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Celebração de 20 anos
de visitas de estudo

Ainda que integrado no programa comu-
nitário Leonardo da Vinci desde a promul-
gação da decisão do Conselho de 26 de Abril
de 1999, o programa comunitário de visitas
de estudo existe, na realidade, desde 1985,
tendo tido origem em duas resoluções do
Conselho. A primeira, adoptada em 25 de
Junho de 1983 (JO C 166), dizia respeito
às medidas a tomar no domínio da formação
profissional em novas tecnologias de in-
formação, enquanto a segunda, datada de
20 de Julho de 1983 (JO C 193), definia as
políticas de formação para os anos 80. Ao
abrigo destas resoluções, a Comissão foi
convidada a desenvolver um programa de
visitas de estudo destinado aos especialis-
tas do sector da formação profissional. 

Os três objectivos do programa, definidos
em Janeiro de 1985 pela Comissão, mantêm-
se perfeitamente actuais. Por um lado, per-
mitir aos especialistas da formação profis-
sional melhorar os seus conhecimentos sobre
aspectos específicos da política e dos pro-
gramas de formação profissional adoptados
pelos restantes Estados-Membros e, por ou-
tro lado, promover a troca de ideias e de in-
formações entre os participantes no pro-
grama, incluindo os visitantes e respectivos
anfitriões nos Estados-Membros. Um tercei-
ro objectivo prende-se com o enriqueci-
mento do fluxo de informações tanto ao
nível dos Estados-Membros como ao nível
comunitário. Verificaram-se mudanças par-
ticularmente propícias para as actividades
inovadoras relacionadas com os aspectos
prioritários da política comunitária no domínio
da formação profissional.

Este programa sempre procurou dar aos res-
ponsáveis pelas políticas de formação pro-
fissional a possibilidade de trocar e debater
ideias sobre assuntos de interesse comum
ao nível europeu. Actualmente, estes temas
de interesse comum são simultaneamente
definidos no âmbito do processo de
Bruges/Copenhaga - Maastricht e no âmbi-
to de acções comuns dos parceiros sociais
aos níveis europeu e sectorial. 

Estas prioridades encontram-se inscritas num
“plano geral” estabelecido para 2004-2006.
O plano de visitas de estudo para 2005 re-
flecte já estas iniciativas. Em 2005, as visitas
serão complementadas com “peer learning
reviews” (aprendizagem por interacção com
os pares), as quais contarão com a colabo-
ração dos grupos de trabalho da Comissão. 

A Europa cresceu

Durante os últimos vinte anos, a União
Europeia passou de 10 a 25 países, tendo o
programa sido alargado a 31 países. As ro-
tas percorridas por estes “peregrinos” da for-
mação profissional, ainda que, na maioria
dos casos, sejam aéreas, tornaram-se mais
longas e a distância média do centro da Eu-
ropa à sua periferia duplicou. Actualmente,
há que ter em conta a existência de duas
costas mediterrânicas, uma a norte e outra
a sul, bem como o restabelecimento dos
fluxos comerciais e intelectuais, sinal do
início de uma nova repartição do trabalho.
Regressam à luz do dia as semelhanças entre
os sistemas, bem como os progressos ocul-
tados pela guerra, pela “cortina de ferro” e
pelas revoluções. Tendo em conta os de-
safios do alargamento e da globalização, o
reencontro e a aproximação a que assisti-
mos hoje são por demais importantes.

Participar para compreender

A visita de estudo permite aos participantes
reflectir e debater ideias, não à distância,
mas em contacto directo com a realidade
dos países envolvidos no programa Leo-
nardo da Vinci. Os visitantes têm a oportu-
nidade de estabelecer contacto com os prin-
cipais intervenientes no sistema de formação
profissional e com os especialistas da sua
área de estudo, nos próprios locais onde se
desenvolvem as acções.

Este programa possui uma segunda carac-
terística: a iniciativa é levada a cabo no seio
de um grupo multinacional e multifuncio-
nal de dez a quinze elementos, todos eles
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participantes activos no sistema de formação
profissional. São administradores públicos
ao nível nacional ou regional, autarcas, re-
presentantes de associações de emprega-
dores ou trabalhadores, investigadores, di-
rectores de estabelecimentos de formação,
etc. Esta diversidade de funções (e, conse-
quentemente, de abordagens) vem juntar-
se à diversidade de origens nacionais, enri-
quecendo ainda mais os debates. Todos estes
factores contribuem para alargar a discussão,
promovendo a troca de ideias durante as
deslocações, as refeições e os serões.

Através da singularidade da sua experiência
e das suas perspectivas, os membros do gru-
po tornam-se testemunhas do funcionamento
da formação profissional nos seus próprios
países.

Resultados

Apesar de tais visitas serem relativamente
curtas (3 a 5 dias), a breve experiência de
mobilidade física acaba por obrigar também
a uma mobilidade intelectual, familiar a
todos os estrangeiros de visita a um país.
Esta perspectiva permite-lhes visualizar os
factos a partir do seu próprio campo de tra-
balho mas sob um ângulo diferente, esti-
mulando assim a reflexão e a criatividade e
promovendo uma mais ampla compreensão
da actividade de cada um, uma vez que
todas as práticas de trabalho são coloca-
das em causa. 

Na medida em que as visitas de estudo se
realizam no estrangeiro, o factor “outro” aca-
ba por ser mais valorizado, obrigando a uma
observação mais aturada, a uma abordagem
mais cautelosa e analítica e à procura de so-
luções e explicações. Os participantes nes-
tas visitas retiram benefícios imediatos de
tais experiências. Na qualidade de decisores
ou de desmultiplicadores de ideias, facili-
tam a formação de redes e a elaboração
de projectos transnacionais ou nacionais. As
boas práticas analisadas neste quadro po-
dem ser transferidas ou transformadas.  

Entre os exemplos mais notórios, encon-
tram-se as orientações comunitárias relati-
vas à formação no sector agrícola, cujas bases
foram lançadas na Dinamarca, durante os
primeiros anos de implementação do pro-
grama. As visitas de estudo contribuíram in-
dubitavelmente para dar a conhecer as di-
ferentes modalidades dos sistemas de for-

mação (os sistemas dual e em alternância),
as acções modulares, os NVQ (sistemas na-
cionais de qualificação profissional), etc.

Os representantes dos “novos países mem-
bros” e dos países em vias de adesão consi-
deram esta ferramenta um meio importante
de familiarização com a realidade das políti-
cas de formação profissional na União Eu-
ropeia.

E amanhã? 

As propostas apresentadas pela Comissão
para o futuro programa são ambiciosas, tan-
to do ponto de vista quantitativo, como qua-
litativo. Os “peregrinos” da formação de-
verão continuar a calcorrear os países eu-
ropeus com vista a compreender os desa-
fios do desenvolvimento das competências
e da coesão social. Existe ainda um longo
caminho a percorrer para alcançar os ob-
jectivos de Lisboa, de Maastricht, etc. . Mas
novas possibilidades surgem no horizonte.

Em 20 anos, multiplicaram-se as redes e op-
timizaram-se os resultados.

Em Salónica, festejam-se as colheitas e, ao
mesmo tempo, preparam-se os campos pa-
ra amanhã.

J’ai tendu des cordes
de clocher à clocher,
des guirlandes
de fenêtre à fenêtre,
des chaînes d’or
d’étoile à étoile

Estendi cordas
de sino a sino
quirlands
de janela a janela
correntes de ouro
de estrela a estrela

Arthur Rimbaud 

Mas não apresses a viagem.
Será melhor que ela se estenda por muitos
anos
e na tua velhice chegues à ilha
rico com o que ganhaste pelo caminho

Ítaca / Konstantinos Kavafis
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Se tivermos em consideração os resultados
do estudo Pisa e o caminho que ainda te-
mos de percorrer para atingir os objectivos
estabelecidos pela cimeira de Lisboa, com-
preenderemos facilmente por que razão as
comparações entre os sistemas de ensino
e formação estão na ordem do dia. Os de-
cisores políticos e os profissionais do sector
do ensino procuram compreender por que
motivo os “outros” obtêm melhores resul-
tados, conseguem colocar mais rapidamen-
te no mercado de trabalho uma mão-de-obra
qualificada ou parecem responder às ex-
pectativas dos empregadores.

Umas das formas de obter instrumentos de
compreensão e comparação é, naturalmen-
te, observar in loco como os sistemas fun-
cionam, quem são os seus responsáveis,
quais os desafios que é necessário ultra-
passar, quais os problemas que se colo-
cam e as soluções para os mesmos.

Para tal, a União Europeia criou, há mais de
25 anos, uminstrumento que mantém, ain-
da hoje, a sua actualidade: os programas co-
munitários de visitas de estudo, designa-
damente o Arion, criado em 1978 e tendo
como destinatários os responsáveis pelas de-
cisões no sector do ensino, e o programa
gerido pelo Cedefop, destinado aos res-
ponsáveis no domínio da formação profis-
sional, este criado em 1985.

O objectivo destes programas consiste em
proporcionar a grupos transnacionais de 8
a 15 decisores ou especialistas (no domínio
do ensino no caso do Arion e no domínio
da formação profissional em relação às vi-
sitas normalmente designadas por “Cede-
fop”) a oportunidade de visitarem juntos ou-
tro país e de discutirem um tema de inte-
resse comum em matéria de ensino ou de
formação. Estas deslocações têm, normal-
mente, uma duração de três a cinco dias. Os
temas abordados vão desde a apresentação

dos sistemas nacionais ao papel dos pais
nas escolas ou às necessidades das peque-
nas e médias empresas face à crescente uti-
lização das novas tecnologias. A abordagem
sectorial (sector bancário, indústria ali-
mentar, sector dos transportes) e as meto-
dologias para a avaliação da qualidade
dos sistemas são também discutidas, o mes-
mo acontecendo em relação ao ensino de
línguas estrangeiras e aos calendários esco-
lares.

A observação directa e a colocação de per-
guntas pertinentes serão suficientes para a
comparação ? 

Em que condições é possível efectuar com-
parações internacionais?

Será possível retirar lições de uma expe-
riência “estrangeira”? 

É este o desafio de qualquer visita de estu-
do num contexto internacional; é para ele
que devem estar preparados todos os orga-
nizadores e todos os participantes de uma
visita de estudo deste tipo.

É por este motivo que, por ocasião da ce-
lebração dos 25 anos do programa Arion, a
Comissão Europeia convidou Dimitris 
Matthéou, professor de ensino comparado
na Universidade de Atenas e especialista nos
programas de intercâmbio na Europa, a ex-
por a sua análise destas questões. 

O Cedefop convidou-o ainda a fazer o mes-
mo em relação às agências técnicas do pro-
grama de visitas de estudo destinado a res-
ponsáveis no domínio da formação profis-
sional.

Temos o prazer de partilhar com os leitores
da Revista Europeia a opinião deste espe-
cialista.

Prefácio Marie-Jeanne
Maurage
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Há mais de um século e meio, Marc Antoi-
ne Jullien de Paris, um intelectual e peda-
gogo francês, um homem cosmopolita que
travou amizade com grandes personalidades
como Napoleão, Jefferson, Pestalozzi e Hum-
bold, foi um dos primeiros a reconhecer o
contributo que a educação poderia dar pa-
ra o bem-estar das pessoas e o progresso
das sociedades europeias. Jullien acredita-
va firmemente que, se as nações mais atra-
sadas da Europa se familiarizassem com
os métodos pedagógicos aplicados, com êxi-
to, em outros países europeus, iriam bene-
ficiar com o seu exemplo e poderiam pro-
gredir (Jullien, 1817). Com esse objectivo
em mente, criou um questionário porme-
norizado (1) para recolher informações de
forma sistemática e recomendou a organi-
zação de visitas de estudo de funcionários
do sector da educação a outros países eu-
ropeus. De certa forma, foi o pioneiro de
muitos dos actuais programas comunitários,
tais como o Arion.

Embora o seu projecto não tivesse alcança-
do um grande sucesso, os funcionários do
sector da educação seguiram algumas das
suas recomendações e viajaram para o es-
trangeiro, visitaram escolas e outras insti-
tuições, observaram e tomaram notas, re-
colheram dados e elaboraram relatórios des-
tinados às respectivas autoridades nacionais.
O seu objectivo consistia em identificar, nos
sistemas educativos estrangeiros, a melhor
solução para os seus problemas a nível da
educação. Era o tempo da construção de
nações através da criação de sistemas edu-
cativos nacionais (Green, 1990), uma era
que os especialistas em educação compa-
rada designam normalmente por período da
“apropriação selectiva dos sistemas educa-
tivos” (selective education borrowing [Noah
e Eckstein, 1969]), uma vez que se acredi-
tava firmemente que as instituições e práti-

cas estrangeiras bem sucedidas, depois de
cuidadosamente observadas e estudadas,
poderiam ser transpostas e reproduzidas no
próprio país. Os Estados só teriam a bene-
ficiar com este processo (2).

Porém, no final do século XIX, era perfei-
tamente claro que os recém-criados siste-
mas educativos nacionais possuíam carac-
terísticas muito diferentes. Não obstante uma
vasta apropriação dos sistemas educativos
estrangeiros, a harmonização estava longe
de ser alcançada, existindo diferenças ao
nível dos seus valores fundamentais, estru-
tura, organização, administração, etc. Talvez
ainda mais significativas fossem as diferen-
ças na imagem condicionada que os po-
vos da Europa tinham uns dos outros, um
facto que contribuiu para os confrontos san-
grentos que devastaram por duas vezes, em
30 anos, o velho continente, durante o sé-
culo XX.

Actualmente, a Europa é uma região pacífi-
ca. Os antigos ódios deram lugar à coope-
ração e ao compromisso. A concretização
da visão de uma Europa unida é um pro-
cesso gradual, caracterizado, por vezes, por
alguns ressentimentos. Não obstante ser ain-
da de jure da exclusiva responsabilidade de
cada país, a educação é novamente chamada
a desempenhar um papel fundamental, des-
ta vez não apenas na prossecução do inter-
esse nacional, tal como aconteceu no pas-
sado, mas também no desenvolvimento da
identidade europeia, através da promoção
de uma compreensão mútua, da aprendi-
zagem com as experiências dos outros e,
em geral, da eliminação de qualquer obstácu-
lo à integração europeia. Para este fim, as
autoridades europeias estão a fazer uma ten-
tativa mais determinada, mais sistemática e
mais aberta para ajudar os especialistas no
domínio da educação a compreender a es-

A aprendizagem com os outros
através de visitas de estudo e da
observação directa possui uma
longa tradição no domínio da edu-
cação. A ideia de que a experiência
dos outros poderá contribuir pa-
ra que evitemos determinados er-
ros sempre foi reconfortante. Ac-
tualmente, esta expectativa assu-
me uma dimensão ainda mais
alargada nos nossos esforços de
construção de um futuro euro-
peu. Todavia, estes esforços nem
sempre são bem sucedidos. Os
estabelecimentos de ensino são
demasiado complexos e encon-
tram-se demasiado interligados
com a sociedade para permitir
uma fácil e clara compreensão
do seu funcionamento.
O presente artigo procede a uma
análise crítica da natureza e das
perspectivas dos programas de
visitas de estudo. Identifica as di-
ficuldades e os riscos das visitas
de estudo, analisando ainda as
condições necessárias para que
estas possam efectivamente contri-
buir para uma correcta definição
das políticas e para a resolução
de problemas no sector da edu-
cação.

Promover a compreensão
da educação em toda a
Europa.
As visitas de estudo e o contributo da
educação comparada

Dimitris
Mattheou

Professor de
Educação

Comparada,
Universidade de

Atenas

(1) A versão inglesa do questionário
pode ser consultada na obra cita-
da de Steward Fraser (1964). A versão
grega pode ser consultada na obra
citada de D. Mattheou (2000). Ver
ainda Kalogiannaki, P. (2002).

(2) Horace Mann, por exemplo, num
relatório apresentado, em 1844, à
Direcção-Geral da Educação do Es-
tado de Massachusetts afirmou que,
se tivessem o discernimento sufi-
ciente para aprender com a expe-
riência dos outros, talvez pudessem
escapar às monumentais calamidades
que afectavam outras comunidades,
acrescentando que existiam mui-
tas coisas boas no estrangeiro que
deveriam ser imitadas. No seu re-
latório (1833), Victor Cousin reite-
rou esta ideia, declarando que a ver-
dadeira grandeza do ser humano
consistia em “pedir emprestado” tu-
do o que existia de bom no mun-
do, aperfeiçoar esse conhecimento
e utilizá-lo em benefício próprio.
Cousin salientava ainda que era
possível assimilar tudo o que os ou-
tros povos tinham de bom sem re-
ceio de perder a identidade.
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sência do pensamento de outros povos,
tal como é desenvolvido através da edu-
cação. Tendo em vista a prossecução des-
te objectivo claramente político, foram de-
senvolvidos vários programas, entre os quais
os programas de visitas de estudo reminis-
centes de algumas práticas do século XIX.
Para servirem da melhor forma esta nobre
causa, os programas comunitários de visitas
de estudo, que constituem o tema do pre-
sente artigo, devem aproveitar ao máximo
a valiosa experiência e a ciência conven-
cional da educação comparada. Seguida-
mente, são apresentados os principais ele-
mentos desta valiosa experiência e sugeri-
das formas de transformar as visitas de es-
tudo em instrumentos eficazes de com-
preensão mútua em toda a Europa.

A ciência convencional da
educação comparada

A educação comparada é uma daquelas dis-
ciplinas académicas caracterizadas por um
percurso turbulento e cheio de vicissitudes
(Bray, 2003; Wilson, 2003; Cowen, 2000;
Crossley, 2000; Mattheou, 2000; Holmes,
1965; Hans, 1949). Esta disciplina foi criada
como uma tentativa de expor e compreen-
der as razões subjacentes às diferenças exis-
tentes entre os recém-criados sistemas edu-
cativos do século XIX, não obstante as si-
gnificativas e duradouras influências trans-
nacionais neste campo. Inicialmente, a edu-
cação comparada pretendia, como parte do
seu contributo para a nobre causa da ma-
nutenção da paz no período entre guerras,
confirmar a relação causal que alegadamente
existia entre a sociedade e a educação. Nas
primeiras décadas do período pós-guerra,
esta disciplina dedicou-se ao estudo de pro-
blemas relacionados com a democratização
do ensino e o seu desenvolvimento. Mais
tarde, dando resposta às preocupações então
manifestadas, passou a lidar com questões
contemporâneas, desde a globalização e a
sociedade do conhecimento à exclusão
social e ao processo de aprendizagem,
questões que, hoje em dia, fazem parte da
agenda da educação. Porém, mesmo reafir-
mando a sua dedicação à causa da teoria
pura, da explicação e da compreensão, a
educação comparada nunca renunciou, em
nenhum destes momentos, às suas aspirações
políticas. Por conseguinte, o seu longo en-
volvimento com o processo de decisão no
domínio da educação proporcionou-lhe uma
vasta e valiosa experiência, que se encon-
tra reunida numa série de “artigos de fé”.

Três destes artigos merecem especial des-
taque, visto serem particularmente relevantes
para o objectivo do presente artigo. 

O primeiro artigo de fé da educação com-
parada descreve a educação como um “or-
ganismo vivo” (Sadler, 1964). Não é possível
extrair selectivamente um dos seus elementos
(uma instituição, por exemplo), transpô-lo
para um contexto nacional diferente e es-
perar que o mesmo se desenvolva e dê os
mesmos frutos que daria no seu ambiente
original. É o mesmo que tentar transplantar
tamareiras de uma zona tórrida para uma
região do Árctico ou plantar uma laranjei-
ra com folhas e flores apanhadas no jardim
de um vizinho. A desilusão dos consultores
estrangeiros que tentaram transpor insti-
tuições ocidentais para países do Terceiro
Mundo na década de 1960 (Arnove, 1980)
ou dos reformadores que procuram ac-
tualmente importar o managerialismo anglo-
saxónico para os seus próprios sistemas edu-
cativos (Cowen, 1996) atesta bem a veraci-
dade desta afirmação.

O segundo artigo de fé refere que os fac-
tores exteriores à educação, isto é, os fac-
tores que integram um contexto social mais
vasto, são mais importantes do que os as-
pectos intrínsecos do próprio sistema edu-
cativo (Sadler, op. cit.), na medida em que
o desenvolvimento deste sistema depende
essencialmente do contexto social. Os va-
lores subjacentes à nossa educação são
valores sociais; as preocupações e priori-
dades educativas são fundamentalmente
preocupações e prioridades sociais. Enquanto
indivíduos, fomos moldados pela socieda-
de em que crescemos; somos um produto
do nosso tempo e das circunstâncias, pri-
sioneiros de uma rede de conceitos e pre-
missas sociais que nós próprios não re-
conhecemos, como costumava afirmar um
conceituado especialista em educação com-
parada (King, 1976).

A preocupação com a igualdade de opor-
tunidades na educação tem expressão di-
recta no movimento para a igualdade social.
O apelo à continuação das reformas na edu-
cação reflecte as actuais preocupações so-
ciais com o aprofundamento e o reforço da
participação democrática dos cidadãos, es-
pecialmente nos países que, até há bem pou-
co tempo, se encontravam sob regimes
autocráticos. O respeito pela diferença nas
escolas traduz a aceitação generalizada do
pluralismo cultural e da tolerância política
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e religiosa. Os esforços desenvolvidos para
reforçar a relação entre a escola e o merca-
do de trabalho confirmam a importância que
a sociedade atribui ao papel desempenha-
do pelas escolas na economia.

O último destes três artigos afirma que os
contextos sociais e, consequentemente, a
educação são diferentes. Sob a influência de
forças e factores distintos, evoluíram de for-
ma diferente ao longo da história, e as cir-
cunstâncias actuais e as perspectivas futu-
ras contemplam diferentes prioridades e
agendas de acção política no domínio da
educação. Comparemos, por exemplo, as
sociedades irlandesa e francesa e o lugar
que a religião ocupa no currículo escolar de
cada um destes países; ou as sociedades bri-
tânica e grega e a autonomia administrativa
das escolas inglesas com a total depen-
dência administrativa das escolas gregas per-
ante o Ministério da Educação; ou ainda
as sociedades sueca e alemã e a organização
global da primeira com o sistema multi-
partidário da segunda. Se compararmos o
individualismo e o pragmatismo norte-ame-
ricanos com o corporativismo e paternalis-
mo japonês que caracteriza o mundo dos
negócios, descobriremos a sua relação com
valores sociais e pedagógicos, nomeada-
mente com a ética protestante e o espírito
pioneiro dos primeiros imigrantes dos EUA
e com os valores familiares do respeito e da
ajuda mútua predominantes na sociedade
japonesa. Se pensarmos um pouco em to-
dos estes exemplos, compreenderemos ime-
diatamente o papel desempenhado pela
história e pela tradição. Podemos ainda com-
parar a cultura empresarial que foi introdu-
zida nas universidades inglesas e neerlan-
desas com a adopção do conceito de ensi-
no superior como um serviço público pelas
universidades gregas e compreenderemos
imediatamente que estas sociedades enca-
ram de formas muito distintas questões que
permeiam o discurso político sobre o futu-
ro, nomeadamente a globalização, a concor-
rência internacional, a modernização, etc. 

A educação comparada e os
programas de visitas de estudo

Para os responsáveis pela política de edu-
cação, a questão mais importante não é, po-
rém, a validade dos três artigos de fé su-
pramencionados; provavelmente, até sub-
screvem as ideias neles expressas. Para eles,
a questão fundamental consiste em encon-
trar uma forma de aplicar eficazmente essas

ideias, na prática, à organização e realização
de visitas de estudo. Para proporcionarmos
uma resposta convincente, apesar de pro-
visória, a esta questão, devemos começar
por identificar os principais objectivos destes
programas de visitas de estudo. Neste as-
pecto, o Arion constitui um bom exemplo.
Segundo a Comissão Europeia, os principais
objectivos das visitas de estudo são: “per-
mitir às pessoas com importantes respon-
sabilidades em matéria de educação ... re-
ver e alterar o seu trabalho à luz da expe-
riência directa de estruturas e reformas edu-
cativas noutros Estados-Membros” e “au-
mentar a quantidade de informação fidedi-
gna, seleccionada e actualizada sobre os pro-
gressos alcançados na Comunidade em ma-
téria de educação, disponível aos decisores
políticos” (Comissão Europeia, 2003).

O Arion e outros programas de visitas de
estudo semelhantes, tal como o programa
Leonardo da Vinci, possuem uma vertente
claramente reformista e melhorista. Os
decisores políticos, os administradores dos
estabelecimentos de ensino e os educadores
que participam nestes programas devem ad-
quirir, em primeira mão, informações fide-
dignas que possam ser, e sejam efectiva-
mente, utilizadas nos projectos de refor-
ma e nas políticas de educação nacionais,
que poderão beneficiar com a experiência
de outros países europeus. Trata-se de uma
premissa e de uma abordagem à definição
de políticas por parte das autoridades eu-
ropeias que faz lembrar as nobres intenções
dos fundadores dos sistemas educativos na-
cionais, que, de facto, nunca deixaram de
ser considerados instrumentos políticos. Há
muitos anos que os políticos regressam a
casa, após participarem em reuniões mi-
nisteriais, impressionados com os bons re-
sultados obtidos por determinados países
no domínio da educação e dispostos a em-
barcar em mais um projecto de reforma. Es-
te fenómeno é cada vez mais visível, dado
que as referidas reuniões são cada vez mais
formais, frequentes e multilaterais (Phillips,
1989; 2002). Será necessário recordarmos o
entusiasmo manifestado pelos políticos so-
ciais-democratas em relação à reforma glo-
bal levada a cabo na Suécia durante a dé-
cada de 1960? Ou talvez a expectativa cria-
da em toda a Europa em relação à capaci-
dade do ensino técnico-profissional para
aliviar a pressão sobre o sistema geral de
ensino e fomentar o desenvolvimento
económico? Devemos ainda recordar o im-
pacto que as políticas inglesas de educação
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da década de 1980 tiveram sobre os políti-
cos neoliberais europeus ou a actual ob-
sessão com a aprendizagem ao longo da vi-
da, a educação de adultos ou a garantia da
qualidade? Quantas vezes os tecnocratas,
os administradores dos estabelecimentos de
ensino e os educadores de todas as áreas,
a nível local, nacional e internacional, in-
fluenciaram as comissões de decisão com
o seu alegado conhecimento sobre os sis-
temas educativos estrangeiros? Não faltam
exemplos de uma mistura desconexa de
provas circunstanciais, informações desa-
dequadas, interpretações ingénuas, gene-
ralizações não fundamentadas, desejos pes-
soais e preconceitos. Todos os especialis-
tas em estudos comparados que participa-
ram em comissões de decisão estão em
condições de citar exemplos de propostas
inviáveis, formuladas com base em várias
concepções desajustadas sobre a realidade
das instituições estrangeiras. Perante tudo
isto, o que tem a educação comparada
para oferecer?

O primeiro conselho que a educação com-
parada tem para oferecer aos funcionários
que participam na organização das visitas
de estudo foi já indirectamente menciona-
do. Ao salientar a natureza histórica/contex-
tual dos estabelecimentos de ensino e as
consequentes limitações à apropriação dos
sistemas educativos estrangeiros, a educação
comparada alerta os decisores políticos
nacionais para os perigos associados a uma
interpretação ingénua e superficial das su-
gestões formuladas pela UE relativamente
às modificações da política nacional “à luz
da experiência directa de estruturas e re-
formas educativas noutros Estados-Mem-
bros” (Comissão Europeia, op. cit.) como
apelos à adopção indiscriminada de práti-
cas de ensino estrangeiras. A educação com-
parada abre igualmente o caminho à crítica
de todas as convenientes premissas e cer-
tezas não fundamentadas que pautam fre-
quentemente a actuação de várias comissões
de decisão. Desta forma, os decisores políti-
cos, potenciais participantes em visitas de
estudo, tomam consciência, desde o início,
da complexidade da sua tarefa.

