medida das necessi-
dades. Tendo efectuado recentemente a
avaliação da lei WEB, Doets e We s t e r-
huis (2001) verificaram que os grupos-
alvo para os quais estas formações se
destinavam, são substituídos por
alunos oriundos de um programa de
nível superior que não conseguem (ou
não querem) prosseguir. A p r i n c i p a l
luta actualmente travada pelos ROC
consiste na procura de um reequilíbrio
dos conteúdos de forma que estes pro-
gramas se tornem mais atractivos e
estimulantes para os participantes (De
Bruijn, 2001).

Os programas de formação de auxiliares
confrontam-se com um «duplo para-
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doxo». Por um lado, a reforma –
nomeadamente a estrutura nacional de
qualificações – pressupõe amplas e sóli-
das qualificações como ponto de parti-
da. No entanto, a formação de auxiliares
prepara, essencialmente, para tarefas de
execução muito simples que não neces-
sitam de qualificação particular. Por
outro lado, a ambiguidade do objectivo
da formação de auxiliares, já referida,
traduz-se numa falta de clareza relativa-
mente ao papel e ao posicionamento
desta formação e, por conseguinte, às
suas prioridades mal definidas. A
solução deste duplo paradoxo passa por
uma melhor articulação entre formação
inicial e pós-inicial.

Um modelo de formação faseado para
grupos de risco

K r a a y v a n g e r, Eimers e Hövels (2000)
consideram que os trabalhadores pouco
qualificados têm mais necessidade de
competências de socialização e de
comunicação do que de competências
técnicas para conseguirem posicionar- s e
favoravelmente no mercado de trabalho.
Embora as competências de socializa-
ção e de comunicação sejam, efectiva-
mente, determinantes para se ter acesso
a uma primeira experiência profissional,
são as competências técnicas que per-
mitem que os trabalhadores pouco
qualificados conservem as respectivas
posições no mercado de trabalho (Den
B o e r, et al., 1998). Kraayvanger et al.
propõem que se modere o objectivo de
aquisição de amplas competências
profissionais pelos grupos mais vul-
neráveis, sendo preferível que a for-
mação se concentre na aquisição das ati-
tudes necessárias para lhes aumentar as
oportunidades de acesso ao mercado de
trabalho, dando-lhes, ao mesmo tempo,
uma base que lhes permita um posterior
desenvolvimento das competências
(profissionais). Trata-se, pois, de um
modelo de formação «por fases». A f o r-
mação inicial deve insistir na aquisição
das competências de socialização e de
comunicação. A aquisição das com-
petências técnicas intervém seguida-
mente durante a formação no local de
trabalho, mas essencialmente como
apoio à aprendizagem das competências
de socialização e de comunicação. Só
num segundo tempo, isto é, no momen-
to de entrada na vida activa, o acento
recai sobre as competências técnicas. A
«aprendizagem pelo trabalho» desem-
penha, então, um papel importante,

podendo intervir quer imediatamente
após a aquisição das competências que
permitem o acesso à vida activa, quer
após um período de actividade.

O esquema aplicado às formações de
auxiliares poderiam resolver o problema
do duplo paradoxo. A longo prazo, os
trabalhadores que entram na vida activa
com uma qualificação de auxiliares
poderiam, desta forma, melhorar o nível
de qualificação e ter acesso à formação
ao longo da vida. Este modelo implica
que, em primeiro lugar, os programas de
formação de auxiliares sejam menos
diferenciados do que o são actualmente.
O carácter muito específico de um dado
sector – ou até de um posto de trabalho
– que é imprimido a muitos programas
actuais de formação de auxiliares pode
limitar as perspectivas profissionais dos
antigos alunos ou confiná-los a postos
de trabalho que correm o risco de desa-
p a r e c e r. O modelo tem também conse-
quências importantes na definição de
uma adequada oferta de formação, quer
no que respeita às possibilidades de
aprendizagem no local de trabalho e de
aprendizagem na escola, quer relativa-
mente à repartição dos conteúdos de
aprendizagem entre estes dois am-
bientes formativos. Finalmente, este
modelo tem também consequências a
nível das políticas de formação e de
desenvolvimento das competências no
contexto das empresas.

Necessidade de considerar os traba-
l h a d o res pouco qualificados no desen-
volvimento dos recursos humanos

Em geral, existe o receio de que os tra-
balhadores com uma qualificação de
auxiliares sejam as primeiras vítimas
do desemprego, em caso de recessão da
economia. O nível de qualificação que
detêm é inferior à qualificação profis-
sional inicial considerada necessária
para obter e conservar um emprego
remunerado. Regra geral, as empresas
nada investem na formação e no desen-
volvimento das competências do pes-
soal muito pouco qualificado, e os tra-
balhadores deste grupo não têm, prati-
camente, nenhuma oportunidade de
participarem na formação contínua.
Ora, a recente bibliografia consagrada
ao desenvolvimento e à gestão dos
recursos humanos incide principal-
mente sobre o «trabalho intelectual» e
os «trabalhadores do conhecimento»
(com melhor nível de instrução). Para
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que os trabalhadores menos qualifica-
dos tenham a possibilidade de pro-
gredir e de continuar a aprendizagem
em simultâneo com o trabalho, torna-se
necessário utilizar nas empresas ade-
quados instrumentos de desenvolvi-
mento de recursos humanos, essencial -
mente destinados aos trabalhadores
muito pouco qualificados. Como já
referimos, não existem ainda, neste
domínio, experiências concludentes e
não podem, certamente, ser genera-
lizadas a todas as empresas. A estraté-
gia adequada dependerá, em cada caso,

das características da organização do
trabalho. No entanto, existem alguns
componentes que podem ser realçados
e que constituem elementos promis-
sores no âmbito de uma estratégia
selectiva: o acompanhamento profis-
sional, a orientação e o aconselhamen-
to intensivos no local de trabalho, uma
rigorosa progressão por fases, oportu-
nidades formativas adaptadas a dife-
rentes estilos de aprendizagem e às
preferências de cada indivíduo e, final-
mente, uma avaliação e um reconheci-
mento das competências adquiridas.
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