O segundo importante contributo da edu-
cação comparada consiste em chamar a
atenção de todos os agentes envolvidos num
programa de visitas de estudo para as difi-
culdades inerentes à sua tarefa. O primei-
ro tem natureza epistemológica. Por mais
que nos esforcemos, as nossas observações

nunca poderão ser verdadeiramente objec-
tivas. Tal não se deve tanto ao facto de as
coisas mais importantes na vida e na edu-
cação, bem como as situações sociais em
que as mesmas assumem o seu verdadeiro
significado, serem demasiado complexas pa-
ra se prestarem a qualquer tipo de obser-
vação alegadamente objectiva (King, op.cit:
14), mas sobretudo ao facto de vermos aqui-
lo que aprendemos a ver. Sempre que ob-
servamos algo, somos influenciados pela
nossa história, a nossa personalidade, as
emoções que estamos a sentir naquele 
momento e a nossa bagagem intelectual 
(ibid: 15).

Esta afirmação é igualmente verdadeira pa-
ra o leigo e para o especialista. Também es-
te, especialmente quando analisa um de-
terminado aspecto de um sistema educati-
vo estrangeiro, tem uma perspectiva dife-
rente, que varia consoante ele seja um in-
vestigador académico, um consultor das au-
toridades estrangeiras responsáveis pelo sec-
tor da educação, um participante numa vi-
sita de estudo ou um parceiro num projec-
to de reforma. A experiência académica,
bem como as prioridades e as competências
no domínio da investigação, são igualmen-
te factores relevantes. 

O facto de a nossa objectividade não ser ab-
soluta impõe-nos certos limites e obrigações.
Em primeiro lugar, devemos aceitar esta ideia
e mantermo-nos constantemente atentos aos
limites das nossas observações. Em segun-
do lugar, devemos confirmar sistematica-
mente os nossos dados, comparando-os com
outros dados fidedignos ou consultando ou-
tras pessoas que estejam mais familiarizadas
com o sistema educativo em causa e o seu
contexto social. Devemos procurar desen-
volver as nossas capacidades de comparação,
estudando métodos e técnicas aplicáveis nes-
te domínio. Por último, devemos manter
sempre um espírito aberto e uma atitude
realista, moderada e circunspecta, estando
preparados para testar todas as informações
e pontos de vista, bem como para reconsi-
derar as nossas opiniões perante novos fac-
tos. Hoje em dia, talvez mais do que nun-
ca, devemos estar preparados para sujeitar
ao teste da comparação e a uma análise críti-
ca todas as informações relativas a desen-
volvimentos verificados em sistemas edu-
cativos estrangeiros e todas as recomen-
dações relevantes emitidas por organizações
internacionais, tendo em conta o nosso
contexto nacional. 

Journal PT Nr 34.qxd  21-07-05  12:36  Page 9



Cedefop

10

REVISTA EUROPEIA

A segunda dificuldade é de natureza concep-
tual. Lembra-nos que todos os estudos váli-
dos e fidedignos devem basear-se numa cla-
ra compreensão dos conceitos, bem como
das premissas ideológicas que lhes estão
subjacentes, que moldam a nossa percepção
do mundo e da educação, especialmente
quando se trata do estudo de sistemas edu-
cativos estrangeiros. A formulação de concei-
tos está intimamente associada a uma de-
terminada sociedade, pelo que tem um ca-
riz cultural. Até mesmo no seio de uma úni-
ca sociedade as pessoas atribuem significa-
dos diferentes ao mesmo conceito. Este fac-
to é particularmente evidente quanto se tra-
ta de conceitos modernos, tais como glo-
balização ou sociedade do conhecimento,
aos quais os analistas académicos atribuem
significados distintos. Por conseguinte, esta
situação exige uma prudência acrescida da
nossa parte quando nos é dito que temos
de obedecer às normas impostas pelas for-
ças inexoráveis da globalização, da concor-
rência internacional ou da inovação tec-
nológica. Voltemos, porém, à vertente com-
parativa. Quando procuramos estudar um
sistema educativo estrangeiro, devemos ter
plena consciência de que, nesse país, as pes-
soas podem atribuir significados diferentes
a alguns dos nossos conceitos. O termo “es-
tabelecimento de ensino público”, por exem-
plo, tem um significado totalmente diferen-
te em Inglaterra e na Europa continental. Os
gastarbeiter (trabalhadores convidados) e o
seu sistema educativo são tipicamente alemães.
Os professores gregos só recentemente se
familiarizaram com o conceito de currículo
no seu sentido anglo-saxónico, mas muitos
deles ainda entendem o currículo - ou o pro-
grama analítico, termo ainda utilizado pela
maioria deles - como uma lista dos capítu-
los dos manuais escolares que devem ser
ensinados nas aulas. O mesmo se verifica
em relação ao conceito de autonomia pro-
fissional, que, segundo eles, está mais re-
lacionado com os limites da sua obrigação
de seguir as directivas emitidas a nível cen-
tral do que com a sua plena participação nas
decisões tomadas ao nível do estabeleci-
mento de ensino. 

De facto, todos os estudantes de educação
comparada sofreram inicialmente um choque
cultural ao tentarem abordar um sistema edu-
cativo estrangeiro com a bagagem concep-
tual inerente ao seu próprio contexto cul-
tural. Um estudante grego, por exemplo, ape-
gado aos conceitos básicos de um sistema
educativo centralizado, tais como centralis-

mo, uniformidade estrutural, legalismo, etc.,
teria grandes dificuldades em compreender
o funcionamento de um sistema caracteri-
zado pela diversidade estrutural, adminis-
trativa e curricular. Da mesma forma, um es-
tudante inglês teria semelhantes dificuldades
em compreender a natureza do ensino nas
escolas gregas - onde a organização, os
conteúdos e os métodos pedagógicos são
estabelecidos pelo Estado - se procurasse es-
tudar esse sistema com base no conceito de
autonomia profissional vigente em Inglater-
ra. Por conseguinte, se não enquadrarmos
os sistemas educativos estrangeiros no de-
vido contexto conceptual, é quase certo que,
no final do nosso estudo, ficaremos com uma
ideia incorrecta dos mesmos; chegaremos
a conclusão erradas e, consequentemente,
não teremos conseguido aproveitar em nos-
so benefício a experiência dos outros.

O terceiro contributo da educação compa-
rada para o sucesso de um programa de vi-
sitas de estudo está relacionado com o fac-
to de os sistemas educativos existirem e fun-
cionarem num contexto social constante-
mente moldado pela tradição e pela visão
de um futuro melhor. Se este contexto não
for compreendido e ponderado, o estudo
nunca estará completo. Se nos limitarmos a
visitar estabelecimentos de ensino (normal-
mente os melhores que existem no país
de acolhimento), a participar em conferên-
cias e a falar com os professores e os ad-
ministradores desses estabelecimentos, nun-
ca poderemos ter a certeza de que possuímos
uma perspectiva abrangente do sistema, ou
de parte dele, e da política que estamos in-
teressados em estudar. Mais importante ain-
da, não nos será possível identificar e ava-
liar as forças intangíveis que lhes estão sub-
jacentes, nem explicar a sua função e a di-
nâmica de mudança no sistema educativo
em causa. Porém, se não o fizermos, não
conseguiremos alcançar uma verdadeira com-
preensão, nem retirar lições úteis de uma
visita de estudo. Esta afirmação pode ser
ilustrada com alguns exemplos retirados do
contexto grego.

Imaginemos que o tema de uma visita de
estudo à Grécia é a dimensão europeia nas
escolas. É muito provável que, durante es-
sa visita, os participantes se deparem com
professores dinâmicos, que trabalham com
alunos extremamente motivados em vários
projectos bem concebidos, nos quais são
usadas diversas abordagens criativas. Toda-
via, estes casos de sucesso não serão par-
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ticularmente úteis como exemplos a seguir
no âmbito da reforma a desenvolver nos
seus respectivos países, a menos que os par-
ticipantes consigam ter em conta o contex-
to social específico da situação que obser-
varam. A sociedade grega, considerada co-
mo um todo, tem revelado sempre uma ten-
dência para reforçar as suas ligações com a
Europa e a União Europeia, tanto a nível
cultural como político. Os gregos sempre se
orgulharam de ter oferecido à Europa as fun-
dações da sua civilização e de serem, eles
mesmos, filhos do Iluminismo europeu. Pa-
ralelamente, a adesão à União Europeia
foi sempre vista como uma protecção contra
ameaças externas e a instabilidade política
interna. Sem este tipo de apoio político, a
dimensão europeia na educação não teria,
provavelmente, as mesmas oportunidades
de sucesso. Consequentemente, se não com-
preenderem esta situação, os participantes
em visitas de estudo dedicadas à dimensão
europeia nas escolas gregas não conseguirão
retirar as valiosas lições que procuram, nem
aprender com as experiências dos outros. 

Da mesma forma, será difícil apreciar ple-
namente o sucesso das políticas relaciona-
das com a educação de imigrantes e refu-
giados na Grécia, bem como retirar lições
úteis das mesmas, sem ter em consideração
o facto de quase metade da população gre-
ga ser descendente de refugiados gregos
que abandonaram a Ásia Menor em 1922 e
de os gregos partilharem, há muitas gerações,
as dificuldades dos emigrantes. 

Eis um último exemplo extremamente es-
clarecedor. Não obstante se terem registado
alguns progressos, o processo de introdução
das TIC nos estabelecimentos de ensino gre-
gos ainda está longe dos seus objectivos.
Talvez alguns dos obstáculos e dificuldades
se tornassem evidentes durante uma visita
de estudo, provavelmente aqueles relacio-
nados com a inércia administrativa do Esta-
do, as deficiências na formação inicial e
contínua dos professores ou a falta de infra-
estruturas adequadas. Contudo, não é possível
obter uma perspectiva mais completa e mais
clara, que permita retirar lições úteis, sem
avaliar simultaneamente os factores intelec-
tuais e ideológicos subjacentes ao ensino na
Grécia. 

Na Grécia, por razões históricas, o ensino
tem sido tradicionalmente dedicado ao de-
senvolvimento do espírito e da moral. O
conhecimento teórico era considerado ge-

nuinamente útil, em detrimento do conhe-
cimento prático, e os professores aprende-
ram, ao longo do tempo, a respeitar esta
ideia no seu trabalho. Para conquistar um
lugar cativo no currículo escolar, a tecnolo-
gia tem de ultrapassar obstáculos institu-
cionais e modificar também a cultura esco-
lar tradicional. 

Alguns membros dos círculos reformistas
mais optimistas e empreendedores contes-
tam a importância atribuída ao papel de-
sempenhado pela tradição e pelas forças so-
ciais e culturais. O seu argumento é o de
que, actualmente, a educação está basica-
mente associada à aquisição de competên-
cias, à capacidade de adaptação e à flexibi-
lidade num mundo caótico e globalizado,
em constante evolução; está associada ao
individualismo e às preferências culturais,
ao vivere mais do que ao philosophare. Se-
gundo esta argumentação, os Estados e os
indivíduos que preferem ignorar a realida-
de da globalização, da explosão tecnológi-
ca no domínio da informática e da biologia,
do carácter multicultural das sociedades pós-
modernas e da relatividade cultural, do
declínio do estado-nação e da queda do ilu-
minismo, e que, em geral, não tomam em
consideração a omnipotência das forças in-
ternacionais e a inevitabilidade das mudan-
ças que estas implicam, acabarão provavel-
mente por ficar à margem da sociedade mun-
dial e na retaguarda da história. Por conse-
guinte, os educadores são constantemente
pressionados para seguir a tendência geral
e marginalizar todos aqueles que optam por
um caminho diferente. 

A resposta a estes argumentos tem duas ver-
tentes. Em primeiro lugar, esta noção sobre
as forças internacionais e os respectivos co-
rolários é, pura e simplesmente, incorrecta.
O Estado mantém o seu poder e continua a
ser o único quadro de referência para a le-
gitimação política de forças supranacionais
(Mattheou, 2001), não obstante ter cedido
algumas das suas competências a nível
económico e político. A globalização, uma
questão controversa e criticada a vários níveis,
não é um fenómeno novo, nem totalmen-
te abrangente (Hirst e Thomson, 1996, Ash-
ton e Green, 1996). A actual explosão tec-
nológica, apesar de impressionante e, pos-
sivelmente, mais poderosa do que nunca,
não é mais de que uma nova fase numa lon-
ga série de explosões relevantes, que ainda
não tiveram um impacto criativo em todo o
mundo.
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Em segundo lugar, a maioria dos argumen-
tos supramencionados, para além de posi-
tivista e, em certa medida, determinista, pe-
ca por falta de precisão histórica. Não to-
mam em consideração a capacidade do Ho-
mem para rejeitar e confrontar forças 
omnipotentes, nem a sua determinação em
influenciar o rumo da história. O longo pas-
sado intelectual do continente europeu ilus-
tra bem a natureza dialéctica da história e
do progresso da Humanidade. O enorme
contributo da Europa para a civilização mun-
dial demonstrou, de forma inequívoca, a re-
levância da participação política activa pa-
ra a construção da História. 

Preparação das visitas de estudo
numa perspectiva comparativa

A passagem da teoria à prática é, sem dúvi-
da, uma tarefa difícil; um curso de aeronáutica
e o manual do avião não são certamente su-
ficientes para realizar um voo em condições
de segurança. Da mesma forma, a educação
comparada fornece directrizes destinadas
a tornar as visitas de estudo mais eficazes,
mas não tem capacidade para eliminar com-
pletamente os perigos da falta de com-
preensão. É neste espírito que as observações
que se seguem devem ser entendidas e pon-
deradas.

Uma visita de estudo é, no fundo, um acto
de comunicação e, para aumentar a sua
eficácia, é necessário que seja considerada
como tal. O participante na visita de estudo
entra em contacto com várias pessoas que
trabalham ou colaboram de alguma forma
com uma organização e/ou instituição. Su-
postamente, estas pessoas estão preparadas
para satisfazer o seu interesse, explicando
a situação em causa e respondendo às suas
perguntas. Neste sentido, transmitem uma
mensagem codificada de acordo com as suas
suposições quanto à natureza dos interesses
dos participantes e com os aspectos que elas
próprias consideram fundamentais e repre-
sentativos da sua organização ou instituição.
Estas pessoas utilizam certos conceitos
que lhes são familiares (e que, supostamente,
serão familiares para os participantes) e, por
vezes, partem do princípio de que os seus
interlocutores conhecem o contexto em que
a sua mensagem está inserida. 

Os participantes interpretam (ou, num sen-
tido mais técnico, descodificam) a mensa-
gem com base nas suas próprias suposições,
no seu quadro conceptual e nos seus inter-

esses e preferências pessoais. Uma vez que
estes participantes provêm de países e/ou
contextos culturais diferentes, as suas su-
posições, interesses e quadros conceptuais
são também diferentes, o que os leva a in-
terpretar de formas distintas a mesma men-
sagem, ou seja, a apreciar a situação de ma-
neira diferente.

Por último, o encontro entre o visitante e
o visitado resulta da aplicação de um pro-
cedimento administrativo de dois níveis:
as autoridades do país de acolhimento de-
cidem quais os programas disponíveis e or-
ganizam as visitas de estudo, enquanto as
autoridades do país dos participantes se-
leccionam os candidatos de acordo com de-
terminados critérios, fornecem informações
de base antes da visita e recebem os re-
latórios após a sua realização. Ambos os
níveis desempenham um papel extrema-
mente importante no processo de comuni-
cação, na medida em que escolhem o “emi-
tente”, o “destinatário” e o tema e, por conse-
guinte, são igualmente responsáveis, em
grande parte, pela mensagem e pela sua in-
terpretação.

Identificados os interlocutores no processo
de comunicação, podemos agora passar à
descrição das fases de uma visita de estudo
e destacar as áreas em que a educação com-
parada poderá dar o seu contributo. Para fa-
cilitar a nossa análise, dividimos o proces-
so em cinco fases distintas. A primeira fase
abrange a escolha do tema, conteúdo e
estrutura da visita de estudo pelas autori-
dades do país de acolhimento. A segunda
refere-se à selecção dos participantes de
acordo com determinados critérios pré-de-
finidos. A terceira fase corresponde à pre-
paração e apoio aos participantes por par-
te das autoridades do seu país. A quarta fa-
se consiste na própria visita, que inclui tan-
tos os participantes como as pessoas se-
leccionadas pelas autoridades do país de
acolhimento, mais uma vez de acordo com
determinados critérios. A apresentação de
relatórios, tanto às autoridades do país dos
participantes como a um grupo mais vasto
de especialistas no domínio da educação,
constitui a última fase.

A primeira fase depende consideravelmen-
te de dois factores determinantes. As visitas
de estudo devem dar resposta às prioridades
específicas dos Programas Sócrates/Leonar-
do da Vinci e corresponder à realidade do
ensino na Europa dos nossos dias, deven-

Journal PT Nr 34.qxd  21-07-05  12:36  Page 12



Cedefop

13

REVISTA EUROPEIA

do ainda tomar em consideração as poten-
cialidades do país de acolhimento. Embo-
ra a maioria dos problemas e das políticas
no sector da educação seja basicamente co-
mum a todos os países da UE - o resulta-
do inevitável de, por exemplo, as forças de
globalização, a integração europeia e a so-
ciedade/economia do conhecimento - exis-
tem certas questões que são específicas de
determinados países, quer ao nível das cir-
cunstâncias neles vigentes, quer ao nível do
carácter inovador das políticas adaptadas. A
transformação dos estabelecimentos de en-
sino nos países ex-comunistas europeus (em
circunstâncias certamente diferentes dos ou-
tros) e a política de managerialismo nos es-
tabelecimentos de ensino ingleses - uma 
inovação consentânea com as tradições in-
glesas ao nível da organização - perten-
cem a esta categoria. Consequentemente, a
distinção entre problemas/políticas “seme-
lhantes” e “específicos” coloca a questão da
relevância do tema de uma visita de estudo
para os educadores estrangeiros (especial-
mente quando se trata de circunstâncias es-
pecíficas) e exige certamente um maior conhe-
cimento das circunstâncias vigentes no país
de acolhimento por parte dos participantes.
Um educador grego, por exemplo, pergun-
tar-se-ia até que ponto o estudo da gestão
local de um estabelecimento de ensino in-
glês seria relevante para o seu trabalho, que
se desenvolve num sistema educativo alta-
mente centralizado. Caso chegasse à conclusão
de que este seria um tema interessante pa-
ra a sua visita de estudo, teria de aprofun-
dar os seus conhecimentos sobre as tradições
de descentralização dos estabelecimentos
de ensino ingleses, sobre o profissionalis-
mo dos professores ingleses, sobre o carácter
liberal da política inglesa, sobre a confian-
ça generalizada na gestão científica, etc., o
que não aconteceria se optasse por estudar,
por exemplo, o ensino especial.

A educação comparada pode fornecer os
meios para distinguir entre o semelhante e
o específico - este tem sido, desde sempre,
um dos seus principais objectivos - e para
descortinar a natureza e a relevância das se-
melhanças e das especificidades no processo
de decisão. Trata-se naturalmente de um im-
portante contributo para a escolha e a es-
truturação das visitas de estudo. Desde que
as autoridades não se limitem a proporcio-
nar aos participantes o acesso àquilo que
é mais impressionante ou está mais à mão
apenas para cumprirem os seus deveres
convencionais e disponham do necessário

apoio especializado no domínio da educação
comparada, poderão escolher um tema e or-
ganizar a visita de estudo em função desse
mesmo tema, procurando destacar os prin-
cipais elementos contextuais da política de
educação e salientar as diferenças entre o
que é específico e o que é semelhante. Da
mesma forma, uma vez que, até mesmo nu-
ma única sociedade, coexistem perspectivas
e pontos de vista diferentes, as autoridades
do país de acolhimento devem permitir a
apresentação de opiniões contrárias/mino-
ritárias, bem como a visita e observação
de estabelecimentos de ensino com de-
sempenhos mais fracos. Esta abordagem pro-
porcionará não apenas uma compreensão
mais abrangente e correcta da situação, mas
elevará também o nível de confusão criati-
va dos participantes que, tratando-se de um
elemento essencial do interesse genuíno e
da participação activa, conduzirá a uma com-
preensão mais profunda e mais correcta
da situação. Este é, afinal, o verdadeiro ob-
jectivo da visita. A primeira fase não se re-
sume apenas a aspectos organizacionais e
administrativos, estabelecendo efectivamente
as bases para o sucesso da visita de estudo.
Por conseguinte, as autoridades nacio-
nais/regionais não devem, nesta fase, hesi-
tar em pedir a ajuda de especialistas em edu-
cação comparada e em cooperar com os
seus homólogos estrangeiros.

A segunda fase é da responsabilidade das
autoridades do país dos participantes. Ge-
ralmente, os participantes são seleccionados
com base nos seus conhecimentos linguísti-
cos (devem ser fluentes na língua em que
decorrerá a visita de estudo) e no seu in-
teresse ou relevância para o tema da visi-
ta, bem como na posição que ocupam na
hierarquia do sistema educativo. Embora
estes critérios não mereçam críticas, não são
suficientes. Se tiverem em consideração que
uma visita de estudo é um exercício de
comunicação em que a observação, a des-
codificação e a compreensão dependem
efectivamente do contexto conceptual dos
participantes, do seu sistema de valores, das
suas ideias sobre o que é uma boa educação,
da sua verdadeira motivação, etc., as auto-
ridades deverão estar em posição de defi-
nir, de forma mais completa e precisa, o per-
fil dos participantes. A experiência demonstra
que, para alguns educadores, a participação
numa visita de estudo é apenas uma questão
de curiosidade ou uma oportunidade para
viajar para o estrangeiro e conhecer outras
pessoas (um objectivo válido em si mesmo,
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mas não uma das principais prioridades dos
programas em causa). Para outros, são as
suas tendências pessoais que os afastam de
uma observação objectiva. Existem profes-
sores que, por exemplo, consideram o sis-
tema de ensino técnico-profissional alemão
o modelo perfeito, enquanto outros, que de-
fendem o enciclopedismo e criticam a es-
pecificidade das matérias abrangidas pelo
diploma do ensino secundário, tendem a
procurar apenas a confirmação da sua po-
sição durante a visita de estudo. A definição
do perfil dos participantes com base em de-
terminadas características qualitativas é um
exercício útil, indispensável para a fase se-
guinte. 

A terceira fase é a mais importante de to-
do o processo. Durante esta fase, os parti-
cipantes recebem as informações necessárias
para que a visita de estudo seja bem suce-
dida. Com base em informações pormeno-
rizadas e rigorosas sobre o tema, o conteúdo
e a estrutura da visita de estudo (informações
essas que são transmitidas pelas autoridades
do país de acolhimento às autoridades do
país de origem durante a primeira fase) e
nos perfis individuais traçados durante a se-
gunda fase, as autoridades estão agora em
condições de organizar seminários ad hoc,
que poderão incluir minicursos de formação
sobre o estudo comparado dos sistemas edu-
cativos. Independentemente do tema es-
pecífico da visita de estudo, os participantes
serão alertados contra os perigos da ob-
servação parcial, da descontextualização das
questões, da confusão entre o geral e o par-
ticular, da minimização da importância das
circunstâncias concretas e das tradições, etc.
A vasta bibliografia sobre educação com-
parada contém diversos estudos de caso
sobre falhas de compreensão e juízos in-
correctos que estiveram na origem do fra-
casso de algumas políticas, estudos esses
que se poderão revelar uma grande ajuda.
Os participantes na visita de estudo rece-
berão igualmente informações de base sobre
o sistema educativo do país de acolhimen-
to, bem como sobre o seu contexto sócio-
económico, cultural e político. Estas infor-
mações não deverão ser transmitidas de mo-
do desconexo e fragmentário, mas sim de
forma sistemática, o que permitirá aos par-
ticipantes compreenderem as relações exis-
tentes entre a instituição observada, por um
lado, e as forças intangíveis e os factos reais
que afectam o seu funcionamento, por ou-
tro. Só assim as informações sobre o país de
acolhimento ou sobre uma ou mais das suas

instituições (que, actualmente, são transmi-
tidas de outras formas pelas autoridades do
país de acolhimento e do país de origem)
farão verdadeiramente sentido e se revelarão
úteis. Estes minicursos poderão culminar na
elaboração de um fluxograma ou de uma
grelha de observação geral e flexível, que
ajude os participantes a concentrarem a sua
atenção apenas nos aspectos institucionais
mais importantes, a distinguirem entre o ge-
ral e o particular, a reconhecerem aquilo que
é inovador e útil, etc.

Poderão ainda ser organizados minicursos
destinados a actualizar os conhecimentos
dos participantes (para aqueles que dão
os primeiros passos neste campo, esta acção
de formação poderia corresponder a um cur-
so introdutório) quanto aos mais recentes
desenvolvimentos, tanto em termos científi-
cos como políticos, no campo em que se in-
tegra o tema da visita de estudo. Estas acções
são extremamente importantes, sobretudo
em áreas interdisciplinares recentes, como
é o caso do ensino de TIC, das necessidades
educativas especiais ou do ensino multicul-
tural, especialmente nos países com pouca
experiência e falta de conhecimentos espe-
cializados neste domínio. Poderá ainda ser
ministrado um curso final, com o objectivo
de transmitir aos participantes técnicas de
comunicação e ajudá-los a ultrapassar as di-
ficuldades relacionadas com a sua aplicação,
especialmente em contextos internacio-
nais/culturais com códigos de comunicação
normalmente diferentes. Como exemplos
do carácter cultural destes códigos, pode-
mos referir o “ensino particular” que, no ca-
so da Grécia, exclui o financiamento pelo
Estado (uma situação totalmente distinta da
que se verifica na Europa Ocidental), e o
ensino laico, que tem conotações diferentes
em França, na Irlanda e na Grécia. 

A quarta fase corresponde à própria visita.
É nesta fase que a qualidade e a eficiência
do planeamento e das actividades de pre-
paração desenvolvidas anteriormente são
postas à prova. Esta fase está associada aos
aspectos estruturais e organizacionais da vi-
sita, aos funcionários envolvidos, à escolha
dos locais e/ou dos eventos da visita, à
gestão do tempo, etc. Todos estes aspectos
são determinantes para o sucesso da visita
de estudo, bem como para a sua qualida-
de pedagógica e a sua utilidade em termos
da definição de políticas. Importa aqui sa-
lientar o papel fundamental desempenha-
do pelos funcionários envolvidos na visita
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de estudo. Uma vez que são intervenientes-
chave no processo de comunicação, de-
verão conhecer plenamente o significado
dos códigos, tanto os seus como os dos par-
ticipantes, o que lhes permitirá estar per-
manentemente em sintonia com os seus in-
teresses e acompanhar o seu raciocínio. É
fundamental que todo o processo da visi-
ta seja avaliado, de forma sistemática, quer
pelas autoridades e participantes do país de
acolhimento, quer pelos participantes do
país de origem, com base em objectivos e
critérios estabelecidos de comum acordo, e
que, para tal, sejam utilizados todos os ins-
trumentos de avaliação válidos e fidedignos
disponíveis.

Por último, as conclusões da avaliação de-
vem ser registadas num relatório bem es-
truturado e documentado. As diferentes pers-
pectivas revelarão as falhas de compreensão
e os pontos fracos, bem como os pontos
fortes, das visitas de estudo, contribuindo,
desta forma, para o aperfeiçoamento contínuo
de todo o programa.

Serão de esperar, pelo menos, duas grandes
reservas e/ou objecções ao processo su-
pramencionado. A primeira prende-se com
o esforço exigido a todos os agentes e en-
tidades envolvidos no processo (autoridades,
educadores, instituições de acolhimento, or-
ganizadores, etc.). A segunda diz respeito à
falta de conhecimentos especializados, so-
bretudo ao nível da definição de perfis, no
domínio da educação comparada, das téc-
nicas de comunicação e da avaliação de pro-
jectos. Embora o processo acima descrito
exija grandes esforços, é importante definir
correctamente as prioridades. A maximização
dos resultados de uma acção extremamen-
te apreciada (e bastante dispendiosa) com-
pensa largamente o esforço acrescido. Afi-
nal - e isto leva-nos à segunda objecção - o
projecto, no novo formato proposto, com-
pensa o volume adicional de trabalho com
o envolvimento de recursos humanos es-
pecializados e com a introdução de uma es-
trutura organizativa mais racional e efi-
ciente, que impede a duplicação de esfor-
ços e maximiza os recursos funcionais do
Estado. Neste contexto, os administradores
poderão continuar o seu trabalho de orga-
nização e de coordenação e os participantes
poderão elaborar os seus relatórios de for-

ma mais estruturada e sistemática. A defi-
nição de perfis, os seminários sobre edu-
cação comparada e sobre técnicas de co-
municação estarão obviamente a cargo de
especialistas (por exemplo, professores uni-
versitários) nos domínios relevantes. Espe-
ra-se que, em conjunto, contribuam para
melhorar a coerência e eficiência do siste-
ma e, desta forma, se aproximem mais dos
ideais dos fundadores dos programas de vi-
sitas de estudo.

Conclusão

A aprendizagem com os outros através de
visitas de estudo e da observação directa
possui uma longa tradição no domínio da
educação. Sempre foi reconfortante saber
que podemos evitar determinados erros e
adoptar uma orientação segura na definição
das políticas de educação se seguirmos me-
todicamente os passos dos outros e apro-
veitarmos a sua experiência. Esta expecta-
tiva assume uma dimensão cada vez mais
alargada à medida que avançamos no pro-
cesso de integração europeia e aprofunda-
mos o conhecimento que temos uns dos ou-
tros. Todavia, este exercício nem sempre é
bem sucedido. Os estabelecimentos de en-
sino são demasiado complexos e encontram-
se demasiado interligados com a sociedade
para permitir uma fácil e clara compreensão
do seu funcionamento por parte dos estu-
dantes.

A educação comparada pode dar um im-
portante contributo nesta matéria, cha-
mando a atenção para a importância e as di-
ficuldades da tarefa e proporcionado abor-
dagens e técnicas adequadas para a sua boa
execução. Tal implica a reconsideração dos
procedimentos seguidos até agora nos di-
versos programas comunitários de visitas de
estudo, bem como da participação activa de
outros agentes e especialistas que estariam
dispostos a trabalhar em estreita colaboração
com os administradores dos estabelecimentos
de ensino e os educadores. Embora a abor-
dagem que aqui se propõe talvez pareça,
à primeira vista, demasiado complexa, vale
a pena experimentá-la. A compreensão a
nível internacional é a base de uma paz du-
radoura e da prosperidade, os verdadeiros
objectivos da integração europeia.
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Historial

Após a implementação dos nove anos de
escolaridade obrigatória nas escolas se-
cundárias unificadas na Suécia, nas déca-
das de cinquenta e sessenta, viria a se-
guir-se, na década de setenta, uma reforma
do ensino secundário. Os ciclos de dois
anos das escolas de acompanhamento e es-
colas profissionais foram fundidos com os
cursos ministrados pelo gymnasium (liceu)
tradicional, criando um ensino secundário
novo e abrangente. Os programas de for-
mação profissional foram reorganizados co-
mo cursos de dois anos do ensino secundário,
contando igualmente com alguma matéria
de cariz geral. O ensino secundário foi gra-
dualmente abrangendo grupos cada vez
maiores de jovens. Na década de oitenta foi
estabelecido como objectivo para o ensino
a criação de “uma escola secundária para
todos”, no intuito de garantir que todos os
jovens pudessem continuar os seus estudos
no ensino secundário.  A política de ensi-
no sueca continua a prosseguir este ob-
jectivo. Quase todos os documentos rela-
cionados com a política educativa encaram
a conclusão do ensino secundário como um
requisito essencial para se poder concorrer
no mercado de trabalho, e o mais recente
relatório oficial sobre a situação actual do
ensino secundário na Suécia (Åtta vägar till
kunskap, 2002) [Oito vias para o conheci-
mento, 2002] não constitui excepção. Nes-
ta matéria, a Suécia acompanhou a tendência
prevalecente na União Europeia, onde é ca-
da vez mais habitual a prossecução dos es-
tudos após a conclusão da escolaridade obri-
gatória (Murray e Steedman, 2001). Duran-
te a década de noventa foi efectuada uma
nova reforma do ensino secundário, ten-
do os cursos de formação profissional de
dois anos sido alargados e desenvolvidos

como programas para três anos. Os padrões
dos programas universitários passaram igual-
mente a ser mais exigentes. Também em
outros países da União Europeia se refor-
maram os programas de formação profis-
sional, visando diminuir a sua orientação
para o exercício de profissões específicas
(Lasonen, 1996). 

O objectivo político de criar uma escola se-
cundária para todos não deixou, porém, de
suscitar críticas. Quais são os aspectos es-
pecíficos que tornam esta opção educativa
tão indispensável? Serão os conhecimentos
profissionais realmente adquiridos, ou antes
as matérias de cariz geral, que se afiguram
essenciais? No entender de Hill (1998), tais
questões são raramente formuladas quando
se debate o ensino e a formação dos jovens. 

Pettersson (1997) é de opinião que deve-
ria existir, na Suécia, uma via alternativa e
paralela ao ensino secundário para os jo-
vens adquirirem competências. Os anos pas-
sados na escola podem parecer inúteis aos
que têm dificuldade em se ajustarem ao que
a escola lhes exige. Deveria, por conseguinte,
restabelecer-se um mercado de trabalho que
proporcionasse aos jovens uma alternativa
ao ensino secundário (Pettersson, 1997).  

Os objectivos políticos visados ao provi-
denciar uma escolaridade mais prolongada
a um número cada vez maior de jovens têm
sido também questionados por investiga-
dores que se debruçam sobre o “excesso de
educação”. No entender de Wolf (2001), os
políticos tendem a ser excessivamente opti-
mistas quanto aos benefícios proporciona-
dos à sociedade por uma mão-de-obra com
maiores habilitações literárias. Existe ain-
da, e continuará a existir num futuro pre-
visível, um grande número de profissões que

A formação 
profissional tem 
importância para os
jovens adultos no 
mercado de trabalho?

É analisado o impacto da for-
mação profissional sobre o em-
prego e o rendimento dis-
ponível de jovens adultos. Os
jovens adultos que não pros-
seguiram a escolaridade e a for-
mação são comparados com
jovens adultos que concluíram
dois e três anos de formação
profissional. A amostra é com-
posta por 41 000 jovens adul-
tos da Suécia nascidos em 1974.
A situação profissional destes
jovens adultos foi acompa-
nhada entre os 16 e os 24 anos
de idade. A sua situação labo-
ral aos 24 anos foi analisada
por regressão logística, e o seu
rendimento disponível por re-
gressão linear com controlo
do género, origens étnicas, re-
sultados escolares aos 16 anos
e taxa local de desemprego. Os
resultados evidenciam que os
jovens adultos a quem foi mi-
nistrada formação profissio-
nal apresentavam níveis si-
gnificativamente mais altos de
emprego e de rendimento dis-
ponível do que aqueles que não
prosseguiram a escolaridade e
a formação. Os efeitos de um
terceiro ano de formação pro-
fissional foram reduzidos e ape-
nas válidos para os jovens com
resultados escolares normais
ou altos.
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requerem como qualificação pouco mais do
que a escolaridade obrigatória. Apesar de
a percentagem de empregos que requerem
baixas qualificações ter registado um declínio
em países como a Suécia, o Reino Unido, os
Países Baixos e os Estados Unidos, esta mu-
dança foi menos drástica do que muitos pa-
recem supor (Wolf, 2001; Åberg, 2002). No
final da década de noventa cerca de 30 %
dos empregos na Suécia, Reino Unido e
Países Baixos, bem como 40 % dos empre-
gos nos Estados Unidos, não requeriam quais-
quer qualificações específicas. A evolução
da percentagem de empregos pouco quali-
ficados era, surpreendentemente, idêntica
nestes países, apesar das disparidades na
carga fiscal e no grau de dependência in-
ternacional (Åberg, 2002). Åberg descobriu
também que o excesso de educação se tor-
nara mais generalizado na Suécia, sobretu-
do durante a década de noventa. No gru-
po dos que exerciam profissões que reque-
riam baixas qualificações escolares, verifi-
cava-se que a percentagem de pessoas que
tinham concluído o ensino secundário ha-
via subido de 10 % em 1975 para 30 % em
2000. A deterioração da situação laboral das
pessoas com poucas qualificações na Sué-
cia, inclusivamente entre os jovens adultos
(Edin e outros, 2000; Schröder, 2000; Eks-
tröm e Murray, 2002), durante a década de
noventa, pode explicar-se pelo facto de te-
rem sido suplantadas por pessoas que
concluíram o ensino secundário, mais do
que por uma eventual penúria de empregos
que não requeressem qualificações especiais
(Åberg, 2002). Green e outros (2002)
concluíram que um em cada cinco traba-
lhadores britânicos possuía habilitações li-
terárias insuficientes na década de noventa,
ao passo que cerca de um terço obtivera um
excesso de educação. Em contraste com a
situação na Suécia, esta percentagem subiu
apenas de forma marginal entre meados
da década de oitenta e finais da década de
noventa, apesar de um aumento na oferta
de mão-de-obra com elevado nível de ha-
bilitações literárias, segundo Green e outros
(2002). O mercado de trabalho havia ab-
sorvido grande parte de uma mão-de-obra
com habilitações literárias cada vez melhores. 

Porquê realizar um novo estudo sobre
jovens que não frequentaram o ensino
secundário?

A última reforma do ensino secundário fez
aumentar as habilitações literárias da maio-
ria dos jovens. Porém, e simultaneamente,

subiu o número de jovens que não fre-
quentaram o ensino secundário. Muitos jo-
vens viram, pelo menos, atrasada em mais
de um ano a conclusão do ensino secundário
(Elevpanel, 2003, p. 7). Antes da aprovação
da reforma do ensino secundário, foram
realizadas experiências-piloto em grande
escala com cursos de formação profissio-
nal de três anos (Utvärdering av försöks-
verksamhet, 1989) [Avaliação da activida-
de de investigação, 1989]. Os municípios
candidataram-se individualmente à partici-
pação nas experiências-piloto, normalmente
por iniciativa de uma escola secundária.
Deste modo, a decisão de participar ou não
na experiência não foi tomada individual-
mente por cada aluno; pelo contrário, fo-
ram as escolas participantes na experiên-
cia-piloto que decidiram oferecer apenas
cursos de três anos em determinados pro-
gramas de formação profissional. Os alu-
nos puderam, no entanto, escolher entre
algumas opções. Foi-lhes permitido opta-
rem por um programa diferente ou, em al-
guns casos, matricularem-se no corres-
pondente curso de dois anos noutro mu-
nicípio. Tendo em conta a tendência para
se manifestar normalmente selectividade
na escolha de um programa do ensino
secundário, pode considerar-se a realização
desta experiência como um processo na-
tural. Os alunos que concluíram um pro-
grama de formação profissional de três anos
diferiram muito pouco daqueles que fre-
quentaram o correspondente curso de dois
anos (apresentavam notas idênticas na
escolaridade obrigatória e também uma per-
centagem idêntica de imigrantes). Durante
o primeiro ano da experiência, 1988, foram
quase 6 000 os alunos que participaram nos
programas de formação profissional de três
anos. No segundo ano, esse número havia
subido para 10 000 e no terceiro ano para
11 000. Isso significa que, durante vários
anos, tanto os jovens adultos que concluíram
um ciclo de dois anos no ensino secundário
profissional como os jovens adultos que
concluíram um ciclo de três anos no mes-
mo ramo de ensino ingressaram simulta-
neamente no mercado de trabalho. Porém,
o número de jovens adultos com formação
profissional não aumentou durante estes
anos. A percentagem de jovens de 20 anos
que seguiram uma formação profissional
manteve-se constante entre 1992 e 1997
(Elevpanel, 2003, p. 9), e o número de alu-
nos com esta idade diminuiu durante este
período (Statistical Yearbook of Sweden
´98, p. 38). 
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Iremos tirar partido desta experiência-pilo-
to no estudo que se segue. Os jovens adul-
tos que pretendemos aqui analisar nasce-
ram em 1974 e terminaram a escolaridade
obrigatória em 1990, aos 16 anos de idade,
tal como aconteceu em 98 % dos casos nes-
ta classe etária. O Quadro 1 mostra as ha-
bilitações literárias alcançadas pelos jo-
vens da referida classe etária durante o
período de 1994 a 1998, ou seja, entre os 20
e os 24 anos de idade.

O Quadro 1 mostra que aqueles que em
1994 não tinham frequentado o ensino se-
cundário continuavam, em grande parte, a
não possuir essas habilitações quatro anos
mais tarde. A sua percentagem registou ape-
nas uma descida de 13 para 12 %. Por conse-
guinte, os jovens que não completaram o
ensino secundário mais ou menos ime-
diatamente após a conclusão da escolari-
dade obrigatória adquiriram habilitações
equivalentes ao ensino secundário duran-
te a sua juventude (ou seja, antes dos 25
anos de idade) apenas num número mui-
to limitado de casos. Grande parte dos jo-
vens que haviam concluído um ciclo de
dois anos no ensino secundário também
não prosseguiu os seus estudos. A per-
centagem dos que tinham concluído um ci-
clo de dois anos no ensino secundário, e
que na sua maioria haviam terminado um
programa de formação profissional, baixou
de 27 para 24 %. Em contrapartida, os jo-
vens que tinham concluído um ciclo de três
anos no ensino secundário, e que na sua
maioria haviam prosseguido um programa
mais geral, transitaram maioritariamente pa-
ra o ensino pós-secundário. A percentagem
dos que haviam concluído um ciclo de três
anos no ensino secundário baixou de 52 %
(1994) para 34 % (1998).

Objectivo

O objectivo do estudo que se segue é ana-
lisar em que medida jovens adultos que ten-
ham ou não frequentado um ensino se-
cundário orientado para a formação pro-
fissional conseguiram integrar-se no merca-
do de trabalho após deixarem a escola. A
formação profissional desempenha um pa-
pel nesta matéria? Serão analisados tanto os
casos de jovens que concluíram um ciclo de
dois ou três anos no ensino secundário pro-
fissional como os de jovens que não fre-
quentaram o ensino secundário. 

Eis as questões que iremos analisar: 

❑ até que ponto os adultos jovens tiveram
êxito na procura de um emprego no mer-
cado de trabalho normal durante o período
analisado?

❑ qual o efeito dos ciclos de dois e três
anos no ensino secundário profissional sobre
o emprego e o rendimento disponível dos
jovens com 24 anos, levando em conta os
factores relacionados com as suas origens? 

Método

Para analisar a transição da escola para o
trabalho, afigura-se importante o acompa-
nhamento destes jovens durante vários anos.
O estudo que se segue irá fazer o acom-
panhamento de jovens adultos da mesma
classe etária, nascidos em 1974, que deixa-
ram a escolaridade obrigatória a partir de
1990, com idades entre os 16 e os 24 anos
(no período de 1990-1998). Os dados foram
coligidos em várias bases de dados do Ser-
viço Central de Estatísticas da Suécia sobre
a totalidade da população (a base de dados
sobre alunos, a base de dados sobre o en-
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Habilitações literárias alcançadas, entre 1994 e 1998, pelos jovens nascidos em 1974 (em percentagem) Quadro 1

Habilitações literárias alcançadas 1994 1995 1996 1997 1998

20 anos 21 anos 22 anos 23 anos 24 anos

Escolaridade obrigatória ou menos 13 13 12 12 12

Ensino secundário, máx. 2 anos. 27 26 25 24 24

Ensino secundário, 3 anos 52 47 41 37 34

Ensino pós-secundário 8 15 22 26 30

Total 100 100 100 100 100

Fonte: Serviço Central de Estatísticas (SCB - Statistiska centralbyrån), base de dados sobre a educação da Suécia, em função de cálculos próprios
(infelizmente, a base onde foram obtidos os dados não contém informações sobre se o ensino secundário frequentado se inseria na vertente do ensi-
no profissional ou geral). 
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sino superior, a base de dados sobre a edu-
cação da Suécia e estatísticas laborais ba-
seadas em fontes administrativas). A maio-
ria da população juvenil concluiu o ensino
secundário com 20 anos (Quadro 1) e foi
essa a razão da escolha de 1994 como ano
para avaliação do sucesso escolar. 

Foram seleccionados os seguintes grupos
de estudo (1):

❑ jovens adultos que, em 1994, quatro anos
após deixarem a escolaridade obrigatória,
não possuíam ainda habilitações literárias
correspondentes ao ensino secundário (não
o haviam frequentado);

❑ jovens adultos que tinham transitado pa-
ra um curso de formação profissional de dois
anos no ensino secundário em 1990 e ti-
nham concluído este tipo de ensino o mais
tardar em 1994 (dois anos de formação pro-
fissional);

❑ jovens adultos que tinham transitado pa-
ra um curso de formação profissional de dois
anos no ensino secundário em 1990 e ti-
nham somado um ano adicional à sua for-
mação, concluindo um ciclo de dois anos e
um ano adicional no ensino secundário pro-
fissional até 1994 (dois anos + um ano de
formação profissional). O cariz do ano su-
plementar não está documentado. Varia pro-
vavelmente de um município para outro e
de uma escola para outra;

❑ jovens adultos que tinham transitado pa-
ra cursos de formação profissional de três
anos no ensino secundário em 1990 e ti-
nham completado este tipo de ensino o mais
tardar em 1994 (três anos de formação pro-
fissional). Este grupo possuía mais habili-
tações de cariz geral do que o grupo que
concluiu um curso de dois anos, e prova-
velmente também mais do que o grupo que
acrescentou um ano suplementar ao seu cur-
so de dois anos.

A situação dos jovens e jovens adultos no
mercado de trabalho pode ser avaliada
de diversas formas. As taxas de emprego
permitem uma melhor avaliação da situação
dos jovens no mercado de trabalho do que
as taxas de desemprego, uma vez que mui-
tos rapazes e raparigas seguem um per-
curso que alterna entre períodos de de-
semprego, estudo e participação em me-
canismos de criação de postos de trabalho
(Åberg, 2002). Analisámos as taxas de em-

prego de Novembro de 1990 a 1998, uma
vez que era este o padrão de avaliação dis-
ponível. 

Estudámos a situação laboral de jovens adul-
tos em vários grupos, tanto de forma des-
critiva para a totalidade do período de 1990
a 1998, com a repartição por género, como
em termos de regressão logística (Chris-
tensen, 1990). Estabelecemos um modelo
para a probabilidade de os visados estarem
empregados em Novembro de 1998 e
adoptámos também um modelo de regressão
linear para registar os rendimentos anuais
disponíveis em 1998.

Uma vez que o sucesso escolar tem uma
correlação com as origens e capacidades dos
jovens, é importante controlar estes factores
quando se tenta determinar o valor no mer-
cado de trabalho das habilitações dos cur-
sos das escolas secundárias profissionais.
Descobriu-se que as últimas notas da es-
colaridade obrigatória (aos 16 anos) estão
profundamente relacionadas com as origens
sociais e as capacidades, constituindo a mel-
hor variável para fazer um prognóstico do
sucesso escolar (Härnqvist, 1993, p. 67). As
últimas notas, utilizadas neste contexto co-
mo uma variável de controlo, são as médias
gerais obtidas no final da escolaridade obri-
gatória em 1990. As notas foram divididas
em três categorias: baixas (1,0 a 2,3), nor-
mais (2,4 a 3,1) e altas (3,2 a 4,8) (2). Os jo-
vens a que faltavam anos de frequência de
uma ou várias disciplinas no final da esco-
laridade obrigatória foram classificados co-
mo pertencentes à categoria de jovens com
notas baixas (3). Cada categoria continha
uma proporção considerável de cada um
dos grupos estudados. 

Estudos anteriores revelaram também a exis-
tência de uma relação entre as origens 
étnicas de jovens adultos e o êxito do seu
percurso no mercado de trabalho da déca-
da de noventa (Arai e outros, 2000; Vil-
helmsson, 2000; Edin e outros, 2000), razão
que justifica a necessidade de controlo des-
te factor. A “ascendência étnica” (ou “ori-
gens étnicas”) constitui aqui uma variável
dicotómica: nascido na Suécia ou nascido
no estrangeiro. 

A variável de controlo “taxa municipal de
desemprego” é constituída pela percenta-
gem de trabalhadores que estavam desem-
pregados (ou seja, a taxa relativa de de-
semprego) no município de residência do
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(1) Designamos por “sucesso esco-
lar” a variável correspondente a es-
ta categoria.

(2) Em 1990, as notas das escolas
suecas variavam numa escala de 1
a 5, que era a nota máxima.

(3) Nesta época, os alunos estavam
sujeitos a alguns condicionalismos
do sistema de ensino sueco, princi-
palmente um nível muito baixo de
presenças e ausência de notas du-
rante a frequência do curso ou dis-
ciplina em questão.
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jovem adulto em 1998. Para vários porme-
nores adicionais sobre as análises regressi-
vas, consultar a respectiva nota final (4).

Os jovens adultos que frequentavam o en-
sino superior foram excluídos dos resulta-
dos, uma vez que não faziam parte da mão-
de-obra activa, constituindo apenas 5 a 8 %
dos grupos estudados. Além disso, todos os
indivíduos que apresentavam valores em fal-
ta em qualquer das variáveis utilizadas nas
análises de regressão logística (análises de
emprego) foram excluídos de todas as re-
gressões logísticas. Às análises de regressão
linear dos rendimentos disponíveis (análises
do rendimento disponível) aplica-se um
princípio análogo.

As análises do rendimento disponível abran-
gem apenas os inquiridos que se considerou
que haviam exercido de forma relevante uma
actividade remunerada durante 1998. Tentámos
garantir que os rendimentos utilizados nas
análises de rendimento disponível não esti-
vessem demasiado dependentes do grau de
ocupação, excluindo quem não exerceu
em absoluto uma actividade remunerada du-
rante 1998, ou o fez de uma forma irrelevante.
Uma vez que não possuíamos qualquer in-
formação directa sobre o grau de ocupação,
decidimos basear os nossos critérios no ren-
dimento anual disponível. Ao fixarmos o li-
mite em 37 400 coroas suecas, excluímos 24
% daqueles que, de outro modo, teriam cum-
prido os requisitos para fazerem parte das
análises do rendimento disponível. Esta per-
centagem de 24 % foi escolhida por ser igual
à percentagem de indivíduos que não esta-
vam empregados em Novembro de 1998, ou
seja, à percentagem dos que não cumpriam
os critérios de ocupação laboral usados nas
análises do emprego. Em 89 % dos casos, ve-
rificou-se que os que tiveram um rendi-
mento anual inferior a 37 400 coroas suecas
em 1998 e os que não estavam empregados

em Novembro de 1998 eram os mesmos in-
divíduos. Obtivemos, assim, limites relativa-
mente rigorosos para as nossas análises dos
rendimentos e do emprego. 

Descrição dos dados usados como
material

O Quadro 2 mostra a dimensão dos grupos
estudados em 1994 e 1998. Os grupos per-
maneceram relativamente estáveis entre 1994
e 1998. Uma análise das primeiras quatro
colunas revela que a perda de dados em vir-
tude de valores em falta foi negligenciável
em 1994 e 1998.

O número de observações usadas nas análises
de regressão é mostrado nas duas colunas
da direita. O número mais reduzido de ob-
servações constante destas colunas fica a de-
ver-se à exclusão dos alunos universitários
e pessoas com rendimentos baixos, como
explicado acima. 

A percentagem de pessoas nascidas no es-
trangeiro atingiu os 7,6 % entre os jovens adul-
tos que não tinham frequentado o ensino se-
cundário, embora fosse inferior (entre 3,9 %
e 4,1 %) no caso dos jovens adultos que
haviam concluído o ensino secundário pro-
fissional. Os jovens adultos que não tinham
frequentado o ensino secundário apresenta-
vam também mais probabilidades de obte-
rem notas baixas do que os jovens adultos
que tinham concluído este tipo de ensino.

Resultados

Transição da escola para a vida
profissional

As taxas de transição para o mercado de tra-
balho dos homens que não frequentaram o
ensino secundário e as dos homens que
concluíram um ciclo de dois ou três anos
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Dimensão dos grupos estudados em 1994 e 1998 Quadro 2

Grupos estudados Dimensão Dimensão Número dos que Número dos que Número dos Número dos
em 1994 em 1998 apresentaram apresentaram incluídos nas incluídos nas

em 1994 variantes em 1998 variantes análises de análises de
que eram todas válidas que eram todas válidas regressão logística regressão de

rendimento

Sem frequência do ensino secundário 11 815 11 620 11 811 11 607 11 033 6 293

Ciclo de formação profissional de 2 anos 17 422 17 255 17 416 17 228 16 319 12 864

Ciclo de formação profissional de 2 anos 
mais um ano suplementar 8 341 8 254 8 330 8 240 7 634 6 402

Ciclo de formação profissional de 3 anos 7 341 7 253 7 337 7 245 6 629 5 457

Total 44 911 44 382 44 894 44 320 41 615 31 016

(4) Pormenores sobre as análises
regressivas: elaborámos modelos de
regressão por ordem hierárquica, que
incluíam respectivamente uma, duas,
três, quatro e cinco variáveis expli-
cativas. Introduzimos o género co-
mo a primeira variável explicativa
e seguidamente acrescentámos, pas-
so a passo, as origens étnicas, as no-
tas do nono ano da escolaridade obri-
gatória, a taxa municipal de desem-
prego e, por último, o ensino se-
cundário. A ordem das variáveis ba-
seia-se em pressupostos que permi-
tem escolher as causas mais imedia-
tas (que são introduzidas em primeiro
lugar) da situação laboral de um
indivíduo. Além disso, e uma vez que
o ensino secundário é a variável
introduzida em último lugar, pode-
mos analisar o seu efeito contro-
lando a acção de outras variáveis.
Tomámos também em conta os efei-
tos da interacção. Por exemplo, uma
interacção entre o ensino secundário
e as notas num modelo de regressão
logística significa que o ensino se-
cundário tem um efeito diferente
sobre a probabilidade de estar em-
pregado, dependendo da nota ob-
tida pela pessoa em questão. Para
cada variável explicativa acrescentámos
um conjunto completo de interacções
referentes aos efeitos aceites no mo-
delo anterior, e subsequentemente
eliminámos todos os efeitos de in-
teracção que não eram significativos.
O resultado é a aceitação de um mo-
delo para cada conjunto de variáveis
explicativas. Na totalidade, elaborámos
cinco modelos, numerados de 1 a 5,
sendo aqui apresentado apenas o
modelo final (o modelo 5). 
Para todos os cálculos, utilizámos o
programa SAS. Para as análises de
regressão logística, usámos os pro-
cedimentos proc genmod, proc nl-
mixed e glimmix macro (Modificações
e aperfeiçoamentos, 1996; Versão 8,
1999). Para as análises da regressão
linear, usámos o procedimento proc
mixed. Foram aplicados modelos de
dois níveis, com componentes
aleatórias a nível individual e mu-
nicipal, aos procedimentos glimmix,
proc nlmixed e proc mixed. As taxas
de probabilidades dos quadros 3 e
4 foram calculadas segundo o pro-
cedimento proc nlmixed.
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no ensino profissional podem ser consulta-
das na Figura 1. É possível, assim, saber a
percentagem de indivíduos que exerciam
uma actividade remunerada em Novembro
de cada um dos anos em questão.

Quando estes jovens deixaram a escolari-
dade obrigatória, em 1990, a taxa de de-
semprego era ainda baixa. Porém, foi difícil
para os rapazes de 16 anos que não haviam
frequentado o ensino secundário encontrar

um emprego. A Figura 1 mostra que apenas
um em cada dois jovens conseguiu encon-
trar um emprego nos primeiros dois anos
após ter deixado a escolaridade obrigatória.
Quando o desemprego começou a aumen-
tar, a percentagem dos que exerciam uma
actividade remunerada caiu para quase 40
% em 1992 e permaneceu invariável neste
nível baixo durante mais dois anos. O ser-
viço militar pode ser outra das razões para
a diminuição da percentagem de rapazes a
exercer uma actividade remunerada. Ape-
sar de o desemprego ser ainda elevado
em 1995, as taxas de emprego começaram
a subir gradualmente entre os homens que
não haviam frequentado o ensino secundário,
alcançando os 64 % em 1998.

Logo em 1993, ou seja, um ano após deixa-
rem o ensino secundário, os homens que
haviam completado um ciclo de dois anos
no ensino profissional apresentavam uma
taxa mais alta de emprego do que os que
não tinham frequentado o ensino secundário.
Subsequentemente, o emprego dos homens
com o ciclo de dois anos registou um au-
mento mais rápido do que o dos homens
que não haviam frequentado o ensino se-
cundário por mais dois anos. Os homens
que haviam concluído um ciclo de três anos
no ensino secundário profissional apre-
sentavam também taxas mais altas do que
os homens que não haviam frequentado o
ensino secundário um ano após os primei-
ros terem deixado o ensino secundário. Du-
rante os anos subsequentes, o seu nível de
emprego continuou a subir acentuadamen-
te e acabou por atingir o mesmo nível dos
homens que haviam concluído um ciclo de
dois anos. Contudo, a partir de 1995, as taxas
de emprego progrediram ao mesmo ritmo
nos quatro grupos de rapazes. Na Figura 2,
é feita a correspondente comparação com
as taxas de emprego das mulheres.

A Figura 2 demonstra que as mulheres que
não haviam frequentado o ensino secundário
sentiram ainda maiores dificuldades no mer-
cado de trabalho do que os seus homólo-
gos masculinos. Quando o desemprego su-
biu, a proporção de mulheres que exerciam
uma actividade remunerada caiu de 48 %,
em 1990, para 31 %, em 1994. Tal como ha-
via acontecido com os homens, as taxas de
emprego começaram a subir gradualmente
em 1995. A Figura 2 revela também dife-
renças nas taxas de emprego entre as mul-
heres que haviam concluído e as que não
haviam frequentado o ensino secundário.
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Homens
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Percentagem de homens que exerciam uma actividade remunerada Figura 1
no mês de Novembro de 1990 a 1998 de entre os homens que não
frequentaram o ensino secundário e os homens que concluíram um
ciclo de dois ou três anos no ensino profissional.

Percentagem de mulheres que exerciam uma actividade remunerada Figura 2
no mês de Novembro de 1990 a 1998 de entre as mulheres que não
frequentaram o ensino secundário e as mulheres que concluíram
um ciclo de dois ou três anos no ensino profissional.
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Mulheres
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Em Novembro do ano em que terminaram
o ensino secundário (isto é, respectivamente
1992 e 1993), a taxa de emprego das mu-
lheres que haviam concluído o ensino se-
cundário profissional era já um pouco su-
perior à das mulheres que não haviam fre-
quentado o ensino secundário. Em 1994, ve-
rificou-se um aumento ainda maior da dis-
paridade entre as mulheres que haviam
concluído e as que não haviam frequenta-
do o ensino secundário. Subsequentemen-
te, verificou-se que, nos anos de 1995 a 1998,
a diferença entre os grupos comparados per-
manecera relativamente constante. 

O efeito da formação profissional
sobre o emprego

Vamos agora analisar a forma como os em-
pregos ocupados por jovens adultos em No-
vembro de 1998 estão relacionados com o
seu sucesso escolar, procedendo a um contro-
lo por género, origens étnicas, notas finais
na escolaridade obrigatória e taxa de de-
semprego no município de residência em
1998. Na interpretação dos resultados deve

ter-se presente que foi incluída uma grande
variedade de programas do ensino secundário
profissional em cada categoria de ensino.

Encontrámos uma diferença significativa entre
homens e mulheres quanto à probabilidade
de estarem empregados. A taxa de probabi-
lidade de que as mulheres e os homens es-
tivessem empregados era de 0,54 (intervalo
de confiança de 95 % com uma variação entre
0,52 e 0,57). As probabilidades correspon-
dentes de estarem empregados eram de 0,81
para os homens e 0,70 para as mulheres. Estes
resultados são designados por modelo 1. Ve-
rifica-se, por conseguinte, que as mulheres
apresentavam uma taxa de emprego consi-
deravelmente inferior à dos homens.

Em três passos, não descritos aqui, acres-
centámos as variáveis explicativas referentes
às origens étnicas, notas finais da escolari-
dade obrigatória e desemprego local (mo-
delos 2, 3 e 4). Os efeitos destas variáveis
são, no entanto, visíveis no modelo final (mo-
delo 5), onde introduzimos, em último lu-
gar, o sucesso escolar como uma variável ex-
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Taxas de probabilidades (com intervalos de confiança de 95 %) para jovens adultos a exercer uma actividade Quadro 3
remunerada e repartidas por género, origens étnicas, notas, taxa municipal de desemprego e sucesso escolar (modelo 5)

Modelo parcial para homens Modelo parcial para mulheres

Notas médias e sucesso escolar

Notas altas

Sem frequência do ensino secundário 0,43   (0,37-0,49) 0,57   (0,50-0,64)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 1,27   (1,12-1,43) 1,69   (1,51-1,87)

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 1,62   (1,38-1,87) 2,15   (1,83-2,48)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 1,47   (1,25-1,68) 1,95   (1,69-2,21)

Notas normais

Sem frequência do ensino secundário 0,45   (0,41-0,49) 0,45   (0,41-0,49)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 1 1

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 1,18   (1,07-1,30) 1,18   (1,07-1,30)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 1,31   (1,16-1,46) 1,31   (1,16-1,46)

Notas baixas

Sem frequência do ensino secundário 0,27   (0,24-0,29) 0,26   (0,23-0,28)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 0,66   (0,58-0,73) 0,63   (0,56-0,71)

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 0,96   (0,78-1,14) 0,93   (0,75-1,11)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 0,71   (0,58-0,85) 0,69   (0,56-0,83)

Origens étnicas

Nascidos na Suécia 1 1

Nascidos no estrangeiro 0,37   (0,32-0,42) 0,55   (0,48-0,62)

Taxa municipal de desemprego em 1998

Por ponto percentual de um nível mais elevado de desemprego* 0,85   (0,82-0,88) 0,93   (0,90-0,96)

Nota: Se o número 1 não estiver dentro do intervalo de confiança, verifica-se uma significativa diferença ao nível correspondente à taxa de 5 %, se
comparada com as categorias de referência de homens e mulheres com notas normais e que completaram um ciclo de dois anos do ensino secundário.
* As categorias de referência dos diferentes grupos de ensino e géneros são os municípios com uma taxa de desemprego que seja inferior em um pon-
to percentual, ceteris paribus (deixando tudo o resto constante).
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plicativa. Comparámos as taxas de emprego
de jovens adultos que não haviam frequen-
tado o ensino secundário com três cursos al-
ternativos oferecidos pelo ensino profissio-
nal: dois anos, dois anos mais um ano, e três
anos, sujeitos ao controlo das outras variáveis.
A nota final (5) contém uma análise dos testes
de variância que constam da lista resumida
e têm diferentes efeitos no modelo final.

Todos os efeitos principais no modelo final
(género, origens étnicas, notas, taxa muni-
cipal de desemprego e sucesso escolar) são
muito significativos. O género interage si-
gnificativamente com três variáveis: origens
étnicas, notas finais da escolaridade obri-
gatória e taxa municipal de desemprego. Afi-
gurava-se aconselhável, por conseguinte, re-
partir a apresentação de taxas de probabili-
dades por modelos parciais (6) para homens
e mulheres. As taxas de probabilidades eram
aplicáveis no contexto de cada modelo par-
cial, de modo a comparar homens com ho-
mens e mulheres com mu-lheres. Para cada
modelo parcial dispúnhamos de um grupo
de referência, respectivamente composto
por homens ou mu-lheres, com notas nor-
mais e que haviam concluído um ciclo de
dois anos do ensino secundário. 

Acresce que o sucesso escolar apresentava
uma significativa interacção (p = 0,0002) com
as notas finais, ou seja, a relação entre a taxa
de emprego e o sucesso escolar variava
consoante os grupos de notas. Por conse-
guinte, foram especificadas taxas de proba-
bilidades para todas as combinações de no-
tas e sucesso escolar em cada modelo par-
cial (consultar o Quadro 3).

Aplicam-se a homens e mulheres as se-
guintes características essenciais, constantes
do Quadro 3: 

❑ uma taxa elevada de emprego é a habi-
tualmente apresentada por jovens adultos
com notas altas e que completaram o ensi-
no secundário, bem como por jovens adul-
tos com notas normais e que completaram
um ciclo de três anos no ensino secundário;

❑ uma taxa normal de emprego é a habi-
tualmente apresentada por jovens adultos
com notas normais e que completaram um
ciclo de dois anos, ou dois anos mais um
ano, do ensino secundário, bem como por
jovens adultos com notas baixas e que com-
pletaram um ciclo de dois anos mais um ano
do ensino secundário;

❑ uma taxa baixa de emprego é a habi-
tualmente apresentada por jovens adultos
com notas baixas e que completaram um ci-
clo de dois ou três anos no ensino secundário;

❑ uma taxa muito baixa de emprego é a
habitualmente apresentada por jovens adul-
tos que não frequentaram o ensino secundário,
e sobretudo por aqueles que têm notas baixas.

Por outro lado, as características fundamentais
que se seguem são específicas do género:

❑ as mulheres, quando têm notas altas, pa-
recem obter mais vantagens do que os ho-
mens;

❑ os jovens adultos nascidos no estran-
geiro têm muito menos hipóteses de conse-
guir um emprego do que os jovens adul-
tos nascidos na Suécia, uma diferença que
é sobretudo vincada nos homens (taxa de
probabilidade de 0,37);

❑ uma taxa elevada de desemprego mu-
nicipal tem um impacto negativo e, neste
domínio, os homens parecem estar mais vul-
neráveis do que as mulheres (apresentando
uma taxa de probabilidade de 0,85, ao pas-
so que a das mulheres é de 0,93), prova-
velmente porque é mais habitual os homens
obterem mais empregos no sector privado
do que as mulheres. 

As diferenças de padrões entre homens e
mulheres patentes no Quadro 3 revelam-se
moderadas, excepto no que se refere às ori-
gens étnicas, ao efeito das notas elevadas e,
até certo ponto, ao impacto do desempre-
go municipal. A principal diferença entre os
dois géneros reside nas suas diferentes taxas
de emprego. Para os jovens adultos com no-
tas normais, os modelos parciais para ho-
mens e mulheres são, na realidade, idênti-
cos, quando se trata do impacto das notas
e do sucesso escolar (7).

O tipo mais interessante de comparação pa-
ra os nossos fins é a comparação dos gru-
pos estudados em cada categoria de notas.
No que se refere aos homens e mulheres jo-
vens com notas normais, as competentes
taxas de probabilidades estão enumeradas
no Quadro 3. Tanto para uns como para ou-
tros, foram obtidos os seguintes resultados
(tal como referido acima, neste modelo os
resultados são idênticos):
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(5) Ver Quadro 6 no Anexo.

(6) Os modelos parciais são os cha-
mados modelos condicionais. Dis-
pomos de um modelo final único e
apuramos o que este modelo nos
diz em função do (ou, por outras
palavras, condicionados pelo) gé-
nero da pessoa em questão. (Uma
alternativa aproximadamente equi-
valente seria elaborar dois modelos
separados, respectivamente para ho-
mens e mulheres. Obter-se-ia, as-
sim, aproximadamente o mesmo re-
sultado. Porém, é necessário dispor
de homens e mulheres no mesmo
modelo para poder testar as dife-
renças entre ambos.)

(7) Na realidade não são idênticos,
como é evidente, mas estão, de fac-
to, tão próximos que a diferença
entre ambos desaparece na situação
idealizada pelo modelo representa-
do. Matematicamente, tal fica a de-
ver-se ao facto de um número de
termos se anularem mutuamente na
formação de taxas de probabilidades
(logarítmicas). Nas notas normais,
o resultado consiste nos mesmos
termos remanescentes para logits
do mesmo tipo (como por exemplo
a não frequência do ensino se-
cundário ou um ciclo de dois anos
do ensino secundário), tanto para
homens como mulheres. Este facto,
por sua vez, pode ser atribuído às
interacções consideradas como si-
gnificativas segundo o Quadro 6.
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❑ os que não frequentaram o ensino se-
cundário apresentam uma taxa de emprego
que é considerável e significativamente in-
ferior à dos que concluíram o ensino se-
cundário;

❑ os que concluíram um ciclo de três anos,
ou dois anos mais um ano, do ensino se-
cundário apresentam uma taxa de emprego
de nível moderado, embora significativa-
mente superior à dos que concluíram um ci-
clo de dois anos no ensino secundário.

Para facilitar comparações no seio respecti-
vamente dos grupos com notas baixas e al-
tas, as taxas de probabilidades foram recal-
culadas com recurso a categorias de refe-
rência dentro de cada grupo (consultar o
Quadro 4). Os indivíduos que concluíram
um ciclo de dois anos no ensino secundário,
dentro de cada categoria de notas, foram usa-
dos como categorias de referência. As pro-
babilidades calculadas com base no mode-
lo 5 são as mesmas para homens e mulheres,
razão pela se apresentam em conjunto (8). 

Os resultados apresentados pelos jovens
adultos com notas altas (Quadro 4) foram
idênticos aos dos que tiveram notas normais: 

❑ os que não frequentaram o ensino se-
cundário apresentam uma taxa de emprego
que é considerável e significativamente in-
ferior à dos que concluíram o ensino se-
cundário;

❑ os que concluíram um ciclo de três anos,
ou dois anos mais um ano, do ensino se-
cundário apresentam uma taxa de emprego
de nível moderado, embora significativa-
mente superior à dos que concluíram um ci-
clo de dois anos no ensino secundário.

No caso dos jovens adultos com notas baixas,
os resultados foram os seguintes: 

❑ os que não frequentaram o ensino se-
cundário apresentam uma taxa de emprego
que é considerável e significativamente in-
ferior à dos que concluíram o ensino se-
cundário;

❑ os que concluíram um ciclo comple-
mentar de dois anos mais um do ensino se-
cundário apresentam uma taxa de emprego
de nível moderado, embora significativa-
mente superior à dos que concluíram um ci-
clo de dois anos do ensino secundário;

❑ os que concluíram um ciclo de três anos
no ensino secundário não apresentam, por
outro lado, uma taxa de emprego signifi-
cativamente superior à dos que concluíram
um ciclo de dois anos no ensino secundário.

É difícil explicar porque é que jovens adul-
tos com notas baixas e que completaram um
ciclo de dois anos mais um ano tiveram mel-
hores resultados no mercado de trabalho do
que aqueles que completaram um ciclo de
três anos. Talvez tenham tido vantagem em
frequentar um ensino de cariz menos geral.
Ou também se pode tratar de um efeito de
selectividade e concluir que os alunos mo-
tivados de um ciclo de dois anos decidiram
estudar durante mais um ano.

Os efeitos de um terceiro ano
analisados noutro estudo recente

Através do controlo dos factores subjacentes,
pretendemos diminuir o efeito da selectivi-
dade nas nossas estimativas sobre os resul-
tados educativos. Este método tem, porém,
as suas limitações. Podem, por exemplo, exis-
tir factores não tomados em consideração,
como as condições sociais subjacentes, que
afectem também os resultados. Se tivessem
sido controlados mais factores subjacentes,
a vantagem de haver concluído o ensino se-
cundário teria provavelmente diminuído, tal
como a vantagem de um ciclo de três anos
em relação a um de dois anos. Ekström (2003),
que comparou a inactividade (ou seja, o não
exercício de uma actividade remunerada
conjugado com a não participação no ensi-
no superior) entre jovens adultos que
concluíram um ciclo de dois anos e os que
concluíram um ciclo de três anos no ensino
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Taxas de probabilidades (com intervalos de confiança de 95 %) Quadro 4
para o emprego segundo o sucesso escolar para jovens adultos
respectivamente com notas altas e baixas.

Aplicáveis a homens e mulheres

nascidos na Suécia e no estrangeiro

Notas altas

Sem frequência do ensino secundário 0,34   (0,29-0,38)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 1

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 1,28   (1,08-1,47)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 1,15   (1,00-1,31)

Notas baixas

Sem frequência do ensino secundário 0,41   (0,37-0,45)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 1

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 1,47   (1,18-1,75)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 1,09   (0,88-1,30)

(8) Consultar a nota anterior. Basi-
camente, também aqui é válida a
mesma explicação.

Journal PT Nr 34.qxd  21-07-05  12:36  Page 25



secundário profissional, detectou até um efei-
to positivo de um terceiro ano sobre a inac-
tividade. O estudo de Ekström (2003) baseia-
se nos mesmos registos de dados que o pre-
sente estudo e as variáveis explicativas que
usámos são essencialmente as mesmas. As
disparidades nos resultados resultam prova-
velmente de metodologias diferentes. Pelo
nosso lado, usámos a regressão logística e
investigámos também os efeitos de interacção
de uma forma alargada, o que permitiu aper-
feiçoar a adequação dos nossos modelos.
Ekström (2003) adopta uma abordagem eco-
nométrica e usa a regressão linear, sem efei-
tos de interacção, combinada com estimati-
vas das variáveis instrumentais. A expe-
riência-piloto é usada como instrumento pa-
ra eliminar os efeitos da selectividade nas es-
timativas. Outra diferença metodológica é
que Ekström (2003) excluiu os alunos que,
no âmbito da experiência-piloto, haviam

concluído programas de três anos que não
tivessem correspondência no sistema nor-
mal de dois anos e vice-versa. Para avaliar
esta fonte potencial de variação dos resulta-
dos, repetimos as nossas análises excluindo
esses programas. Os nossos resultados, contu-
do, permaneceram iguais. Por último, Eks-
tröm (2003) usa também a percentagem de
indivíduos com habilitações superiores no
município como variável de controlo, algo
que nós não fizemos.

O efeito da formação profissional
sobre o rendimento

Vamos agora analisar a forma como o ren-
dimento obtido por jovens adultos com o
seu trabalho, ou como trabalhadores inde-
pendentes, durante 1998, está relacionado
com o seu sucesso escolar. A análise do ren-
dimento corresponde às efectuadas em ma-
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Razões entre valores médios geométricos (com intervalos de confiança de 95 %) para os rendimentos de jovens Quadro 5
adultos, repartidos por género, origens étnicas, notas, taxa municipal de desemprego e sucesso escolar (modelo 5).

Modelo parcial para homens Modelo parcial para mulheres

Notas médias e sucesso escolar

Notas altas

Sem frequência do ensino secundário 0,93   (0,89-0,98) 0,94   (0,90-0,99)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 1,05   (1,02-1,09) 1,07   (1,04-1,10)

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 1,12   (1,08-1,16) 1,13   (1,09-1,17)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 1,08   (1,05-1,12) 1,10   (1,06-1,14)

Notas normais

Sem frequência do ensino secundário 0,90   (0,88-0,93) 0,90   (0,88-0,93)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 1 1

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 1,04   (1,01-1,07) 1,04   (1,01-1,07)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 1,07   (1,04-1,10) 1,07   (1,04-1,10)

Notas baixas

Sem frequência do ensino secundário 0,83   (0,81-0,86) 0,80   (0,77-0,83)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 0,94   (0,91-0,97) 0,90   (0,86-0,94)

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 1,04   (0,99-1,09) 1,00   (0,95-1,06)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 0,99   (0,94-1,04) 0,95   (0,89-1,01)

Origens étnicas

Nascidos na Suécia 1 1

Nascidos no estrangeiro 0,82   (0,79-0,85) 0,91   (0,88-0,95)

Taxa municipal de desemprego em 1998

Por ponto percentual de um nível mais elevado de desemprego*

Sem frequência do ensino secundário 0,959   (0,949-0,969) 0,970   (0,959-0,981)

Ciclo de formação profissional de 2 anos 0,965   (0,958-0,973) 0,976   (0,967-0,985)

Ciclo de formação profissional de 2+1 anos 0,961   (0,951-0,971) 0,972   (0,961-0,983)

Ciclo de formação profissional de 3 anos 0,978   (0,966-0,989) 0,989   (0,977-1,000)

Nota: Se o número 1 não estiver dentro do intervalo de confiança, verifica-se uma diferença significativa ao nível correspondente à taxa de 5 %, se
comparada com as categorias de referência de homens e mulheres com notas normais e que completaram um ciclo de dois anos no ensino profissional.
* As categorias de referência dos diferentes grupos de ensino e géneros são os municípios com uma taxa de desemprego que seja inferior em um pon-
to percentual, ceteris paribus (deixando tudo o resto constante).
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téria de emprego e usa as mesmas variáveis
explicativas. A diferença reside no facto de
usarmos, neste caso, o registo de rendimento
como a nossa variável de resultados e re-
corrermos a um modelo de regressão linear. 

Em termos gerais, os resultados obtidos
foram muito idênticos aos das análises de
regressão logística. As mulheres que exer-
ciam uma actividade remunerada possuíam
(modelo 1) um rendimento anual signifi-
cativamente inferior ao dos homens na mes-
ma situação, designadamente 116 800 e 161
200 coroas suecas. O intervalo de confian-
ça (95 %) variava entre 115 400 e 118 200
para as mulheres e 159 500 e 163 000 para
os homens.

Em quatro passos, acrescentámos variáveis
explicativas: as origens étnicas, as notas ob-
tidas no final do 9.º ano de escolaridade obri-
gatória, a taxa municipal de desemprego e
o sucesso escolar (modelos 2 a 5). Apenas
o modelo final (modelo 5) é aqui apresen-
tado. O Anexo contém um quadro com uma
análise dos testes de variância (9) que constam
da lista resumida e têm diferentes efeitos no
modelo final.

De um modo geral, os efeitos significati-
vos são os mesmos das análises de regressão
logística. Também aqui, e pelas mesmas
razões, se reparte a apresentação em dois
modelos condicionais, um para os homens
e outro para as mulheres. Os resultados fo-
ram apresentados de forma análoga à da
nossa apresentação das taxas de probabili-
dades: diferenças em meios menos rigoro-
sos de registo de rendimentos para todas as
categorias comparadas com as mesmas ca-
tegorias nas análises de regressão logísti-
ca. As diferenças foram convertidas em
expressões exponenciais, o que as trans-
forma em razões entre meios geométricos
de rendimento em coroas suecas, figuran-
do a categoria de comparação no denomi-
nador. Exprimem, por conseguinte, um ren-
dimento médio relativo à categoria de com-
paração. As comparações são aplicáveis no
contexto de cada modelo parcial, de mo-
do a comparar homens com homens e mu-
lheres com mulheres. Para comparações de
rendimento médio entre homens e mulheres,
consultar o modelo 1, acima descrito.

O sucesso escolar interage significativamente
(p = 0,0004) com as notas obtidas no 9.º ano
da escolaridade obrigatória, isto é, a relação
entre rendimento e sucesso escolar varia

consoante o grupo de notas. Por conseguinte,
são especificadas razões de rendimento pa-
ra todas as combinações de notas e suces-
so escolar em cada modelo parcial (consul-
tar o Quadro 5). Além disso, existe também
uma interacção moderadamente relevante
(p = 0,022) entre a taxa municipal de de-
semprego e o sucesso escolar, razão pela
qual se utiliza a mesma repartição na taxa
municipal de desemprego. 

O Quadro 5 apresenta, num grau muito ele-
vado, as mesmas tendências que o Qua-
dro 3. Tal equivale a dizer que as relações
entre rendimentos e variáveis explicativas
são espantosamente idênticas às relações
existentes entre emprego e as mesmas va-
riáveis explicativas. Dadas as substanciais
similitudes com o Quadro 3, iremos aqui re-
ferirmo-nos sobretudo às observações for-
muladas após os quadros 3 e 4. Não consi-
deramos também necessário compilar um
quadro correspondente ao Quadro 4.

Porém, é necessário referir uma diferença
existente entre os quadros 5 e 3. Em virtu-
de de uma significativa interacção entre a
taxa municipal de desemprego e o suces-
so escolar, o impacto da taxa municipal de-
semprego foi repartido por grupos educati-
vos no Quadro 5. Tanto nos homens co-
mo nas mulheres, o grupo de pessoas com
uma formação profissional de três anos apre-
sentou a razão mais elevada, ou coeficien-
te de regressão exponencial (respectivamente
0,978 e 0,989), o que significa que a linha
de regressão que incorporava a taxa muni-
cipal de desemprego era relativamente pla-
na nesse caso e, logo, a sua vulnerabilida-
de à taxa municipal de desemprego era
relativamente reduzida. Os três grupos edu-
cativos remanescentes apresentaram razões
mais baixas com aproximadamente a mes-
ma magnitude e, logo, uma maior vulnera-
bilidade, tanto para homens como para mu-
lheres. O facto de as mulheres serem me-
nos vulneráveis do que os homens à situação
do mercado de trabalho local foi um aspecto
recorrente, que já havíamos observado nas
análises de regressão logística.

Conclusão

Os nascidos em 1974 que não concluíram o
ensino secundário tiveram grandes dificul-
dades em obter um emprego quando en-
traram, em 1990 e com 16 anos de idade,
no mercado de trabalho. A percentagem dos
que exerciam uma actividade remunerada
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(9) Ver Quadro 7 no anexo.
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aumentou rapidamente entre os jovens de
ambos os sexos que haviam concluído o en-
sino secundário profissional dois ou três
anos mais tarde. Cedo ocuparam mais em-
pregos remunerados do que aqueles que
não haviam frequentado o ensino secundário.
Porém, a partir de 1995, a disparidade entre
os que haviam concluído e os que não ha-
viam frequentado o ensino secundário pro-
fissional deixou de aumentar. Assim sendo,
a vantagem de se possuir uma formação pro-
fissional tornou-se especialmente notória no
início da década de noventa, durante a re-
cessão económica verificada na Suécia. 

Os jovens adultos que concluíram o ensino
secundário profissional estão, contudo, mais
bem equipados para concorrerem no mer-
cado de trabalho, mesmo que não se leve
em conta as suas habilitações ao nível do
ensino secundário (Murray, 1997). Para in-
vestigar com maior detalhe o verdadeiro si-
gnificado, para o mercado de trabalho, da
formação profissional dispensada a jovens
adultos, analisámos o tipo de empregos que
possuíam em 1998, último ano do período
analisado, através de uma análise da re-
gressão logística, bem como o seu rendi-
mento disponível, por intermédio de uma
análise da regressão linear, com controlo
dos factores subjacentes relativos ao géne-
ro, origens étnicas, notas finais da escola-
ridade obrigatória e taxa local de desem-
prego no município de residência dos visa-
dos em 1998.

Os resultados mostraram que, tanto no que
respeita ao emprego como ao rendimento
disponível, os que haviam concluído o en-
sino secundário profissional possuíam uma
vantagem clara em relação aos que não ti-
nham frequentado o ensino secundário.  Po-
rém, a conclusão de um ciclo de formação
profissional de três anos proporcionou ape-
nas uma vantagem moderada em relação ao
ciclo de dois anos. No caso dos jovens adul-
tos com notas baixas e que concluíram um
ciclo de três anos, não se detectou qualquer
vantagem significativa por comparação com
os que concluíram um programa de dois
anos. Noutro estudo sobre o efeito de um

terceiro ano (Ekström, 2003), não se verifi-
cou qualquer vantagem relativamente ao
emprego. 

O período de acompanhamento é bastan-
te curto para analisar os efeitos das habi-
litações literárias e da formação. Numa pers-
pectiva de mais longo prazo, os efeitos do
ensino secundário profissional e da conclusão
do terceiro ano poderão revelar-se mais
substanciais. Note-se também que os pro-
gramas de três anos do ensino secundário
profissional eram novos e desconhecidos
pelo patronato, ao passo que os cursos de
dois anos já existiam desde a década de
setenta.

Por último, importa sublinhar que a conclusão
de um ciclo educativo não é o único fac-
tor subjacente com impacto sobre o posi-
cionamento dos jovens adultos no mercado
de trabalho.  Os efeitos decorrentes do gé-
nero, das origens étnicas e das notas têm,
respectivamente, uma relevância aproxima-
damente equivalente ao facto de se ter ou
não concluído o ensino secundário profis-
sional. A taxa de desemprego do município
de residência influenciou também o emprego
e os rendimentos disponíveis dos jovens,
com maior incidência nos homens e menor
nas mulheres. O facto de o emprego ter au-
mentado ao mesmo ritmo em todos os gru-
pos estudados durante a última parte da dé-
cada de noventa significa também que não
foi apenas a falta de habilitações literárias a
provocar, no início da década de noventa,
as baixas taxas de emprego entre jovens
adultos que não haviam frequentado o en-
sino secundário. Tal resultado ficou igual-
mente a dever-se a uma reduzida procura
de mão-de-obra. 
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Gender,
ethnic background,
grades,
educational attainment,
employment,
income.

Fonte NDF DDF Type III F Pr > F

Origens étnicas 1 41314 271,15 0,0001
Género 1 41314 99,89 0,0001
Origens étnicas * género 1 41314 17,00 0,0001
Grupo de notas 2 41314 144,71 0,0001
Género * grupo de notas 2 41314 12,31 0,0001
Taxa municipal de desemprego 1 282 60,12 0,0001
Taxa municipal de desemprego * género 1 41314 22,26 0,0001
Sucesso escolar 3 41314 434,79 0,0001
Grupo de notas * sucesso escolar 6 41314 4,30 0,0002

Quadro 6: Testagem dos efeitos no modelo final das análises de regressão logística (modelo 5):
versão impressa do procedimento SAS macro glimmix, ligeiramente modificado. (NDF e DDF são
os graus de liberdade do numerador e denominador, respectivamente na fonte de variação e no ter-
mo de erro).

Quadro 7: Testagem dos efeitos no modelo final das análises de regressão do rendimento
(modelo 5): Versão impressa do procedimento SAS proc glimmix, ligeiramente modificado. (NDF e
DDF são os graus de liberdade do numerador e denominador, respectivamente na fonte de va-
riação e no termo de erro).

Testes de efeitos fixos do tipo 3

Num Den
Efeito DF DF F Value Pr > F

Origens étnicas 1 204 121,35 <,0001
Género 1 204 121,35 <,0001
Origens étnicas * género 1 101 16,22 0,0001
Grupo de notas 2 565 88,06 <,0001
Género * grupo de notas 2 530 4,68 0,0096
Taxa municipal de desemprego 1 282 75,41 <,0001
Taxa municipal de desemprego * género 1 31E3 7,58 0,0059
Sucesso escolar 3 832 156,77 <,0001
Grupo de notas * sucesso escolar 6 1278 4,15 0,0004
Taxa municipal de desemprego 3 31E3 3,21 0,0220
* sucesso escolar

Anexo
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Introdução

Neste artigo, pretendemos dar conta de uma
investigação concluída em 2003 que tem o
título “A inserção profissional de diploma-
dos do ensino superior numa perspectiva
educativa” e que esteve enquadrada no tra-
balho de Doutoramento em Ciências da Edu-
cação pela Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Tal investigação, centrada no campo de pes-
quisa das relações entre educação e tra-
balho/emprego, procura contribuir para uma
compreensão mais aprofundada dos pro-
cessos de inserção profissional de diplo-
mados do ensino superior. 

Em nosso entender, esta tentativa de apro-
fundar a compreensão em torno da temáti-
ca da inserção profissional tem pertinência
tanto no domínio disciplinar, pois não dis-
pomos de muitos trabalhos científicos sobre
estas matérias, como no plano social. Na
verdade, se anteriormente o futuro de um
diplomado de ensino superior parecia estar
imediatamente garantido, sendo associado
a estatuto social e rendimento económico
elevados, hoje em dia vive-se um clima de
incerteza relativamente ao significado e va-
lor do diploma de ensino superior. Neste
contexto, a questão da inserção profissio-
nal, em especial o aspecto do acesso ao em-
prego, assume uma visibilidade social cres-
cente, tornando-se objecto de atenção por
parte dos alunos e suas famílias, dos em-
pregadores, dos académicos e dos próprios
governos que a elegem como um dos cri-
térios de avaliação do ensino superior. 

Na nossa investigação, procuramos alargar
os temas de pesquisa habitualmente estu-
dados no campo da inserção profissional,
privilegiando não apenas a questão do aces-
so ao emprego por parte dos diplomados,

matéria que é tradicionalmente abordada
neste domínio de pesquisa (1), mas também
os aspectos referentes à inserção profissio-
nal enquanto período de aprendizagem, de
desenvolvimento pessoal e de construção
de identidade. Tentando ultrapassar as visões
reducionistas que entendem a inserção pro-
fissional como o mero produto das respos-
tas da educação às necessidades e exigên-
cias do mundo económico e profissional,
concebemos a inserção profissional enquanto
resultado da interacção entre os académi-
cos (seus valores e estratégias), os empre-
gadores (suas lógicas e necessidades) e os
diplomados (seus percursos e dinâmicas pes-
soais e sociais) (2).

Na primeira parte do artigo enunciaremos
algumas das questões teórico-conceptuais
com que a investigação se debateu. É de re-
ferir que recorremos a contributos de várias
correntes e quadros teóricos e de diferentes
disciplinas (3), procurando favorecer o cru-
zamento entre perspectivas que tradicio-
nalmente se têm desenvolvido de forma pa-
ralela e sem se conhecerem entre si. 

Na segunda parte do artigo explicitamos, de
modo sucinto, a metodologia da pesquisa
empirica adoptada, bem como sistematiza-
mos os seus principais resultados. É de sub-
linhar que, no plano empírico, optámos pe-
la realização de um estudo de caso dos di-
plomados da Faculdade de Ciências e Tec-
nologia (FCT) da Universidade Nova de Lis-
boa, identificando três unidades de análise
que são os próprios diplomados, os em-
pregadores e os académicos. Não obstante,
procuramos, sempre que possível, estabe-
lecer comparações entre os dados obtidos
na nossa investigação e os resultados de ou-
tras pesquisas sobre a mesma temática concre-
tizadas a nível nacional e internacional. Com
tal procedimento, pretendemos identificar

A inserção profissional
de diplomados do
ensino superior numa
perspectiva educativa

A investigação que está na ba-
se deste artigo procura contri-
buir para uma melhor com-
preensão das dimensões en-
volvidas nos processos de in-
serção profissional de diplo-
mados do ensino superior. 
No plano teórico e concep-
tual, recorremos a contribu-
tos de diversas disciplinas
(com destaque para a Eco-
nomia e a Sociologia) e de di-
ferentes correntes e quadros
teóricos, procurando favore-
cer o cruzamento entre pers-
pectivas que tradicionalmente
se têm desenvolvido de for-
ma paralela e sem se conhe-
cerem entre si. 
No plano empírico, optámos
pela realização de um estudo
de caso do processo de in-
serção profissional dos di-
plomados de uma instituição
universitária, cujos resulta-
dos apresentamos de forma
sintética e comparada com os
dados de outras investigações
nacionais e internacionais
sobre a mesma temática.
O artigo termina com a iden-
tificação de algumas pistas de
investigação que, em nosso
entender, merecem um apro-
fundamento que beneficiaria
da comparação a nível eu-
ropeu, bem como do cruza-
mento entre perspectivas teóri-
cas e disciplinares.

(1) Aliás, a questão do acesso ao em-
prego é, para alguns, “a questão fun-
dadora” do domínio de investigação
sobre inserção profissional referindo
os mesmos autores que “l’acés des
jeunes à l’emploi, question fondatri-
ce de ce domaine, reste la plus étu-
diée” (Kieffer e Tanguy, 2001, p. 98).
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alguns pontos de convergência e de diver-
gência entre o processo de inserção pro-
fissional de diplomados da FCT e os mes-
mos processos vivenciados por diplomados
de outras instituições de ensino superior.

Concluímos o artigo com a identificação de
algumas linhas de investigação que, no fi-
nal da nossa pesquisa, nos parecem espe-
cialmente relevantes para aprofundamento
no futuro e que beneficiariam da realização
de estudos comparativos a nível europeu.

Um modelo de análise da inserção
profissional no âmbito da
investigação educativa

Um campo de investigação em
“construção”

O campo de investigação sobre inserção pro-
fissional encontra-se num estado de “mo-
saico conceptual” (Trottier, Perron e Diam-
bomba, 1995) e, desde a década de 90,
numa “fase de construção” (Trottier, 2001)
(4). Na verdade, em diversos países se tem
assistido a um crescimento do número de
operações de recolha de informação sobre
a inserção profissional dos diplomados, quer
por parte das instituições de ensino super-
ior, quer por parte dos governos centrais (5).
Contudo, parece existir um consenso alar-
gado entre vários autores (Trottier, Lafor-
ce, Cloutier, 1998; Vincens, 1997; Nicole-
Drancourt e Roulleau-Berger, 1995; Trottier,
Perron e Diambomba, 1995; Tanguy, 1986)
sobre a ideia de que estes trabalhos têm
sido realizados sem que tenha tido lugar
uma reflexão aprofundada e uma delimi-
tação rigorosa dos conceitos a mobilizar, in-
cluindo o de inserção profissional.

Esta situação pode ser explicada, em nosso
entender, por duas razões principais. Por
um lado, pela juventude do campo de pes-
quisa sobre inserção profissional. Com efei-
to, é sobretudo a partir dos anos 70 do sé-
culo XX, quando se regista um aumento das
dificuldades dos jovens diplomados em en-
contrar emprego e a necessidade de plani-
ficar e gerir o sistema educativo em articu-
lação com alterações cada vez mais rápidas
do sistema produtivo, que emerge um cam-
po de investigação centrado nas relações
problemáticas entre educação e trabalho/em-
prego. Trata-se de um domínio de pesqui-
sa que se “conjuga no plural”, para utilizar
a expressão de Jobert, Marry e Tanguy (1995),
no sentido em que inclui uma diversidade

de temas de pesquisa, como sejam a pla-
nificação da educação, a formação contínua,
a qualificação e a inserção profissional, entre
outras temáticas. 

Por outro lado, a situação de incipiente de-
finição dos conceitos e perspectivas a mo-
bilizar neste campo de investigação, expli-
ca-se pelo facto de o mesmo se situar na
fronteira de várias disciplinas e abordagens
teóricas. Com efeito, na reflexão sobre a in-
serção profissional recorre-se a contribu-
tos de várias disciplinas (Sociologia, Eco-
nomia, Gestão de Recursos Humanos, pes-
quisas sobre Juventude, Educação, Traba-
lho ou Emprego) e de várias teorias centra-
das quer em aspectos educacionais, quer na
análise do mercado de trabalho ou ainda na
articulação entre educação e trabalho/em-
prego. A inserção profissional é, assim,
entendida como uma área temática de pes-
quisa que se enquadra no campo de in-
vestigação das relações entre educação e
trabalho/emprego, interessando procurar
conciliar domínios disciplinares, metodolo-
gias e perspectivas de análise. 

As abordagens e teorias mais
pertinentes no estudo da inserção
profissional

Neste contexto, no quadro da investigação
realizámos uma sistematização de um conjun-
to de abordagens e teorias que nos parece-
ram as mais pertinentes e significativas no
domínio em estudo, com o objectivo de cla-
rificar a perspectiva escolhida na nossa in-
vestigação sobre a temática da inserção pro-
fissional. 

Considerámos um conjunto de teorias e abor-
dagens que designamos de tradicionais sobre
as relações entre educação e trabalho/em-
prego. Neste quadro, o conceito de inserção
profissional não foi directamente aborda-
do e problematizado, mas estas perspecti-
vas constituem referências importantes no
domínio das teorizações das relações entre
educação e trabalho/emprego. Incluímos
neste conjunto a Teoria do Capital Humano
e alguns dos seus desenvolvimentos pos-
teriores, bem como a perspectiva da Socio-
logia das Desigualdades Escolares, as Teo-
rias do Mercado de Trabalho (desde as Teo-
rias da Segmentação e da Regulação até à
Abordagem do Sistema de Emprego) e ain-
da as Abordagens das Necessidades de Re-
cursos Humanos e da Procura Social de Edu-
cação.
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(2) Muito recentemente, quando pro-
cedemos à revisão final do trabalho
de investigação, deparámo-nos com
uma opção semelhante por parte de
uma investigadora francesa (Bel,
2001) que, para estudar a formação
profissional dos jovens, sublinha a
importância de complexificar o cam-
po de investigação da formação -
emprego, distinguindo três pólos no
seu interior: sistema de formação,
sistema produtivo e formandos - tra-
balhadores.

(3) Com destaque para a Economia
e a Sociologia que são fundamen-
tais neste domínio de investigação,
tal como sublinham Trottier, 2001,
Kieffer e Tanguy, 2001.

(4) Segundo este autor “au cours des
années 1990, on a franchi une nou-
velle étape dans la construction
du champ de recherche et la défi-
nition de l’objet d’études. Différentes
approches théoriques permettent
maintenant de mieux conceptuali-
ser le problème de la transition et
d’en proposer diverses interpréta-
tions. On est passé du stade du
constat du problème à celui de sa
construction.” (Trottier, 2001, p.
9).

(5) Desde os anos 1970 que se têm
desenvolvido operações de recolha
de informação sobre inserção pro-
fissional em diversos países como,
por exemplo, França, Reino Unido,
Canadá e Espanha. Estas operações
abrangem, em grande parte dos ca-
sos, os diplomados do ensino su-
perior e, de um modo geral, tive-
ram início antes daquelas que se re-
gistam em Portugal.
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Tivemos em conta, também, um conjunto
de perspectivas teóricas sobre o conceito de
inserção profissional. Algumas delas enten-
dem este conceito enquanto processo condi-
cionado pelos modelos da entrada na vida
adulta (abordagem de Olivier Galland), pe-
las políticas e estratégias de empresas e do
Estado (perspectiva de José Rose) e pelos
empregadores e respectivos modos de gestão
da mão-de-obra, bem como pela relação do
indivíduo com o emprego (análise de Mi-
chel Verniéres). Outras perspectivas subli-
nham que se trata de um processo de
construção pessoal e social, quer no senti-
do em que conduz à realização do projec-
to de vida do indivíduo (abordagens das
equipas de Jean Vincens e de Claude Trot-
tier), quer de modo a clarificar a sua dupla
dimensão estrutural e individual (aborda-
gens de Nicole-Drancourt e Roulleau-Ber-
ger e de Claude Dubar).

Foram ainda analisadas diversas perspecti-
vas relativamente às finalidades do ensino
superior de acordo com um contínuo que
se situa entre dois extremos opostos: posi-
cionamentos funcionalistas e posicionamentos
académicos. Para esta análise mobilizamos
os contributos de diferentes pensadores
da educação e do ensino superior, com des-
taque para Ronald Barnett e Ulrich Teichler. 

As abordagens funcionalistas, também de-
signadas de “utilitaristas” (Conceição et al.,
1998) e de “instrumentalistas” (Barnett, 1994),
assentam no pressuposto de que o ensino
superior tem uma determinada função rela-
tivamente à sociedade envolvente. No qua-
dro dos posicionamentos académicos, refe-
renciados também como “culturalistas” (Con-
ceição et al., 1998) e como “liberais” (Bar-
nett, 1994), rejeita-se o presusposto funcio-
nalista, argumentando-se que o ensino su-
perior tem valor por si mesmo. Estes posi-
cionamentos correspondem a dois modelos
distintos para entender a articulação entre
ensino superior e trabalho/emprego, sendo
ambos questionáveis mas úteis enquanto ex-
tremos opostos que delimitam o espaço das
possibilidades para aquela articulação. 

No âmbito deste artigo não nos é possível
analisar em detalhe cada uma destas pers-
pectivas e abordagens, parecendo-nos, no
entanto, imprescindível identificá-las e sis-
tematizá-las de modo a explicitar os pres-
supostos que estão na base do modelo de
análise da inserção profissional por nós
construído na investigação realizada.

Pressupostos teóricos de investigação

Um primeiro pressuposto corresponde à
ideia de que é necessário entender a inserção
profissional como um processo dilatado no
tempo, ao longo do qual são observáveis
dinâmicas de convergência e de divergên-
cia entre educação e trabalho/emprego. Re-
jeita-se, assim, a noção de que a inserção
profissional corresponde a um momento cir-
cunscrito de articulação entre educação e
trabalho/emprego.

Este pressuposto decorre do reconhecimento
de que, no plano empírico, se alteraram as
modalidades de transição do espaço edu-
cativo para o espaço profissional, alongan-
do-se e complexificando-se essa transição.
Trata-se de assumir, como refere Trottier
(2000), que a relação formação-emprego
deixa de ser linear e consecutiva para se tor-
nar simultânea ou, nos termos de Chagas
Lopes e Pinto (2001), que os percursos
tradicionais do tipo aprendizagem - inserção
profissional - emprego - reforma se modifi-
caram, já não obedecendo a esta lógica
sequencial.

No plano teórico e conceptual, esta situação
revela a desadequação das perspectivas que
têm como pressuposto o ajustamento entre
educação e emprego (caso, por exemplo,
da Teoria do Capital Humano nas suas versões
iniciais e da Abordagem das Necessidades
de Recursos Humanos), bem como de pers-
pectivas que se centram sobretudo em as-
pectos ligados ao funcionamento do mer-
cado de trabalho (caso das Teorias sobre o
Mercado de Trabalho). Neste contexto, ur-
ge adoptar perspectivas de análise que per-
mitam dar conta da relação entre espaços
de educação e de trabalho/emprego como
uma interacção, na qual se podem verificar
situações de convergência e de divergência
entre os dois, entendendo-se que a inserção
profisisonal decorre ao longo de um período
mais ou menos alargado de tempo (6).

Um segundo pressuposto teórico da inves-
tigação corresponde ao entendimento da in-
serção profissional como um processo que
engloba diversos actores, o qual não diz re-
speito, apenas, aos percursos dos diploma-
dos no mercado de trabalho após a conclusão
dos seus estudos.

Este pressuposto decorre do reconhecimento,
no plano da reflexão e análise, do interes-
se de um modelo de análise holista que en-
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(6) Coloca-se aqui a questão da de-
limitação do período de inserção
sobre a qual permanecem ainda al-
gumas dúvidas no final da investi-
gação. Com efeito, consideramos
admissível estabelecer que o pro-
cesso de inserção profissional tem
início com a obtenção do diploma
e a procura de emprego que se lhe
segue, muito embora o sujeito já
tenha começado a estruturar uma
identidade profissional durante o
percurso escolar. Porém, a delimi-
tação do final do período de inserção
profissional continua a parecer-nos
mais problemática, sendo de admi-
tir a existência de vários critérios
possíveis tanto de natureza subjec-
tiva (exemplo: situação que corres-
ponde às expectativas prévias ao in-
gresso no mundo do trabalho) co-
mo de carácter objectivo (exemplo:
obtenção de um emprego com
contrato a tempo indeterminado)
para esta delimitação (Vincens, 1997).
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globe várias dimensões e factores interve-
nientes na inserção profissional. Esses fac-
tores e dimensões foram identificados a par-
tir das perspectivas, abordagens e propostas
teóricas de vários autores referenciados ao
longo da parte teórica do nosso trabalho.
Neste sentido, entende-se a inserção pro-
fissional como um processo, não apenas de-
vido ao seu alongamento no tempo, mas
também pela sua multidimensionalidade. 

Com efeito, em nosso entender, a com-
preensão dos processos de inserção pro-
fissional beneficiaria de um alargamento do
seu campo de análise que permita englobar
mais do que o estudo dos percursos, com-
portamentos e estratégias dos actores e/ou
o estudo das dinâmicas de construção do
projecto e identidade profissionais do in-
divíduo. Concordamos, deste modo, com
Vincens (1995) quando este propõe a noção
de “sistema de inserção profissional” com o
objectivo de alargar o quadro de análise e
incluir outras categorias de actores, como
os empregadores e o sistema de ensino.

Noutros termos, importa, em nosso enten-
der, construir um modelo de análise da in-
serção profissional enquanto processo que
resulta do confronto e interacção entre as
lógicas e estratégias de diversos actores in-
tervenientes. Este é um desafio a que a pre-
sente investigação procurou responder, atra-
vés de uma primeira tentativa de delinear
um modelo de análise multidimensional da
inserção profissional.

Um terceiro pressuposto teórico de inves-
tigação, o qual está em estreita articulação
com o que acabamos de referir, corres-
ponde à identificação dos actores (que consti-
tuem unidades de análise) a considerar
como intervenientes do processo de inserção
profissional. A partir da sistematização de
perspectivas, abordagens e propostas teóri-
cas, parece-nos relevante destacar os di-
plomados, os empregadores e os académi-
cos, sendo entendido cada um destes gru-
pos como uma unidade de análise no es-
tudo da inserção profissional. 

Os diplomados constituem uma unidade de
análise, pois são os percursos que estes su-
jeitos vivenciam que traduzem, de forma sin-
tetizada, as influências de vários actores e
factores ao longo do período de inserção
profissional. Importa ter em conta os di-
plomados como unidade de análise também
porque diversas abordagens teóricas já enun-

ciadas (por exemplo, as abordagens do Sis-
tema de Emprego, de Trottier, de Dubar e
de Nicole-Drancourt e Roulleau-Berger) re-
velam que as estratégias e comportamentos
dos diplomados não obedecem a uma ra-
cionalidade estritamente económica, sendo
marcadas por elementos de natureza so-
cial e cultural e por dinâmicas de sociali-
zação e construção identitária. 

Os empregadores correspondem a uma uni-
dade de análise, no sentido em que as di-
versas Teorias sobre o Mercado de Trabal-
ho, bem como as abordagens de Rose e Ver-
nières, permitem perceber que existem di-
versos factores relacionados com os modos
de gestão da mão-de-obra e com as opções
de recrutamento dos empregadores que in-
fluem nas oportunidades de inserção pro-
fissional dos diplomados. Além disso, a re-
flexão sobre os modelos funcionalistas e aca-
démicos do ensino superior, levou-nos a
concluir que este sub - sistema de ensino
deve ter em conta as condicionantes que de-
correm do funcionamento de mercado de
trabalho e das preferências dos emprega-
dores, ainda que estas não devam ser orien-
tações a seguir de modo inquestionado.

Os académicos são uma unidade de análise,
tendo em conta que algumas das abordagens
referenciadas (por exemplo, as abordagens
do Sistema de Emprego e das Necessidades
de Recursos Humanos), bem como a reflexão
sobre modelos funcionalistas e académicos,
deixam perceber que as orientações e práti-
cas de funcionamento no ensino superior,
designadamente no que concerne à prepa-
ração para a vida profissional, têm um papel
fundamental no modo como os sujeitos se
inserem profissionalmente depois da obtenção
do diploma. Esta afirmação tem por base a
noção de que a educação, o ensino superior
neste caso, tem um papel relevante, a par
com o de outros actores, na forma como se
configuram os processos de inserção pro-
fissional após a obtenção do diploma. 

Em síntese, o modelo de análise que apre-
sentamos evidencia plenamente o facto de
considerarmos a inserção profissional como
um processo multidimensional, sendo que
tal tem implicações tanto a nível conceptual
como no plano metodológico, como referiu
Tanguy (1986). Importa, pois, explorar o pa-
pel que cada actor desempenha no proces-
so de inserção profissional, analisando este
processo como o resultado da interacção
entre os vários actores intervenientes.
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Metodologia da pesquisa empírica

De acordo com o modelo de análise que
acabamos de explicitar, a pesquisa empíri-
ca realizada implicou um conjunto de ope-
rações de recolha e tratamento de dados di-
versificadas, dirigidas às três unidades de
análise que consideramos fundamentais pa-
ra analisar os processos de inserção profis-
sional. Foram realizadas entrevistas com aca-
démicos, empregadores e diplomados e foi,
também, aplicado um inquérito por ques-
tionário aos diplomados.

O questionário foi aplicado por via postal
(7) aos diplomados da FCT que haviam ter-
minado os seus cursos no ano de 1995/96.
Neste ano lectivo 401 indivíduos termina-
ram os cursos de licenciatura na FCT, sen-
do que após a actualização das moradas que
constavam dos ficheiros da instituição conse-
guimos o contacto de 301 diplomados ten-
do o questionário sido respondido por 103
sujeitos (8). Este questionário constitui uma
adaptação do inquérito piloto aplicado a
nível nacional (9), a fim de permitir a com-
parabilidade dos resultados. 

Foram também entrevistados 4 diplomados
da FCT que trabalhavam nas 6 empresas
contactadas, visto que em 2 das empresas
não existiam, pelo que nos foi dito, diplo-
mados da instituição a trabalhar no momento
do nosso contacto. 

Nas empresas foram entrevistados 6 em-
pregadores (10), seleccionados a partir de um
trabalho de análise das ofertas de estágio
e/ou emprego que haviam sido dirigidas à
FCT (11) durante o ano de 2000. Este tra-
balho permitiu identificar as 8 empresas cu-
jos pedidos abrangiam um número mais alar-
gado (pelo menos 4) de licenciaturas, mas
houve 2 em que não foram concretizadas as
entrevistas: numa delas porque se mani-
festaram indisponíveis e numa outra porque
se situa em França.

No caso dos académicos, foram entrevista-
das 4 pessoas que ocupavam cargos diver-
sos na FCT. Considerámos imprescindível
entrevistar a responsável pelo GESP (Ga-
binete de Estágios e Saídas Profissionais) da
FCT, uma vez que este gabinete desenvol-
veu diversas actividades direccionadas, pre-
cisamente, às questões da inserção profis-
sional dos diplomados. Optou-se por en-
trevistar, também, os responsáveis pelos
orgãos directivos da FCT (Presidente do Con-

selho Científico, Presidente do Conselho Pe-
dagógico e Director da Instituição), uma vez
que se pretendia identificar as concepções
dos actores pertencentes ao espaço acadé-
mico relativamente à formação universitária
e suas finalidades, clarificando as orientações
das práticas universitárias (12). 

As entrevistas foram sujeitas a análise de
conteúdo que, simultaneamente, garantisse
a comparação entre os vários discursos e a
identificação das particularidades de cada
entrevista. Os dados do questionário foram
analisados utilizando técnicas estatísticas.

O processo de inserção profissional
de diplomados: o caso da Faculdade
de Ciências e Tecnologia

Como referimos anteriormente, o trabalho
empírico da investigação consiste no estu-
do de caso do processo de inserção pro-
fissional dos diplomados da FCT. Nesta ins-
tituição são leccionados vários cursos de En-
genharia (Engenharia do Ambiente, de Pro-
dução Industrial, Informática, Geológica,
Mecânica, Química, Física e Materiais) e tam-
bém uma licenciatura em Matemática e
outra em Química Aplicada. Tal como é ca-
racterístico de um estudo de caso, não se
pretende que estes dados sejam genera-
lizáveis (13), dando indicações sobre a for-
ma como se processa a inserção profissio-
nal dos diplomados universitários e/ou de
ensino superior em geral. 

A relação entre educação e emprego
no caso dos diplomados da FCT

No grupo de diplomados da FCT em estu-
do, verifica-se que a obtenção do primeiro
emprego após a conclusão da licenciatura
tende a ser relativamente rápida, por com-
paração com o que indicam os resultados
de outras pesquisas a nível nacional (Odes,
2002) e internacional (Brennan et al, 2001). 

É ainda notório que o período de tran-
sição entre espaço do ensino e espaço da
profissão se caracteriza, tendencialmente,
pela acentuada mobilidade profissional nos
três anos que se seguem à conclusão da li-
cenciatura. Esta situação não deverá ser es-
pecífica dos diplomados do ensino superi-
or, uma vez que uma investigação sobre mo-
bilidade ao longo do ciclo de vida (Chagas
Lopes, 1989) salienta que a mudança de em-
prego é mais frequente nos primeiros anos
de actividade profissional. 
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(7) A escolha de inquirir os diplo-
mados por via postal é relativamente
frequente em trabalhos da mesma
natueza realizados noutras univer-
sidades portuguesas (por exemplo
nas Universidades de Aveiro e Lis-
boa), sendo as taxas de resposta ra-
zoavelmente elevadas. 

(8) Ou seja, a operação de recolha
de dados foi bastante bem sucedi-
da tendo em conta a taxa de retor-
no de questionários devidamente
preenchidos (44,1% face ao univer-
so de trabalho - composto por 301
indivíduos - e 33,1% relativamente
ao universo - composto por 401 su-
jeitos - são valores que se situam
acima daquilo que é habitualmente
considerado expectável - 30% - nes-
te tipo de operações de recolha
de dados).

(9) Referimo-nos à operação de re-
colha de informação do ODES (Sis-
tema de Observação de Percursos
de Inserção de Diplomados do en-
sino superior coordenado pelo
INOFOR - Instituto de Inovação
na Formação - do Ministério do Tra-
balho) realizada em 1999.

(10) Por “empregadores” designamos
as pessoas que nas 6 empresas
contactadas são responsáveis pelo
recrutamento de recursos humanos
e que haviam contactado o GESP
(Gabinete de Estágios e Saídas Pro-
fissionais) da FCT para informar das
ofertas de emprego/estágio por par-
te da empresa. 

(11) As ofertas de emprego e/ou
estágios para finalistas e recém-li-
cenciados da FCT são centralizadas
numa unidade orgânica que era, na
altura da realização do trabalho
empírico, o GESP (Gabinete de
Estágios e Saidas Profissionais). Pos-
teriormente, esta unidade foi inte-
grada numa estrutura mais ampla -
o CIDI (Centro de Informação, Di-
vulgação e Imagem).

(12) Poderá argumentar-se que esta
opção é limitativa. Porém, a mesma
pareceu-nos adequada tendo em
conta a impossibilidade de entre-
vistar a comunidade académica na
sua totalidade e a ausência de in-
vestigação anterior neste domínio
que fazia com que, em nosso en-
tender, fosse incorrecto construir um
inquérito por questionário para
conhecer as concepções e práticas
desta população. Acresce que 
tinhamos a intuição, confirmada no
momento de realização das entre-
vistas, de que, pelos cargos ocu-
pados, estes eram informantes pri-
vilegiados para detectar os princi-
pais posicionamentos, estratégias e
opiniões presentes na comunida-
de académica. 

(13) Uma das características distinti-
vas do estudo de caso é permitir um
aprofundamento da compreensão e
não uma generalização estatística de
resultados (Yin, 1989).
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No caso dos diplomados da FCT, o acesso
ao emprego tende a estar fortemente de-
pendente, principalmente no caso do pri-
meiro emprego, das redes de conhecimen-
tos pessoais. Este é um aspecto em que os
resultados da nossa investigação se distin-
guem dos de outras pesquisas, a nível quer
nacional (Alves, 2001) quer internacional
(Brennan et al, 2001), pois nos dados destas
últimas este meio de obtenção de emprego
não assume um significado tão expressivo. 

No domínio dos meios de obtenção e ofer-
ta de emprego, importa realçar que a Inter-
net começa a emergir como uma via de co-
municação entre quem procura e oferece
emprego, bem como realçar o facto de, nas
empresas de maior dimensão, se ter detec-
tado a constituição de bases de dados de
candidatos a emprego constituídas a partir
das candidaturas espontâneas dos diplo-
mados (envio de curricula) e dos contactos
directos com alunos e finalistas de instituições
de ensino superior. A existência de gabi-
netes nestas instituições para promover o
contacto entre empregadores e alunos/di-
plomados, de que é exemplo o GESP da
FCT, é considerada importante tanto nas em-
presas como entre os diplomados.

Ainda para caracterizar a transição para o
emprego, logo após a conclusão do curso
de licenciatura, sublinhe-se que os diplo-
mados que foram estudantes a tempo intei-
ro durante o último ano do curso e tiveram
notas médias finais mais elevadas, tendem
a viver tempos mais longos de espera até
à obtenção de emprego. Importa, também,
caracterizar a relação entre educação e em-
prego no caso dos diplomados da FCT com
base num conjunto de indicadores que nos
permitem aferir a qualidade do emprego.

Assim, note-se que as situações de desem-
prego afectam um número muito reduzido
de diplomados, sendo pouco frequentes e
tendendo a ter uma duração curta (raramente
ultrapassam os 12 meses). Estas situações
de desemprego, parecem decorrer mais de
constrangimentos e dificuldades no acesso
ao emprego do que de estratégias próprias
dos diplomados no sentido de se manterem
inactivos.

Relativamente à precariedade dos percursos
profissionais dos diplomados em estudo,
constata-se que a mesma é notória nos anos
imediatamente a seguir à conclusão da li-
cenciatura, abrangendo quase metade dos

diplomados, mas tende a atenuar-se com a
passagem do tempo. De salientar que esta
situação decorre, em parte, das estratégias
de recrutamento dos empregadores, os quais,
sobretudo em entidades de maior dimensão,
parecem optar pelo recrutamento a prazo
de recém - licenciados para suprir lacunas
pontuais sentidas nas suas organizações
de trabalho. 

Também com a passagem dos anos após a
conclusão da licenciatura tendem a elevar-
se, como seria de esperar, os níveis médios
de remuneração, não só em resultado de au-
mentos salariais que acompanham a inflação,
mas também na sequência da progressão
profissional dos diplomados. Esta tendência
não deverá ser específica dos diplomados
da FCT, tendo vindo a ser constatada nos
estudos realizados a nível nacional e para a
globalidade do ensino superior português
(Odes, 2002 e 2000).

Por fim, é de notar também que os diplo-
mados em estudo se inserem mais fre-
quentemente em empresas de grande di-
mensão e na Administração Pública e que
esta tendência se acentua com a passagem
dos anos após a licenciatura. A nossa hipóte-
se é a de que tal situação seja característica,
em especial, da realidade portuguesa. Isto
porque uma pesquisa sobre os diplomados
do ensino superior português em geral (Odes,
2002) apresenta conclusões semelhantes,
mas numa pesquisa a nível europeu (Bren-
nan et al, 2001) indica-se que o sector pri-
vado é claramente o principal empregador
de diplomados do ensino superior.

Tendo em conta o quadro de caracterização
que temos vindo a delinear, não nos pare-
ce estranho que a obtenção de um diploma
de ensino superior seja vista como uma for-
ma de facilitar o acesso ao emprego, de acor-
do com a maior parte dos diplomados da
FCT em estudo. De modo semelhante, consta-
ta-se que a ideia habitualmente veiculada
de que se regista um aumento do desem-
prego dos diplomados do ensino superior
não é aceite, de forma consensual, por ne-
nhum dos três grupos de actores entrevis-
tados (diplomados, empregadores e acadé-
micos). 

Os entrevistados salientam, além disso, que
a vivência de situações de desemprego afec-
ta desigualmente os diplomados das várias
áreas disciplinares (dispondo os diploma-
dos de Engenharia de condições mais van-
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tajosas no acesso ao emprego). Esta des-
crença nas enormes proporções do desem-
prego de diplomados e no seu carácter trans-
versal a todas as áreas disciplinares é, aliás,
confirmada pelos resultados de pesquisas
realizadas a nível nacional (Odes, 2002 e
2000) e internacional (Ocde, 1993).

A relação entre educação e trabalho no
caso dos diplomados da FCT

No grupo de diplomados da FCT em estu-
do, parece existir alguma correspondência
entre a área de estudos e o domínio de
actividade profissional, na medida em que
a maior parte dos sujeitos consideram que
estas são coincidentes. A afirmação, na maior
parte dos casos, de que há correspondên-
cia entre área de estudo e de actividade pro-
fissional é também constatada em duas
outras pesquisas realizadas no nosso país
(Odes, 2002; Alves, 2001). 

Contudo, tal não significa que o diploma
confira, por si só e imediatamente após a
conclusão do curso, a capacidade para de-
sempenhar, de modo competente, uma qual-
quer actividade profissional. A análise das
representações dos entrevistados (diploma-
dos, empregadores e académicos) contri-
buiu para a noção de que a formação aca-
démica inicial constitui uma primeira eta-
pa na construção da capacidade de desem-
penho profissional. 

Na verdade, é identificada uma clara dico-
tomia entre espaço da universidade e es-
paço da profissão, associando-se a teoria
ao primeiro e a prática ao segundo, o que
tende a ser visto como natural e inevitável
no actual contexto de mudança económi-
ca e profissional rápida e constante. São
também mencionadas lacunas na formação
académica inicial (designadamente, ao nível
das línguas e dos conhecimentos de in-
formática na óptica do utilizador), bem co-
mo a existência de um desfasamento entre
as competências e conhecimentos mais im-
portantes e mais desenvolvidos no espaço
da universidade e no espaço da profissão.
É, ainda, de assinalar o desconhecimento
dos diplomados sobre normas, comporta-
mentos, comunicação e relacionamento in-
ternos, cultura e valores das organizações
de trabalho. 

Por todas estas razões, quer a frequência de
formação formal após a licenciatura quer a
aprendizagem que decorre da experiência

ao longo do percurso profissional, contri-
buem para tornar o diplomado mais com-
petente e capaz de desempenhar as suas ac-
tividades de trabalho após a conclusão da
licenciatura. 

No que diz respeito à primeira, importa
registar que a frequência de formação após
a licenciatura tende a ser mais comum entre
os que trabalham em empresas de maior di-
mensão e depois de os sujeitos já terem
alguns anos de experiência profissional. Tam-
bém é de notar, que os diplomados pre-
tendem mais frequentemente aceder a for-
mação de tipo profissionalizante e especia-
lizada do que a formação académica, privi-
legiando sobretudo a área da Informática.
A procura deste tipo de formação parece,
além disto, ser mais comum nos grupos que
esperam mais tempo até à obtenção de em-
prego (nomeadamente, as mulheres e os di-
plomados com notas mais elevadas).

No que se refere à aprendizagem através da
experiência, é de registar que detectamos
alguma dificuldade, por parte dos entre-
vistados (empregadores e diplomados), em
explicitar o que se aprende, mas após al-
gumas pausas e hesitações as respostas dos
sujeitos conduzem-nos a identificar três pla-
nos diversos: conhecimentos técnicos e teóri-
cos, capacidades não técnicas e conheci-
mentos sobre as próprias organizações de
trabalho e seus processos produtivos. 

O reconhecimento de que a construção da
capacidade de desempenho profissional é
progressiva encontra-se, em nosso enten-
der, associado à circunstância de os acadé-
micos entrevistados defenderem, todos eles,
um modelo de formação académica inicial
mais geral, deixando a especialização para
depois da licenciatura. 

Não obstante, uma análise mais aprofun-
dada dos discursos dos académicos entre-
vistados, revela-nos que não há consenso
em torno dos contornos dessa formação ini-
cial de carácter geral. De facto, existem po-
sicionamentos que defendem que se trata
sobretudo de insistir na dimensão relativa
aos conhecimentos de tipo teórico e disci-
plinar, enquanto outros sublinham a im-
portância de equacionar as actividades lec-
tivas e formas de funcionamento da uni-
versidade no seu conjunto com o objectivo
de desenvolver capacidades e atitudes per-
tinentes para a vida futura dos diplomados.
Trata-se, neste segundo caso, de uma visão
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mais abrangente, menos limitada ao domínio
cognitivo e mais centrada no desenvolvi-
mento da pessoa na sua globalidade.

Parece ser comum aos académicos entre-
vistados a ideia de que é necessário efec-
tuar algumas mudanças nas actividades lec-
tivas (planos curriculares, estratégias pe-
dagógicas, etc.) e na forma de funciona-
mento da instituição universitária (cumpri-
mento de regras e prazos das actividades
lectivas, por exemplo), de modo a melho-
rar a preparação dos alunos para a vida (pro-
fissional). Esta necessidade de mudança está
latente e ainda não se concretizou plena-
mente na FCT por razões variadas, ligadas
quer aos modos de funcionamento interno
da própria instituição (designadamente o
“corporativismo” dos departamentos), quer
a condicionalismos externos (como, por
exemplo, os que se relacionam com a atri-
buição de financiamento por parte do po-
der central). 

Outro dos pontos que permanece pouco
consensual entre os académicos correspon-
de ao grau de importância a conferir às preo-
cupações com a preparação para a vida pro-
fissional, no quadro das actividades da
instituição universitária. Existe quem defenda
que aquelas devem ter um papel central nas
decisões sobre a orientação das actividades
académicas e existe quem discorde profun-
damente deste posicionamento, afirmando,
de modo oposto, que a universidade não
deve orientar-se por este tipo de preocu-
pações.

Também associada, em nosso entender, ao
reconhecimento de que a construção da ca-
pacidade de desempenho profissional é pro-
gressiva, está a constatação de que os cri-
térios utilizados nos processos de recruta-
mento de licenciados pelos empregadores
tendem a traduzir uma certa desvalorização
das notas finais de licenciatura. 

Na verdade, a conclusão da licenciatura com
uma determinada nota média final não pa-
rece ser um critério relevante para os em-
pregadores. Já o conhecimento sobre em
que instituição esse diploma foi obtido consti-
tui, para alguns deles, um elemento a ter em
conta em função do conhecimento prévio
(e respectiva avaliação do desempenho) 
de outros diplomados da mesma instituição.
Porém, o que parece ser essencial para os
empregadores é a avaliação de capacidades
não técnicas, as quais são fundamentais pa-

ra a integração dos sujeitos nas organizações
de trabalho e para o inter-relacionamento
pessoal.

De notar que o processo de selecção e re-
crutamento obedece a uma estrutura se-
melhante nas várias empresas analisadas, in-
cluindo a análise curricular e a entrevista
com os candidatos. Este processo é mais
complexo, em número e tipo de análises e
entrevistas, no caso das empresas de maior
dimensão que possuem departamentos es-
pecificamente orientados para o recruta-
mento e selecção de pessoal, podendo in-
cluir provas de grupo e entrevistas nas áreas
técnica e de recursos humanos.

Por fim, ainda explicitando a relação entre
educação e trabalho no caso dos diplomados
da FCT, não queremos deixar de notar que
encontramos indícios na nossa investigação
de que o crescimento do número de licen-
ciados tem vindo a significar uma alteração
do tipo de actividades profissionais, tarefas e
funções que os mesmos desempenham. Na
verdade, os diplomados são chamados a de-
sempenhar tarefas e funções já existentes,
mas também tarefas e funções em áreas com-
pletamente novas nas entidades emprega-
doras (designadamente ligadas ao Ambiente
e à Qualidade) e ainda tarefas e funções que
não eram anteriormente desempenhadas por
diplomados do ensino superior. 

É tendo em conta este último elemento que,
numa pesquisa realizada em Inglaterra (Har-
vey, Moon e Geall, 1997), se recomenda que
os diplomados têm de estar atentos a pos-
sibilidades de emprego em sectores e acti-
vidades profissionais que, num passado não
muito distante, não eram tradicionalmente
ocupados por diplomados do ensino su-
perior. 

A vivência do período de transição
entre espaços da universidade e da
profissão

Para a grande maioria dos diplomados da
FCT em estudo, os contactos com o mundo
profissional antes e durante o curso são
reduzidos ou mesmo inexistentes (14), es-
pecialmente no grupo das mulheres e entre
os que concluem com notas de licenciatura
mais elevadas. Nestas condições, o primei-
ro emprego tende a ser, para a maior parte,
o momento do primeiro contacto com o
mundo profissional e com as organizações
de trabalho. 
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(14) Esta constatação enquadra-se na
tendência genérica a nível portu-
guês e europeu, no sentido de ser
muito pequeno o grupo daqueles
que frequentam o ensino superior
e que trabalham simultaneamente.
Tal tendência contrasta com a si-
tuação que se verifica na América
do Norte, onde essa simultaneida-
de entre frequência de estudos su-
periores e actividade profissional
é muito mais habitual e frequente.
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Ora, é nesta última circunstância que pare-
cem ter origem as maiores dificuldades sen-
tidas no período de transição para o espa-
ço profissional, o qual é visto pelos diplo-
mados como uma fase que envolve mu-
danças, designadamente a nível pessoal, e
em que por vezes não há correspondência
entre as expectativas prévias e a realidade
que encontram após o curso. 

De notar, que as dificuldades são especial-
mente salientadas nos discursos dos diplo-
mados que concluíram as licenciaturas há
mais tempo, o que nos leva a inferir que os
recém - licenciados (com apenas um ou dois
anos de experiência após a conclusão do
curso) poderão não ser, na maior parte dos
casos, os sujeitos mais indicados para ava-
liar de forma mais completa este período de
transição e as mudanças que envolve. Ou
seja, os recém - licenciados poderão não ter
ainda um distanciamento suficiente para re-
flectir de modo mais aprofundado sobre o
período de transição, tendendo a descrevê-
lo como uma fase que não apresenta qual-
quer dificuldade. 

De qualquer modo, em termos globais, é de
registar o elevado grau de satisfação dos di-
plomados em estudo relativamente à forma
como tem decorrido a transição para o es-
paço profissional, valorizando com grande
destaque aspectos ligados às dinâmicas de
realização pessoal e profissional e outros re-
lacionados com a utilidade e interesse das
actividades que desempenham. 

Com efeito, na visão dos diplomados, a in-
serção profissional engloba não só o aces-
so ao emprego com as suas características
e condicionantes, mas também as dinâmi-
cas de realização e satisfação pessoal e pro-
fissional, bem como elementos referentes
ao reconhecimento da sua capacidade pro-
fissional por parte das entidades emprega-
doras. Para os empregadores, é atribuída re-
levância a aspectos relacionados com a res-
posta e adequação a necessidades do posto
de trabalho e das organizações profissionais.
Quanto aos académicos, destacam-se os ele-
mentos relativos à realização pessoal e pro-
fissional e à capacidade de desempenho pro-
fissional dos diplomados. 

Isto significa, por um lado, que as repre-
sentações sobre inserção profissional são,
de certo modo, influenciadas pelos posi-
cionamentos dos actores no processo. Por
outro lado, estas representações revelam que

o conceito de inserção profissional é, no en-
tendimento dos actores entrevistados, um
conceito multidimensional que dificilmente
poderá ser avaliado a partir de critérios ob-
jectivos e universais (como, por exemplo, a
obtenção de um qualquer emprego).

Importa, também, notar que o modo co-
mo é vivido este período de transição apre-
senta algumas diferenciações consoante os
grupos a que os diplomados pertencem, pe-
lo que não se pode atribuir ao diploma de
ensino superior um valor universal na tran-
sição para o mundo económico e profis-
sional. 

Por exemplo, só em alguns cursos de li-
cenciatura (Química Aplicada, Matemática
- ramo de Estatística, Engenharia dos Mate-
riais) se verifica que os diplomados não conse-
guiram, até ao momento, uma situação contra-
tual mais estável, quer dizer, nestes grupos
de diplomados a maioria ainda não tem um
contrato sem termo. Verifica-se também que,
em alguns grupos de diplomados (Enge-
nharia Informática, Matemática - ramo de Ac-
tuariais e Engenharia de Produção Indus-
trial), se registam os mais curtos tempos de
espera até à obtenção de emprego, por contras-
te com os diplomados de Matemática - ra-
mo de Investigação Operacional que vivem,
tendencialmente, os tempos de espera mais
longos até à obtenção de emprego.

Um outro exemplo encontra-se na consta-
tação de que os diplomados que concluíram
o curso com notas mais elevadas tendem a
esperar mais tempo até à obtenção de em-
prego e não usufruem, na sua maior parte,
de condições contratuais mais estáveis do
que os diplomados que terminaram com no-
tas médias mais baixas. Tratam-se de ten-
dências que se verificam mas que são clas-
sificadas como ligeiras, pelo que não é possível
associar de forma inequívoca nota média de
licenciatura e características dos percursos
profissionais.

No entanto, o exemplo mais evidente de
que o diploma de ensino superior não tem
um valor universal, encontra-se nas dife-
renças que se verificam entre diplomados e
diplomadas. De facto, à semelhança do que
outras pesquisas também registam (Odes,
2002; Brennan et al, 2001; Alves, 2001 entre
outras), são muito claras as diferenças entre
os percursos profissionais dos diplomados
consoante os mesmos sejam protagonizados
por homens ou por mulheres. 

Cedefop

39

REVISTA EUROPEIA

Journal PT Nr 34.qxd  21-07-05  12:36  Page 39



No caso dos diplomados da FCT em estu-
do, é notório que nos percursos das mu-
lheres é menos habitual o contrato sem ter-
mo e o trabalho por conta própria, sendo
mais comum o trabalho a tempo parcial e
com um nível salarial médio mais baixo. As
condições de emprego das diplomadas ten-
dem a tornar-se ainda menos favoráveis,
quando comparadas com as dos colegas ho-
mens, com a passagem dos anos após a li-
cenciatura. É constatável que este conjun-
to de tendências são percebidas pelas di-
plomadas, reflectindo-se em níveis de sa-
tisfação global com o percurso profissio-
nal inferiores aqueles que se registam entre
os diplomados.

Por fim, ainda sobre a forma como é vivido
o período de transição entre espaços da uni-
versidade e da profissão, importa registar
que este parece ser acompanhado pela consti-
tuição de núcleos conjugais autónomos por
parte dos diplomados. Os cônjuges dos di-
plomados têm, geralmente, níveis de esco-
laridade médios mais elevados do que os
seus pais e famílias de origem, sendo em
grande parte dos casos também diplomados
do ensino superior. Saliente-se, também, que
se uma grande parte dos diplomados em es-
tudo já era originária, antes da frequência
da FCT, da Área Metropolitana de Lisboa,
esta região é reforçada, após o diploma, pois
verifica-se que diplomados originários de
outras regiões aqui fixam residência. 

Conclusão

Procuramos, na parte final deste artigo, iden-
tificar alguns aspectos que, com base nos
resultados da nossa pesquisa, surgem como
pistas de investigação a explorar futuramente
e que, nomeadamente, beneficiariam de es-
tudos comparativos a nível europeu, a fim
de aprofundar a compreensão sobre os pro-
cessos de inserção profissional de diplo-
mados do ensino superior.

Neste sentido, é de notar que tem vindo
a emergir um consenso em torno da utili-
dade de comparar a situação nos vários
países europeus no campo de investigação
sobre inserção profissional, com a finali-
dade de melhor delimitar as questões pro-
blemáticas a pesquisar e os conceitos a mo-
bilizar. Nomedamente, a participação dos
países do Sul e do Este da Europa é consi-
derada importante por forma a evitar que
as conceptualizações e modelos teóricos
ignorem especificidades destas regiões eu-

ropeias, as quais colocariam algumas questões
de investigação muito pertinentes (tal co-
mo sublinham Raffe, 2001; Kieffer e Tan-
guy, 2001) (15). 

Discursos alarmistas em torno das
dificuldades de inserção profissional?

Com base quer nos dados da nossa investi-
gação quer em resultados de outras pes-
quisas, consideramos que se verifica, na ac-
tualidade, uma atitude alarmista que tende
a enfatizar demasiado as dificuldades senti-
das pelos diplomados do ensino superior
na transição para o espaço profissional.
Na verdade, o período em que pela primeira
vez se contacta com ambientes e contex-
tos profissionais após a conclusão da licen-
ciatura apresenta especificidades, assim co-
mo suscita dificuldades próprias que importa
explicitar. Por exemplo, constata-se a pre-
cariedade dos laços contratuais em simultâ-
neo com a rapidez na obtenção de empre-
go e com um reduzido número de situações
de desemprego na sua maioria de curta du-
ração. Não obstante, alguns estudos portu-
gueses que permitem analisar a evolução da
inserção profissional dos diplomados do en-
sino superior de uma dada instituição, ime-
diatamente após o curso, ao longo dos últi-
mos anos, apontam para um agravamento
das condições de inserção profissional des-
te grupo de diplomados (Martins, Arroteia
e Gonçaves, 2002).

Assim, importaria analisar se estes traços ca-
racterísticos do processo de inserção profis-
sional dos diplomados do ensino superior
se verificam nas várias regiões europeias. De
acordo com um trabalho recente, Portugal é
identificado como um país que constitui ex-
cepção no Sul da Europa, pois as dificul-
dades na transição para o emprego parecem
ser aqui menos marcantes (Kogan e Schu-
bert, 2003) do que noutras regiões do Sul.

Num artigo sobre o caso francês sublinhava-
se também que naquele país “seria exagera-
do prever um agravamento radical da situação
dos jovens diplomados no mercado de tra-
balho” (Verdier, 1997, p. 25). Ainda assim, os
valores da taxa de desemprego de diploma-
dos do ensino superior citados neste artigo
são bastante superiores aquilo que os dados
sobre a situação portuguesa indicam. Tal po-
derá ser explicado pelo facto de em Portu-
gal se registarem, em geral, taxas de desem-
prego relativamente baixas que coexistem,
no entanto, com grandes proporções de po-
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(15) Estes autores indicam que “les
pays plus puissants sur le plan éco-
nomique se trouvent également être
les plus influents dans le domaine
scientifique” (Kieffer e Tanguy, 2001,
p. 105) e que “les conceptualisations
actuelles tendaient à ne pas prendre
en compte l’Europe du Sud et de
l’Est” (Raffe, 2001, p. 122).
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pulação em situações de emprego precário
e de instabilidade contratual, o que constitui
uma hipótese a explorar eventualmente atra-
vés da comparação europeia. 

Diversificação das tarefas e funções
profissionais dos diplomados?

No estudo de caso que realizámos, encon-
tramos indícios de que os diplomados de-
sempenham postos de trabalho que já exis-
tiam anteriormente, ocupam novas tarefas e
funções emergentes nas empresas (por exem-
plo ligadas ao Ambiente e à Qualidade) e
desenvolvem actividades de trabalho para
as quais não se exigia anteriormente um di-
plomado de ensino superior. Ou seja, veri-
fica-se que a situação de alguns diplomados
se enquadra naquilo que se designa de “ab-
sorção” de diplomados do ensino superior
através de actividades profissionais já exis-
tentes anteriormente e através da expansão
das tarefas e funções profissionais atribuídas
a este grupo no mercado de trabalho, en-
quanto outros diplomados vivem a tendên-
cia para a sua “integração” no mercado de
trabalho na medida em que desempen-
ham actividades profissionais que não exi-
giam anteriormente a posse de um diploma
de ensino superior (16). 

Esta hipótese é também apoiada pelos re-
sultados de outras investigações, como por
exemplo a de Harvey, Moon e Geall (1997)
realizada em Inglaterra, em que se recomenda
que os diplomados do ensino superior de-
vem estar atentos a “novas” possibilidades de
emprego. Neste sentido, recorde-se que di-
versos autores (Robertson, 1997, Brown e Sca-
se, 1997, Brennan et al, 1996) sublinham que
se assiste, no presente, a uma modificação
das carreiras e dos empregos tradicionais dos
diplomados do ensino superior. Ou seja, ques-
tionam até que ponto as dificuldades de in-
serção profissional dos diplomados do ensi-
no superior habitualmente referenciadas não
constituem, afinal, simplesmente uma conse-
quência quer do crescimento do número
de diplomados do ensino superior quer da
expansão dos profissionais técnicos e científi-
cos, o que se traduz numa alteração das
condições de emprego e das tarefas e funções
tradicionalmente desempenhadas por diplo-
mados deste nível de ensino. 

No caso de se confirmarem estas tendên-
cias, importa debater até que ponto “os ter-
mos «sobre-educação» e «sub-educação» po-
dem revelar-se enganadores” (Hartog, 1999).

É que, a nosso ver, a expansão do ensino
superior tem coexistido com a emergência
de um “contexto diferente” de trabalho/em-
prego de diplomados do ensino superior, o
que significa que se verifica uma alteração
do mercado de emprego dos mesmos e uma
mudança do que tradicionalmente se iden-
tifica como um trabalho de licenciado. 

Em nosso entender, esta situação não de-
verá ser classificada, de forma apressada e
simplista, como traduzindo a emergência de
um fenómeno de sobre-educação ou de sub-
emprego. Uma tal visão pressupõe a exis-
tência de uma relação rígida entre diplomas
de ensino e postos de trabalho. Porém, al-
ternativamente, as relações entre educação
e trabalho/emprego deverão ser analisadas,
a nosso ver, sob a forma de uma interacção
em que há convergência e divergência entre
os dois espaços e em que as mudanças nu-
ma das esferas não deixarão de ter conse-
quências na outra esfera. A pertinência des-
ta perspectiva de análise poderia ser mel-
hor avaliada com base nos resultados de
comparações entre a situação de diferentes
países europeus no que diz respeito aos mo-
delos de relação entre diplomas de ensino
superior e trabalho/emprego.

Que razões explicam a procura de
ensino superior?

Independentemente do conhecimento sobre
a exacta situação dos diplomados do ensi-
no superior perante o emprego, é notório,
em nosso entender, que a visibilidade cres-
cente da questão da inserção profissional,
nomeadamente a preocupação generaliza-
da em torno do desemprego e da preca-
riedade contratual deste grupo de diploma-
dos, está associada à atribuição de um pe-
so crescente aos aspectos do emprego e das
saídas profissionais nas razões apontadas
pelos diplomados para aceder ao ensino su-
perior. É que, de acordo com os dados re-
colhidos no nosso trabalho empírico, é
possível formular a hipótese de que estes
aspectos assumem um destaque cada vez
maior nas justificações apontadas pelos
sujeitos para acederem ao ensino superior
e para, dentro deste, escolherem este ou
aquele curso e este ou aquele estabeleci-
mento de ensino.

Num contexto em que, pelo menos no ca-
so português, se regista uma diminuição do
número de candidatos ao ensino superior
(17), interessaria aprofundar a pertinência
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(16) As expressões “absorção” e “in-
tegração” são da autoria de Teichler
e Kehm (1995).

(17) Em Portugal, registou-se uma
quebra no número de jovens que
ingressam no ensino superior nos 2
últimos anos lectivos, ainda que, de
acordo com o Recenseamento Ge-
ral da População de 2001, só 8,6%
da população com 21 ou mais anos
havia completado o ensino super-
ior. Este valor é inferior aquele que
se regista em grande parte dos países
europeus.

Journal PT Nr 34.qxd  21-07-05  12:36  Page 41



desta hipótese, designadamente analisando
a evolução do ensino superior e as razões
que a justificam em diferentes países euro-
peus. Neste domínio, colocam-se várias in-
terrogações que poderão vir a ser explora-
das no futuro:

❑ Que efeitos têm estes discursos que sub-
linham as dificuldades crescentes de aces-
so ao emprego por parte dos diplomados
do ensino superior nas opções escolares dos
sujeitos e designadamente na procura de en-
sino superior?

❑ Que efeitos tem, a nível societal, a di-
fusão da ideia de que o diploma de ensi-
no superior não garante, automaticamente,
o acesso a posições profissionais e sociais
favorecidas? Contribuirá para um menor va-
lor simbólico desse diploma?

❑ Que efeitos pode ter, a nível do ensino
superior, esta visibilidade crescente da temáti-
ca da inserção profissional dos seus diplo-
mados? Contribuirá para a implementação
de mudanças de orientação nas actividades
das instituições e dos profissionais deste
nível de ensino?

A Administração Pública como
principal empregador de diplomados?

A partir dos resultados da nossa investigação
e pela comparação com os resultados de ou-
tras pesquisas nacionais e europeias, pare-
ceu-nos que a tendência para a Adminis-
tração Pública assumir um grande peso en-
quanto empregador de diplomados de en-
sino superior poderá constituir uma especi-
ficidade portuguesa. A confirmação desta
hipótese e a exploração das razões que a
explicam constituem um terreno que, a nos-
so ver, beneficiaria do trabalho comparati-
vo a nível europeu, nomedamante para com-
preender até que ponto traduz uma especi-
fidade do mercado de trabalho nacional.

Qual o papel das redes de
conhecimentos pessoais no acesso ao
emprego?

No mesmo sentido, importaria explorar a
importância das redes de conhecimentos
pessoais no acesso e obtenção de emprego.
De acordo com alguns investigadores (Kief-
fer e Tanguy, 2001), as redes familiares e so-
ciais são muito activas no Sul da Europa en-
quanto elemento que intervem no acesso
ao emprego, pelo que nos parece que esta

poderá ser uma especificidade desta região
cujas condicionantes, contornos e factores
explicativos interessaria abordar numa pers-
pectiva comparativa.

Que diferenças existem nos percursos
profissionais de diplomados e
diplomadas?

Quer os resultados da nossa investigação
quer as conclusões de outras pesquisas no
mesmo domínio de investigação, eviden-
ciam de forma muito clara que o acesso
ao mercado de trabalho e os percursos pro-
fissionais nos anos que se seguem à conclusão
da licenciatura apresentam diferenças si-
gnificativas consoante o diplomado seja ho-
mem ou mulher. 

No caso dos dados da nossa investigação,
concluímos que os diplomados parecem ter
condições de inserção profissional mais
favoráveis que tendem a tornar-se ainda mais
vantajosas com a passagem dos anos após
a conclusão da licenciatura. Esta situação re-
flecte-se num grau de satisfação mais ele-
vado, por parte dos diplomados em com-
paração com as diplomadas, relativamente
ao percurso e situação profissionais. 

A reflexão sobre os dados da nossa investi-
gação, conduz-nos ainda a colocar a hipóte-
se de que estas diferenças nos percursos
profissionais devem ser procuradas tanto
nas empresas, suas estratégias de recruta-
mento e gestão de mão - de - obra, como
também nas próprias opções e estratégias
dos diplomados relativamente à vida pro-
fissional, em articulação nomeadamente com
a sua vida familiar. Importa recordar, a este
propósito, que o período de inserção pro-
fissional é, como concluímos na nossa in-
vestigação, acompanhado pela constituição
de núcleos conjugais autónomos por parte
de grande parte dos diplomados.

Um trabalho recente de comparação euro-
peia (Smyth, 2003) indica que as taxas de
desemprego das mulheres diplomadas ten-
dem a ser mais elevadas do que as dos
homens sobretudo nos países da Europa
Central e Mediterrênea em contraste com os
países da Escandinávia e do Leste Europeu.
Deste modo, seria interessante explorar
estas diferenças entre géneros durante o
período de inserção profissional (18) numa
perspectiva europeia que explicitasse os
contornos e as razões da diversidade eu-
ropeia nesta matéria.
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(18) Designadamente, no mesmo tra-
balho constata-se que “much re-
search on gender differentiation and
segregation within the labour mar-
ket has focused on adult workers.
This paper indicates the need to in-
vestigate the way in which gender
differentiation emerges early in the
labour market career and the impact
of early employment experiences
on subsequent career trajectories”
(Smyth, 2003, p. 84).
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Que ligação existe entre nota média de
licenciatura e inserção profissional?

No quadro dos resultados da nossa inves-
tigação não foi possível estabelecer uma re-
lação clara (e estatísticamente significativa)
entre nota média de licenciatura e inserção
profissional. Contudo, os empregadores re-
ferem que não atribuem importância à no-
ta final como critério de recrutamento e
constata-se que os alunos que terminam co-
mo notas médias mais elevadas vivenciam
períodos de transição para o espaço profis-
sional mais longos e complexos, pois tive-
ram anteriormente menos (ou nenhum)
contacto com o mercado de trabalho.

Esta situação parece reflectir a dicotomia
existente, ao nível das representações de di-
plomados, empregadores e académicos, entre
o ensino superior a que se associa a teoria
e o espaço da profissão que se caracteriza
pela prática. Interessaria, a nosso ver, ave-
riguar da universalidade, a nível europeu,
destas representações e perceber até que
ponto existem sistemas educativos que, pri-
vilegiando uma maior proximidade com o
mundo económico e profissional, permitem
ultrapassar esta visão dicotómica. E nesses
sistemas qual a ligação entre nota média de
licencitura e inserção profissional?

A inserção profissional: etapa da
aprendizagem ao longo da vida?

Os resultados da nossa investigação apon-
tam para que a inserção profissional consti-

tua um período de aprendizagem em que
os sujeitos contactam, na sua maioria pe-
la primeira vez, com contextos profissio-
nais nos quais necessitam de aprender
conhecimentos técnicos e teóricos e de de-
senvolver capacidades de inter-relaciona-
mento em ambientes de trabalho. No en-
tanto, como os resultados também eviden-
ciam, esta aprendizagem prolonga-se ao
longo dos percursos profissionais dos su-
jeitos, pois todos os grupos de actores
entrevistados sublinham que a construção
da capacidade de desempenho profissio-
nal é progressiva.

Neste domínio, emerge um campo de pes-
quisa extremamente amplo centrado nos
processos de aprendizagem ao longo da vi-
da e nas articulações entre percursos pes-
soais, profissionais e educativos. Por exem-
plo, as análises das ofertas formativas dis-
poníveis para diplomados do ensino superior
e o estudo dos percursos educativos dos in-
divíduos são áreas em que a comparação
entre a situação de vários países europeus
pode dar contributos frutuosos relativamente
à diversidade existente de modelos, estra-
tégias e práticas formativas.

Aqui ficam um conjunto de aspectos que,
a nosso ver, merecem um aprofundamen-
to no domínio da investigação educativa
sobre inserção profissional e que benefi-
ciariam da comparação a nível europeu, as-
sim como de um trabalho de pesquisa que
mobilize diferentes perspectivas teóricas e
disciplinares.
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É cada vez mais frequente as
universidades adoptarem mo-
delos de ensino inovadores,
concentrando-se sobretudo
na transmissão de compe-
tências e não tanto na re-
produção do conhecimento.
De acordo com estes novos
modelos de ensino, o mais
importante é a aplicação do
conhecimento e o desenvol-
vimento de competências. To-
davia, com estes métodos de
ensino, os professores ficam
sobrecarregados com todo o
trabalho que a avaliação im-
plica. Hoje em dia, os esta-
belecimentos de ensino pro-
curam formas de pôr à dis-
posição dos estudantes ma-
teriais didácticos orientados
para as competências e, si-
multaneamente, facilitar aos
professores a tarefa da ava-
liação. Para exemplificar es-
ta questão, este artigo apre-
senta o caso de um curso de
marketing desenvolvido pe-
la Faculdade de Ciências da
Gestão da Universidade Aber-
ta dos Países Baixos. Este cur-
so é a prova de que ambos os
objectivos podem ser atingi-
dos simultaneamente.

Introdução

Poderão os estudantes adquirir competên-
cias através da Internet? Será que a orien-
tação e a avaliação num curso dirigido pa-
ra as competências não consumirão dema-
siado tempo aos professores? No ensino à
distância, estas questões colocam-se com to-
da a acuidade. 

Os estabelecimentos de ensino sofrem conti-
nuamente pressões para serem eficientes em
termos de custos (Moonen, 1994), havendo
a necessidade de reduzir, por conseguinte,
o tempo que os professores consagram às
avaliações de exames. Mas será que tal ain-
da é possível, dada a tendência de a edu-
cação deixar de se orientar para o conheci-
mento para se orientar para as competên-
cias? Os exames com perguntas de escolha
múltipla apresentam a vantagem de pode-
rem ser automática e rapidamente avaliados,
pelo que são eficientes em termos de cus-
tos. No entanto, os testes de escolha múlti-
pla foram concebidos para a avaliação de
conhecimentos, destinando-se a cursos orien-
tados para o conhecimento (Van der Vleu-
ten, 1996). A avaliação de competências não
é possível com testes de escolha múltipla
(Daniëls e van der Vleuten, 2002). As per-
guntas abertas e de carácter prático, ou se-
ja sobre projectos, são geralmente a melhor
forma de avaliar as competências, se bem
que costumem implicar um acréscimo de
trabalho para os professores, já que estes
têm de avaliar cada resposta manualmente. 

Consequentemente, os estabelecimentos de
ensino procuram novas formas de pôr à dis-
posição dos alunos materiais didácticos orien-
tados para as competências e, ao mesmo

tempo, facilitar ao corpo docente a tarefa da
avaliação. Tal não é impossível, e neste ar-
tigo exemplificaremos como atingir um e
outro objectivo simultaneamente. Recorre-
remos ao exemplo de um curso de marke-
ting. Este curso foi desenvolvido pela Fa-
culdade de Ciências da Gestão da Universi-
dade Aberta dos Países Baixos. Começare-
mos por abordar os antecedentes dos alu-
nos e por fazer uma breve referência ao pro-
grama em que o curso de marketing está in-
serido. Debruçar-nos-emos seguidamente
sobre a natureza deste curso orientado pa-
ra as competências, explicando como a sua
cuidadosa concepção permite reduzir o tem-
po dedicado à orientação e à avaliação. Por
último, apresentaremos os resultados de um
inquérito realizado entre os estudantes que
terminaram o curso. 

Antecedentes dos estudantes e
contexto do curso

A Universidade Aberta dos Países Baixos é
um estabelecimento de ensino especializa-
do no ensino à distância. Na sua maior par-
te, os alunos da Faculdade de Ciências da
Gestão têm entre trinta e quarenta anos, tra-
balham na área da gestão e pretendem apro-
fundar os seus conhecimentos em áreas tais
como marketing, contabilidade e compor-
tamento e cultura organizacionais. O pro-
grama da Faculdade de Ciências da Gestão
inclui cursos que abrangem todos estes
domínios, bem como economia, gestão de
recursos humanos e administração pública.
Todos estes cursos podem ser seguidos à
distância (1). O ensino à distância socorre-
se de materiais concebidos para o autodi-
dactismo, e os estudantes recebem os ma-
teriais de estudo em casa (por correio tra-

Para um ensino
eficiente das 
competências através
da Internet: um 
exemplo prático

Marjolein
C. J. Caniëls
Professor Assistente
da Universidade
Aberta dos Países
Baixos

(1) Para uma perspectiva histórica
do ensino à distância, consultar Pas-
serini e Granger, 2000 e Spooner et
al., 1998.
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dicional e/ou electrónico e/ou através da
Internet). A comunicação entre alunos e pro-
fessores processa-se através de correio elec-
trónico, em grupos de discussão na Internet
e por via telefónica. De um modo geral,
os exames têm lugar numa sala de aulas. Os
cursos que conferem o grau de licenciatura
ou bacharelato implicam frequentemente
exames com perguntas de escolha múltipla,
enquanto nos exames dos cursos que confe-
rem o grau de mestre se recorre, em geral,
a perguntas de desenvolvimento e relatórios
sobre projectos.

O curso Introdução ao marketing confere o
grau NIMA-A (2) aos bacharéis da Universi-
dade Aberta dos Países Baixos. Este curso
inovador principiou em Setembro de 2002
e abrange diversas áreas. As unidades cur-
riculares que constituem o curso são apre-
sentadas no Quadro 1. Neste curso, parte-
se do princípio que os alunos consagrarão

200 horas ao estudo. Os materiais de apoio,
em formato escrito e digital, podem ser es-
tudados independentemente, de acordo com
o ritmo individual de cada um e sem a pre-
sença de um professor. No entanto, caso
eventualmente surja a necessidade de uma
orientação específica, o aluno pode entrar
em contacto com um dos professores res-
ponsáveis pela avaliação (por telefone ou
correio electrónico). 

A aprendizagem orientada para as
competências

É cada vez mais frequente as universidades
adoptarem modelos de ensino inovadores,
concentrando-se sobretudo na transmissão
de competências e não tanto na reprodução
do conhecimento. Estes novos modelos de
ensino dão prioridade à aplicação dos conhe-
cimentos e ao desenvolvimento de compe-
tências (Enkenberg, 2001; Parikh e Verna,
2002), enquanto no ensino tradicional, os
alunos estudam por livros, aplicando de-
pois os conhecimentos recém-adquiridos
na resposta a questionários. Num curso
orientado para as competências, os alu-
nos começam pelas perguntas, que os de-
safiam a resolver problemas de ordem práti-
ca. O curso Introdução ao marketing é
um bom exemplo da adopção do modelo
de ensino orientado para as competências.
O princípio subjacente ao curso é o aper-
feiçoamento da capacidade de os estudantes
aplicarem a teoria na prática. Além disso,
pretende-se estimular nos estudantes a ca-
pacidade de tomarem a iniciativa de pes-
quisar activamente a informação relevante,
recorrendo seja à teoria (através de livros
de estudo) seja à prática (através de estu-
dos de caso). Concluído este curso, os es-
tudantes são capazes de trabalhar cen-
trando-se nos resultados e estão na posse
dos instrumentos para adaptar e aplicar mé-
todos e técnicas de marketing a situações
práticas.

Descrevemos seguidamente as linhas gerais
do curso. O aluno é orientado através de
um manual electrónico, que inclui ques-
tionários e breves estudos de caso sobre 16
áreas de marketing (ver Quadro 1). Os ques-
tionários e os estudos de caso, disponibili-
zados através da Internet, são interactivos e
recorrem a tecnologias multimédia. Além
disso, os estudantes recebem em casa um
livro de estudo, que poderão utilizar para
encontrarem a informação teórica relevan-
te para a resolução dos questionários. Fi-

Cedefop

46

REVISTA EUROPEIA

As áreas do curso Quadro 1

Parte 1 - Orientação e introdução/generalidades
1. Introdução ao marketing

2. Desenvolvimento de estratégias

3. O ambiente de marketing 

Parte 2 - Análise do mercado

4. Comportamento dos consumidores

5. Investigação e informação de marketing

6. Mercados e segmentação

Parte 3 - Marketing

7. Posicionamento dos produtos

8. Desenvolvimento de novos produtos

Parte 4 - Publicidade e promoção

9. Estratégias de comunicação de marketing 

10. Publicidade e marcas

11. Gestão de vendas, marketing directo e promoção 

Parte 5 - Preços

12. Política de preços

13. Factores a ponderar nas decisões sobre preços

Parte 6 - Distribuição 

14. Política de distribuição

15. Canais de marketing

Parte 7 - Planeamento de marketing  

16. Organização, planeamento e controlo

(2) NIMA é o acrónimo de Neder-
lands Instituut voor Marketing (Ins-
tituto de Marketing dos Países Baixos).
O exame do nível NIMA-A tem co-
mo objectivo avaliar os conheci-
mentos e competências necessários
para exercer cargos executivos nes-
ta disciplina, sobretudo em termos
de conceitos e princípios gerais de
marketing, instrumentos de marke-
ting e ambientes de marketing, ve-
rificando se os estudantes são ca-
pazes de levar à prática os seus
conhecimentos e competências.
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carão assim na posse de conhecimentos teóri-
cos aprofundados sobre cada uma das 16
áreas do curso. 

Para cada uma das 16 áreas do marketing,
o manual electrónico põe ainda à disposição
dos estudantes três componentes, através da
Internet. São eles:

❑ um teste de auto-avaliação;

❑ questionários de treino no contexto de
um estudo de caso de treino;

❑ questionários de avaliação no contexto
de um estudo de caso de avaliação. 

Teste de auto-avaliação

Os estudantes podem avaliar o seu grau de
conhecimentos através de 10 perguntas de
escolha múltipla. Para cada uma das respos-
tas às perguntas, está previsto que os estu-
dantes recebam um comentário (feedback)
sobre a sua escolha, onde se assinala clara-
mente o que está certo ou errado na resposta
dada. A evidência empírica indica que mos-
trar aos estudantes apenas a resposta certa
é menos eficaz em termos de aprendizagem
do que esclarecê-los detalhadamente sobre
o que é correcto ou incorrecto na resposta
escolhida (Dempsey, Driscoll e Swindell,
1993). Acresce que a motivação dos estu-
dantes é condicionada de forma positiva
quando o comentário se adapta especifica-
mente à sua resposta (Ross e Morrison, 1993). 

Além disso, o comentário indica em que par-
te do manual o aluno poderá encontrar in-
formações mais aprofundadas sobre a área
a que pertence a pergunta de escolha múlti-
pla. Tendo em conta os erros cometidos nas
respostas às 10 perguntas, o aluno aperce-
be-se das áreas onde o seu conhecimento é
insuficiente, o que poderá ser colmatado
(estudando pelo livro) antes de se dar início
à prática de competências na área de mar-
keting específica.

Questionários de treino

Numa abordagem baseada nas competên-
cias, os questionários constituem uma orien-
tação para a aprendizagem do aluno. Nes-
te curso, para cada uma das áreas, os alu-
nos terão de responder a diversas pergun-
tas de preparação no manual electrónico,
através da Internet. Estes questionários
de treino referem-se a um estudo de caso

de treino e possuem um carácter prático,
como por exemplo “Descreva o marketing
mix do Center Parcs” ou “Analise a estra-
tégia de comunicação da Peugeot” A ideia
de recorrer a perguntas com base na reali-
dade constitui um ponto essencial dos mé-
todos de ensino do curso. O ponto de par-
tida do aluno são os questionários (e não
o estudo de caso). Para responder a uma
pergunta, os alunos devem estar na posse
de, em primeiro lugar, conhecimentos teóri-
cos (o que significa o conceito de “marke-
ting mix” ou como se pode analisar a es-
tratégia de comunicação de uma empresa).
Em segundo lugar, os estudantes têm de
possuir um conhecimento prático do caso
ao qual se refere a pergunta (o que é pre-
ciso saber acerca da Center Parcs ou da
Peugeot?). Para o auxiliar no conhecimen-
to teórico de que necessita, o aluno pode
recorrer a uma hiperligação entre um ter-
mo teórico da pergunta e o glossário (ver
Figura 1). O glossário contém, além de uma
breve definição do termo, uma referência
à secção do livro onde esse termo é expli-
cado mais detalhadamente. Os questionários
possuem ainda hiperligações para os ma-
teriais relativos aos estudos de caso (ver Fi-
gura 1), com informações sobre determi-
nada empresa ou uma situação prática
específica. 

Apesar de ter acesso a toda a informação
relativa aos estudos de caso, caberá ao próprio
estudante decidir qual a informação ne-
cessária para responder aos questionários.
Desta forma, aprenderá a destrinçar a in-
formação relevante da que não o é. Os ma-
teriais dos estudos de caso incluem, sempre
que tal seja pertinente, diversas ligações a
sites de empresas ou instituições. Além dis-
so, o texto é completado e enriquecido com
figuras, filmes publicitários e artigos de jor-
nais online, o que torna o estudo de caso
algo de vivo e real. Assim, os estudantes sen-
tem-se imersos num ambiente de aprendi-
zagem estimulante, que os convida a en-
contrar soluções para as questões que lhes
são propostas, como aliás o demonstram
sondagens efectuadas entre os alunos (ver
abaixo resultados dos inquéritos).

A abordagem acima descrita implica que o
trabalho dos estudantes é profundamente
orientado para os resultados, ou seja, conce-
bido para dar respostas directas às per-
guntas. O estudante só estuda pelo manual
depois de sentir a necessidade específica de
adquirir determinado conhecimento teórico
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Perguntas orientadas para a realidade Figura 1
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para responder devidamente à questão co-
locada. O conhecimento teórico retirado do
manual poderá ser imediatamente aplicado
na resposta à pergunta de carácter prático.
Assim sendo, o curso contém os elementos-
chave para a aprendizagem de acordo com
o modelo síncrono (just-in-time learning)
(Schoening, 1998).

Após a aquisição do conhecimento necessário,
através da teoria e da prática, o estudante
poderá escrever a resposta online, na res-
pectiva janela (ver Figura 1). Depois de a
resposta ser escrita e guardada, um profes-
sor responsável pela avaliação poderá ace-
der a ela e lê-la. A resposta tem de ser re-
digida, o que obriga o estudante a expres-
sar-se correctamente. A possibilidade de a
sua resposta ser lida por um professor, faz
com que o estudante tenha todo o cuidado
ao escrevê-la. Além disso, terá igualmente
de dar o seu melhor para a justificar devi-
damente.

Depois de a resposta ser escrita e guarda-
da, o estudante poderá solicitar um comentário
(feedback). Ser-lhe-á então mostrada uma
resposta típica à pergunta em causa. É fre-
quente as respostas fazerem referência aos
erros mais comuns, além de incluírem as
passagens do manual relevantes para a in-
terpretação dos termos de marketing utili-
zados. O estudante poderá assim aprender
a partir das divergências entre a sua resposta
e a resposta típica, colmatando as suas la-
cunas de conhecimento através da consul-
ta do manual.

Questionários de avaliação

Finalmente, e para cada uma das 16 áreas
do marketing, são apresentados ao estu-
dante diversos questionários de avaliação
no contexto de um estudo de caso de ava-
liação, o que, mais uma vez, é feito elec-
tronicamente. Estas perguntas são do mes-
mo nível das perguntas de treino do estu-
do de caso de treino, sendo igualmente se-
melhantes os procedimentos adoptados. 
A diferença é que, no caso dos questionários
de avaliação, o aluno não recebe comentários
às suas respostas. A justificação para tal é
a noção subjacente de que a aprendizagem
tem lugar quando se responde às pergun-
tas de treino, enquanto os questionários de
avaliação se destinam apenas a examinar
o grau de conhecimentos e competên-
cias.

Exame e avaliação

As provas de exame foram concebidas com
base em quatro requisitos:

❑ facilitar a tarefa da avaliação, se bem que
verificando o grau de competências;

❑ os estudantes devem estar à altura de fa-
zer um exame (e, portanto, de serem ava-
liados) em qualquer momento;

❑ a avaliação deve ser objectiva, logo in-
dependente do professor que a realiza;

❑ o plágio nas respostas transparece de
imediato, podendo actuar-se em conformi-
dade.

A solução encontrada vai efectivamente ao
encontro de todas as questões acima men-
cionadas.

Avaliar as competências sem
sobrecarregar os docentes

Está instituído que as matérias estudadas pe-
los alunos devem ser objecto de um exame
(Brown, 1996). Acontece mesmo que as ma-
térias aprendidas dependem do método
de avaliação escolhido (Prodromou, 1995;
Gipps e James, 1996). No curso Introdução
ao Marketing, os estudantes aprendem a
aplicar os conhecimentos teóricos em estu-
dos de casos práticos, através de questionários
de treino e estudos de caso de treino. As
perguntas de escolha múltipla não permi-
tem verificar se os estudantes adquiriram es-
tas competências durante o curso. Portan-
to, na avaliação dos estudantes recorre-se a
questionários de avaliação no contexto de
estudos de caso de avaliação, o que permi-
te verificar com precisão as competências
ensinadas. 

Como se poderá enquadrar este princípio
com a facilitação da tarefa de avaliação
para os professores? Não exigirá este méto-
do de trabalho que os professores consa-
grem horas a fio à classificação das respo-
stas dos estudantes? Um estudo de caso de
avaliação típico é composto por seis per-
guntas. O curso incide sobre 16 áreas de
marketing, e cada uma delas inclui um es-
tudo de caso de avaliação, o que implica
que cada aluno realize cerca de cem per-
guntas de avaliação. Apesar disso, os pro-
fessores não ficam sobrecarregados com a
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avaliação dos estudantes, pois adoptou-se
uma abordagem precisa, seguidamente des-
crita.

Dos 16 estudos de caso de avaliação feitos
pelo aluno, são corrigidos quatro. O estu-
dante é autorizado a escolher dois destes qua-
tro estudos de caso para serem avaliados, en-
quanto os outros dois são seleccionados alea-
toriamente entre os restantes 14 estudos de
caso de avaliação. A vantagem deste méto-
do de avaliação é que o estudante terá o maior
cuidado ao responder a todas as perguntas
de avaliação, pois à partida não sabe quais
os dois estudos de caso que o sistema in-
formático escolherá aleatoriamente para a sua
avaliação. Como os próprios estudantes po-
dem escolher dois estudos de caso, têm al-
guma influência sobre a matéria que será ava-
liada. Assim, em caso de reprovação, o alu-
no nunca poderá alegar que só os piores es-
tudos de caso foram incluídos na sua ava-
liação. De uma forma geral, este método de
avaliação não apresenta inconvenientes pa-
ra os alunos e, simultaneamente, traz grandes
vantagens para os professores. Sendo ava-
liados apenas quatro estudos de caso, e
não 16, o tempo consagrado à avaliação é
consideravelmente reduzido.

O sistema informático possui outras carac-
terísticas que facilitam aos professores a ava-
liação, as quais descrevemos mais adiante.

Exames e avaliação contínuos

No curso Introdução ao Marketing, o pro-
fessor pode fazer a avaliação online. Depois
de se registar no sistema, o professor terá
acesso a uma lista dos estudantes que terá
de avaliar. Escolherá então um deles e lerá
todas respostas do aluno às perguntas (Fi-
gura 2, à esquerda). O sistema informático
informará o professor sobre o número máxi-
mo de pontos a atribuir a cada resposta. A
resposta do aluno é comparada com a res-
posta modelo, da qual constam todos os ele-
mentos que uma boa resposta deve incluir.
O professor poderá indicar online qual a clas-
sificação que considera justa para aquela 
resposta. Até terminar a avaliação de cada
aluno, a avaliação de cada resposta poderá
sofrer alterações. Terminada a avaliação do
estudante, o professor clica no respectivo
botão, dando então por concluída a avaliação.

Com os exames por via electrónica, não são
necessários quaisquer provas ou enuncia-
dos escritos e os alunos não precisam de

enviar os exames escritos para uma enti-
dade central. Também não é necessário dis-
tribuir manualmente os enunciados pelos
estudantes e pelos professores. Consegue-
se assim um aumento da produtividade do
corpo docente e uma maior eficiência.

Esta forma de trabalhar possibilita a ava-
liação dos exames ao longo de todo o ano
com um grupo de apenas três professores.
Os estudantes podem apresentar os seus
exames para serem classificados na época
do ano que lhes for mais conveniente. Os
professores conhecem antecipadamente os
períodos de avaliação, ou seja, os períodos
em que são responsáveis pela correcção dos
testes apresentados pelos estudantes por via
electrónica.

Avaliação objectiva

Sendo a equipa responsável pela avaliação
no curso Introdução ao marketing compos-
ta por três professores, como é possível ga-
rantir que a avaliação de um estudante seja
independente do professor que a realiza?
No sistema informático, a objectividade é
garantida por aquilo que é conhecido como
o registo de respostas. O professor pode ve-
rificar, com toda a facilidade, de que for-
ma os outros professores classificaram as re-
spostas dos alunos a uma dada pergunta (Fi-
gura 2, à direita), o que permite a unifor-
midade de avaliação entre os diversos pro-
fessores. Além disso, o registo de respos-
tas facilita aos professores a atribuição de
uma classificação a cada resposta. Cada pro-
fessor retira assim benefícios da forma co-
mo os outros professores avaliaram as di-
versas respostas à mesma pergunta. O re-
gisto de respostas inclui comentários co-
mo por exemplo: “Retiro um ponto por fal-
ta de uma boa argumentação”.

Plágio

Muitas vezes, receia-se que na avaliação por
via electrónica os alunos troquem as 
respostas entre si. Graças ao registo de 
respostas, o plágio torna-se imediatamente
visível, pois é apresentada ao professor uma
lista de todas as respostas dadas pelos alu-
nos a determinada pergunta, tornando-se
logo evidente se duas respostas forem exac-
tamente iguais. 

O plágio de forma alguma garante a apro-
vação de um aluno, sobretudo graças à for-
ma como o processo de avaliação, parcial-
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Nota à Figura 2: As respostas dos estudantes e os comentários dos professores são fictícios.

Avaliação online pelos professores Figura 2
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mente aleatório, foi concebido. Além disso,
antes de um aluno poder ser avaliado, pa-
ra 16 estudos de caso diferentes, são apre-
sentadas mais de cem perguntas de ava-
liação, o que desencoraja os alunos de ar-
ranjarem uma terceira pessoa para fazer o
exame.

É ainda necessário impedir que os melhores
estudantes ponham a circular respostas “cor-
rectas”. Por isso, os estudantes já aprovados
apenas recebem um feedback limitado quan-
to aos erros que cometem nas suas respostas.
O ambiente de treino proporciona feed-
back sobre os erros cometidos, enquanto o
ambiente de avaliação se destina somente a
aferir até que ponto o aluno domina as com-
petências adquiridas. Os erros feitos duran-
te a avaliação são comunicados apenas oral-
mente. De salientar que na Universidade
Aberta os estudantes se inscrevem indivi-
dualmente, iniciam o curso em datas dife-
rentes e trabalham a ritmos igualmente dife-
rentes. Além disso, os estudantes não se conhe-
cem mutuamente, o que diminui as hipóteses
de intercâmbio de respostas “correctas”.

Resultados do inquérito

O curso foi submetido a uma avaliação entre
os estudantes. Pediu-se a cinco estudantes
que dessem a sua opinião sobre diversos as-
pectos do curso, para o que lhes foram apre-
sentados dois questionários. Um destes
cobria aspectos como a carga lectiva e di-
ficuldade das matérias, a concepção do cur-
so, a utilidade e facilidade de uso do ma-
nual electrónico; perguntava-se também se
o manual electrónico era prático e ade-
quado e se incentivava o estudo. Este ques-
tionário era apresentado depois de termi-
nado o curso. O segundo questionário era
preenchido durante o curso e dele consta-
vam perguntas abertas sobre se os estudantes
se tinham deparado com dificuldades per-

ante determinadas perguntas. Os problemas
podiam tanto ser do foro técnico como es-
tar relacionados com o conteúdo. A opinião
geral dos cinco alunos foi de que o manual
electrónico era fácil de consultar e incenti-
vava o aprofundamento do estudo através
tanto do manual impresso como dos mate-
riais pedagógicos. Poucos problemas técni-
cos foram mencionados. Os estudantes mos-
traram-se unânimes quanto ao facto de es-
tarem muito satisfeitos por responderem a
perguntas relacionadas com situações práti-
cas.

Além disso, realizámos um inquérito de ava-
liação entre 32 alunos que terminaram o cur-
so. Dezassete deles completaram o ques-
tionário (percentagem de respostas: 53,1%).
Mais uma vez, as perguntas relacionavam-
se com a utilidade e facilidade de uso do
manual electrónico e com a carga lectiva e
dificuldade das matérias. 

Na sua maior parte, o questionário era com-
posto por perguntas abertas. À pergunta “Em
que medida considera que a utilização do
manual electrónico é uma mais-valia rela-
tivamente a um manual impresso?”, dez dos
17 estudantes responderam de forma posi-
tiva, afirmando que o manual electrónico
era muito eficaz e fácil de consultar. Um es-
tudante afirmou explicitamente que o am-
biente digital estimulava a assimilação dos
materiais pedagógicos e incentivava a com-
preensão prática da disciplina em questão.
Dois estudantes não manifestaram prefe-
rência por um manual electrónico ou im-
presso e cinco estudantes não consideravam
haver maiores vantagens num manual elec-
trónico relativamente a um impresso. 

À pergunta sobre se a concepção específi-
ca do método de avaliação se adaptava bem
ao curso, cinco estudantes responderam ne-
gativamente, enquanto 12 responderam afir-
mativamente. Um estudante declarou: “Es-
te método oferece aos alunos a possibilida-
de de escolherem dois casos estreitamente
relacionados com os seus próprios inter-
esses”. Um dos estudantes que respondeu
negativamente era da opinião de que os qua-
tro casos deviam ser todos escolhidos alea-
toriamente pelo sistema informático, pois
receava que os alunos se concentrassem
sobre os dois casos da sua escolha e só
vagamente se interessassem pelos restantes.
Todos os estudantes referiram que estavam
satisfeitos por trabalharem em questões re-
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Afirmações dos alunos Quadro 2

- “Um curso excelente, que nos incentiva a uma abordagem estruturada e 
analítica das situações práticas”

- “Os conceitos e as teorias de marketing tornam-se de mais fácil compreensão,
pois são aplicados a situações práticas”

- “Este curso obriga-nos a pensar!!!”

- “O material de apoio é estimulante e faz-nos querer mais e mais”

- “O curso dá vida ao marketing”

- “Aprendemos muito ao analisarmos os casos”

- “É agradável alternar entre a leitura e as perguntas de carácter prático”
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lacionadas com situações da vida real. O
Quadro 2 mostra diversas opiniões emitidas
pelos estudantes sobre este aspecto. Numa
escala cuja pontuação máxima é 10, a clas-
sificação média dada pelos estudantes em
termos de satisfação com o curso foi de 7,9.
Os estudantes afirmaram ainda que o curso
Introdução ao marketing é “divertido e uma
excelente forma de aferir as competências”. 

Para além da avaliação entre os estudantes,
dois professores foram igualmente entre-
vistados sobre a experiência proporcionada
pelo curso em termos da avaliação dos alu-
nos. Os professores afirmaram ser a ava-
liação online fácil de usar. O ambiente elec-
trónico de avaliação dá ao professor uma
perspectiva simultânea da resposta do alu-
no e do modelo de resposta. Os professores
congratularam-se muito com o facto de não
terem de procurar o modelo de resposta e
a opinião emitida pelos outros professores
no meio de uma pilha de papéis. Afirmaram
que o sistema informático permitia uma gran-
de precisão em termos de classificação de
cada aluno, o que lhes deu grande satis-
fação. Além disso, os professores afirmaram
que o sistema tornava possível atribuir uma
nota ao aluno em apenas meia hora. Com-
pare-se com o que sucede na Faculdade de
Ciências da Gestão, onde num curso médio
orientado para as competências, a classifi-
cação de cada aluno consome uma hora.
A concepção específica do curso Introdução
ao marketing reduz assim em 50% o tempo
despendido nas avaliações. 

Resumo e conclusões

Numa primeira análise, o ensino orientado
para as competências é pouco eficiente em
termos de custos. Obriga a uma avaliação
com perguntas abertas, que representa uma
grande sobrecarga para os professores. Es-
te artigo deu o exemplo de um curso na
área do ensino orientado para as compe-
tências onde a tarefa da avaliação se en-
contra relativamente facilitada. Em primei-
ro lugar, o curso Introdução ao marketing
foi concebido para o desenvolvimento de
competências nos estudantes através de
questionários orientados para a resolução
de casos práticos. Além disso, o grau de
competências que o aluno vai adquirindo
é aferido durante o curso. Portanto, o mé-
todo de avaliação anda a par com a forma
como o marketing é ensinado. Em segun-
do lugar, foram utilizadas extensiva e efi-
cazmente todas as vantagens proporcio-
nadas pela Internet, a fim de se aligeirar a
tarefa da avaliação para os professores. Con-
sequentemente, a produtividade do corpo
docente aumentou, enquanto os custos com
ele relacionados se mantiveram baixos.

As avaliações feitas relativamente ao curso
mostraram que estudantes e professores estão
muito satisfeitos com o sistema informático.
Este curso poderá ser a base para o lança-
mento de outros, sempre com o objectivo
de se encontrar materiais pedagógicos orien-
tados para as competências e eficientes
em termos de custos. As soluções inovado-
ras deste tipo permitem responder aos de-
safios da educação actual.
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A dimensão
existencial da 
orientação pedagógica
e profissional - quando
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uma prática filosófica 
Aprender a ser (Learning to Be) -
uma competência em falta na
aprendizagem ao longo da vida
(Lifelong Learning)

Os valores e a dimensão existencial do pen-
samento sobre a orientação e os cursos de
formação profissional não figuravam entre
os primeiros pontos da ordem do dia sempre
que, no plano da investigação e da políti-
ca de formação, se pretendia estudar e de-
senvolver sectores de actividade de áreas
normalmente designadas por formação pro-
fissional e aprendizagem ao longo da vida.
A maior parte da investigação relativa à orien-
tação pedagógica e profissional, bem como
a tomada de decisões políticas neste domínio,
têm-se concentrado numa abordagem mais
pragmática e utilitária da orientação e dos
cursos de formação profissional, com o ob-
jectivo de reforçar as competências pe-
dagógicas formais dos alunos e dos traba-
lhadores, bem como as suas qualificações
no mercado de trabalho (1). 

No entanto, esta abordagem predominan-
temente utilitária da orientação tem-se tor-
nado cada vez mais problemática. Dois exem-
plos podem ilustrar este facto. 

Na conferência organizada pelo Cedefop em
2000, no âmbito do Memorando sobre Apren-
dizagem ao Longo da Vida, foi incluída na
introdução do programa da conferência a
seguinte citação de Serge Blanchard: “A
questão fundamental da orientação é o
seu objectivo. Devemos ter como objectivo
ajudar algumas pessoas a criarem-se no qua-
dro de formas de identificação bem defini-
das? Ou devemos ajudá-las a questionar as

identidades com base nas quais se criam a
si próprias e entendem os outros? Estas
questões estão associadas à preservação ou
transformação da estrutura das relações so-
ciais. O tema da orientação leva-nos inevi-
tavelmente a colocar questões de natureza
política, filosófica e ética.” (AGORA X: Orien-
tação Social e Profissional, Salónica, 19 a 20
de Outubro, 2000, p. 1). Entre outros as-
suntos, a conferência procurou definir for-
mas globais de atribuir maior importância à
vida profissional e pessoal de cada pes-
soa, dado que a criação de um contexto des-
se tipo parece ser cada vez mais o objecti-
vo de muitas empresas baseadas no conhe-
cimento, integradas na sociedade do conhe-
cimento ocidental. No âmbito das teorias
sobre gestão e desenvolvimento dos re-
cursos humanos, termos como “commit-
ment”, “innovative and personal competen-
cies” e “teambuilding and mentoring” pas-
sam a estar ligados à gestão de valores e a
uma cultura empresarial onde o trabalhador
é encorajado a participar no processo de de-
senvolvimento de reuniões criativas e de
ambientes de trabalho com uma maior arti-
culação entre os ideais e os valores pessoais
de cada um e a identidade e as atitudes pro-
fissionais (Kirkeby, 2000; Thyssen, 2002;
Gørtz, 2003). Só quando ocorrer essa “arti-
culação profissional e pessoal” é que os tra-
balhadores passarão a estar plenamente en-
volvidos com um elevado nível de criativi-
dade, assumindo responsabilidades pessoais
e integrando equipas empenhadas, por mo-
tivos não apenas relacionados com remu-
nerações mais elevadas ou com a possibi-
lidade de progressão na carreira, mas sim
com valores fundamentais para essa mesma
pessoa. 

Com a individualização e a mul-
ticulturalização da vida profis-
sional e pedagógica, surgiu uma
nova necessidade de desenvol-
ver uma abordagem existencial
e mais baseada nos valores da
teoria da orientação e dos cursos
de formação profissional. A plu-
ralização dos estilos de vida e o
confronto pós-moderno com a
autoridade alteraram as condições
para a compreensão da relação
entre a teoria- prática, orientação-
formação e orientação-profissão.
A orientação passou a corres-
ponder, mais do que nunca, a
uma maior articulação entre a
vertente profissional e os valores
pessoais relativos à vida. Neste
contexto, as palavras-chave po-
dem ser autenticidade e formação
(Bildung), conceitos e aborda-
gens que exigem uma prática de
orientação e um quadro de en-
tendimento filosóficos. O pre-
sente artigo descreve o enqua-
dramento de uma parceria de in-
vestigação cujo objectivo é estu-
dar estas novas condições da
orientação, bem como determi-
nar se e como a teoria e prática
da orientação filosófica permi-
tem avaliar a capacidade do orien-
tador para lidar com a dimensão
existencial mais baseada nos va-
lores da situação da orientação
e da  formação profissional.

(1) Esta situação não se aplica à in-
vestigação da orientação profissio-
nal que, no decorrer dos últimos 10
anos, se baseou na teoria da orien-
tação sistémica e construtivista (Pea-
vy, 1998), bem como no estudo dos
estilos de vida (Rahbek, 1988). Nes-
te caso, também é dada maior im-
portância, em grande medida, à di-
mensão dos valores, relacionada
com o “sistema de valores” de cada
pessoa e com as normas e valores
subjacentes ao estilo de vida e à cul-
tura em que se enquadra no âmbi-
to da sua profissão. 
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Outro aspecto que também foi abordado na
conferência foi o facto de cada trabalha-
dor, bem como a sua formação autogerida
ao longo da vida, também exigirem uma
abordagem mais holística mais baseada na
dimensão dos valores, uma vez que essa
abordagem confere aos vários (e talvez he-
terogéneos) percursos profissionais e edu-
cativos uma maior continuidade, significado
e integridade. Não nos referimos apenas a
uma progressão e continuidade profissionais,
mas também a um contexto e a um signifi-
cado de carácter mais existencial (2). Desta
forma, muitas alterações educativas e pro-
fissionais que ocorrem entre os 35 e os 50
anos de idade podem ser encaradas como
expressão de uma alteração existencial de
rumo e como um processo de procura de
uma nova orientação e de um novo signifi-
cado para a existência. Essas alterações são
frequentemente referidas como o resultado
de uma crise de meia-idade ou como uma
reviravolta na vida. O professor dinamarquês
Johan Fjord Jensen escreveu em Frirum -
Voksenpædagogiske problemer og analyser
(1998): “A pedagogia de adultos não é ape-
nas uma pedagogia destinada à aquisição de
mais experiência profissional, eventualmen-
te no âmbito da aprendizagem ao longo da
vida. Também não se trata de uma peda-
gogia destinada ao preenchimento ocasio-
nal de tempos livres com os interesses e as
ofertas disponíveis. É uma pedagogia que
encara com seriedade a segunda alteração
do rumo de vida, considerando-a um pro-
blema existencial fundamental, que se apli-
ca a todas as pessoas que têm a possibili-
dade de evoluir como adultos. Compreen-
der a idade adulta do ponto de vista exis-
tencial é compreender os processos que têm
lugar a meio da idade adulta, considerando-
os como processos que têm o mesmo si-
gnificado fundamental que os que ocorrem
durante a infância e durante a adolescência,
quando o jovem se transforma em adulto: a
primeira alteração de rumo”. (Ibid., p. 65)

Foi nesse contexto que o fenómeno Philo-
sophical Counselling (orientação filosófica)
foi apresentado e discutido durante a confe-
rência do Cedefop como uma nova forma
de desenvolvimento da orientação, desti-
nada a gerir de uma forma holística e críti-
ca a dimensão existencial e de valores dos
processos de aprendizagem no âmbito da
aprendizagem ao longo da vida. O objecti-
vo consiste em assegurar que a orientação
não se limite apenas à profissão actual da
pessoa, incluindo também a sua vida numa

perspectiva global, bem como os seus va-
lores pessoais, com base nos quais essa pes-
soa pensa e age no dia-a-dia. Mais tarde vol-
taremos à definição de “orientação filosófi-
ca”, uma vez que pode ser importante a in-
tegração de uma dimensão crítica no pen-
samento relativo à orientação, no que diz
respeito às empresas que encorajam (ou
obrigam, de forma indirecta) os seus tra-
balhadores a criar uma maior aproximação
entre as suas atitudes profissionais e os seus
valores pessoais. 

Outro exemplo revelador da vontade de in-
tegrar, no âmbito da actual investigação e
política educativa, a dimensão existencial e
de valores no discurso relativo à aprendi-
zagem ao longo da vida é o relatório da
OCDE de 2000 (Definition and Selection
of Competencies: Theoretical and Concep-
tual Foundations (DeSeCo), 2000). Neste re-
latório, foi pedido a 12 países ocidentais que
referissem as 10 competências-chave que
consideram mais importantes para o de-
senvolvimento da aprendizagem ao longo
da vida. Vale a pena referir aqui a crítica de
que foi alvo a globalidade do projecto. Em
especial no sub-relatório norueguês (Knain,
2001), podemos encontrar duas críticas re-
levantes. Em primeiro lugar, esse relatório
refere que o conceito de competência deve
ser abordado de uma forma mais alargada.
Segundo o mesmo: “Não é possível falar de
competências-chave sem simultaneamente
explicar o contexto cultural, ideológico e de
valores em que essas competências são apli-
cadas. Se tal não for feito, os conceitos de
competência podem resultar num imperia-
lismo dos mais fortes sobre os mais fra-
cos” (Knain, 2001, p. 11). Em segundo lu-
gar, o grupo de peritos norueguês conside-
ra demasiado instrumental a abordagem da
OCDE para a promoção da aprendizagem
ao longo da vida,. cujos únicos objectivos
parecem ser a mestria (“mastery”) e a utili-
dade (“usefullness”). Diz o sub-relatório: “O
valor intrínseco e a natureza formativa da
aprendizagem são colocados em segundo
plano. Além disso, é dada pouca atenção
aos valores e à reflexão ética como base de
acção. Esta situação sublinha a perspectiva
de utilidade influenciada pela tecnocracia”
(Ibid., p. 18).

Uma crítica normalmente apontada ao pro-
cedimento da OCDE no que respeita ao es-
tabelecimento de competências-chave para
a aprendizagem ao longo da vida tem a ver
com a redução dos ideais educativos e o
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Esta abordagem de investigação ba-
seia-se principalmente num ponto
de vista sócio-construtivista e sócio-
cultural, que não tem em conta os
aspectos mais existenciais e filosófi-
cos da clarificação de valores. Em
seguida, será estabelecida uma abor-
dagem filosófico-existencial (prin-
cipalmente hermenêutica (Gadamer,
1960)) e psicológico-existencial da
orientação profissional. No âmbito
do presente artigo, não são esclare-
cidas as diferenças e as semelhan-
ças entre a abordagem sistémica e a
abordagem existencial da orientação. 

(2) Para alguns leitores (em particu-
lar, no âmbito da tradição anglo-
saxónica e pragmática) o termo “exis-
tencial” pode parecer confuso ou
ser entendido como outra expressão
de “desenvolvimento pessoal”, ou
intimamente ligado à corrente fi-
losófica de J. P. Sartre. No presen-
te artigo, o termo “existencial” não
deve ser entendido dessa forma. Na
senda de filósofos como Søren Kier-
kegaard, Karl Jaspers, Gabriel Mar-
cel, Martin Buber e Martin Heideg-
ger e de psicólogos existenciais co-
mo Emmy van Deurzensmith, Irvind
Yallom, Rollo May e Victor E. Frankl,
quando aqui se utiliza o termo “exis-
tencial”, deve entender-se a dimensão
ética e ontológica da existência, que
a perspectiva racionalista e social-
construtivista, bem como funciona-
lista e instrumental-pragmática do
mundo não contempla. Esta dimensão
(ou experiência existencial) surge
em situações-limite da existência.
Ou seja, sempre que se experimenta
algo fundamentalmente “maior que
nós próprios” e que possui um
carácter absoluto e um significado
decisivo para as nossas vidas. Por
exemplo, quando alguém morre ou
nasce e quando nos apaixonamos,
experimentamos uma tristeza ou
uma alegria profundas. Ou seja,
sempre que a nossa existência é mo-
mentaneamente abalada ou basica-
mente colocada sob uma nova pers-
pectiva, levando a que o significa-
do da vida se torne uma questão
central e premente. De acordo com
a descrição da experiência existen-
cial efectuada pelo especialista em
história das ideias dinamarquês Hans-
Jørgen Schanz, é nos momentos em
que “o ser humano encontra algo
que ultrapassa o que pode ser hu-
manamente previsto ou realizado,
em que este experimenta uma per-
da de algo ou que recebe algo com
um carácter absoluto” (Schanz, 1999,
p. 24). Assim, o termo “existencial”
não está ligado a conceitos de “de-
senvolvimento pessoal” e realização
pessoal, uma vez que estes concei-
tos correspondem a uma com-
preensão psicológica do homem e
do mundo que não abrange o sub-
jectivismo e o antropocentrismo que
os filósofos existenciais pretendem
problematizar. 
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alargamento das competências-chave a in-
dicadores empíricos mensuráveis, consti-
tuindo, dessa forma, uma visão demasiado
positivista do conhecimento e da ciência.
Este ponto de vista parece abrir caminho a
uma crítica mais generalizada ao domínio
que a ciência empírica, baseada na expe-
riência (especialmente a psicologia e a so-
ciologia), tem exercido sobre a investigação
e a política educativa nesta área. A OCDE
foi instada a distinguir de forma mais clara
os discursos científicos/filosóficos de carácter
geral e as discussões sobre condições rela-
tivas à política social e educativa. Na opi-
nião do autor, deveriam ser igualmente dis-
tinguidas as abordagens filosóficas, psi-
cológicas ou sociológicas. Tal como se po-
de falar de imperialismo quando prevalece
uma determinada interpretação cultural do
conceito de competência, também existe um
risco de imperialismo quando, por exem-
plo, apenas é utilizada a abordagem psi-
cológica ou sociológica no âmbito da in-
vestigação e da política educativa relativas
à aprendizagem ao longo da vida. 

Aparentemente, a OCDE levou tais críticas
em consideração, tendo-as incluído num re-
latório comum posterior, de 2001, relativo à
globalidade do projecto (Trier, 2001). Este
facto é claramente depreendido da conclusão
final com o título “Where is the good li-
fe?”, onde o autor do relatório, Uri Peter
Trier, lembra ao leitor o célebre relatório De-
lors da UNESCO, de 1996, segundo o qual
a educação assenta em quatro pilares fun-
damentais: Aprender a Conhecer (Learning
to Know), Aprender a Fazer (Learning to
Do), Aprender a Conviver (Learning to live
together and live with others) e Aprender a
Ser (Learning to Be). 

De acordo com o autor, os três primeiros pi-
lares ou competências estão hoje em dia ra-
zoavelmente abrangidos do ponto de vista
da investigação e da política educativa. No
entanto, o quarto pilar - Aprender a Ser -
parece estar em falta. Conclui que: “...as
competências relativas ao “Ser” têm dificul-
dade em afirmar-se face às competências re-
lativas ao “Fazer” e ao “Conhecer”. O dese-
quilíbrio é bastante evidente. (...) A “Alegria
de Viver” pode parecer uma qualidade mui-
to indefinida. No entanto, no final de um
texto sobre competências-chave, a per-
gunta “De que se trata fundamentalmente?”
não é irrelevante. Uma reflexão mais apro-
fundada sobre este assunto seria um desa-
fio muito estimulante) (p. 54).

Em 1999, a OCDE tentou evitar uma abor-
dagem essencialmente funcional na defi-
nição e identificação de competências, ao
solicitar o contributo de alguns filósofos (3).
No entanto, esta dimensão e abordagem
filosófica das competências está ausente na
maior parte dos relatórios e artigos elabo-
rados desde então sobre aprendizagem ao
longo da vida. Especialmente quando se pro-
curam competências de aprendizagem ao
longo da vida que possam contribuir para
que seja dada mais atenção aos aspectos éti-
cos e estéticos. 

No relatório Learning to Be: the world of Edu-
cation Today and Tomorrow (Aprender a
Ser: O Mundo do Ensino Hoje e Amanhã),
de Edgar Faure (1973) a UNESCO optou por
focar a dimensão educativa relacionada com
“o desenvolvimento completo do indivíduo
- mente, corpo, inteligência, sensibilidade,
apreciação estética e espiritualidade”. Esta
dimensão foi retomada no relatório Delors
em 1996, mas complementada com as três
outras competências chave. Como é do conhe-
cimento geral, a ideia do “ser humano com-
pleto” tem origem no conceito grego de Pai-
dea. Na Grécia antiga, a escola era um es-
paço de liberdade onde as pessoas livres
podiam satisfazer a sua sede de conheci-
mentos e aprender sobre o mundo e os seres
humanos, assim como procurar o bem. O
ensino era então encarado como um cha-
mamento criativo, um chamamento (uma
vocação) destinado a despertar o aluno pa-
ra o deslumbramento, para uma “consciên-
cia existencial” e um desejo de fazer o que,
após uma avaliação crítica, o aluno consi-
derava ser a verdade, o bem e o belo. Foi
o que Sócrates descreveu como cuidado éti-
co consigo próprio. 

Actualmente, este modelo de ensino é nor-
malmente descrito através de termos como
formação (Bildung) ou Liberal Education
(educação liberal) e Self-formation (auto-
formação). Ao contrário do conceito de com-
petências, estes conceitos estão relaciona-
dos com a dimensão existencial e ética
(o lado contemplativo) dos pensamentos e
da vida do ser humano. No contexto deste
pensamento relativo à formação, a filoso-
fia e a arte são entendidos como meios de
aproximação não instrumentais à vida e
ao pensamento humanos. Ou, como es-
creve o especialista francês em história fi-
losofia, Pierre Hadot, é possível fazer uma
distinção entre uma percepção habitual e
orientada para a utilidade da humanidade e
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do mundo, necessária ao estabelecimento
da vida humana, e uma percepção menos
pragmática, representada pelos filósofos e
pelos artistas: “Para viver, a humanidade de-
ve “humanizar” o mundo. Por outras pala-
vras, deve transformá-lo, através da acção e
da sua percepção, num conjunto de “coisas”
úteis para a vida” (1995, p. 258). No en-
tanto, se vivermos apenas no mundo fun-
cional e “construído pelos homens”, nun-
ca vamos aprender o que significa ser. Porque
para se ser uma pessoa - um ser humano
completo, integrado no mundo - é necessário
compreender que estamos integrados num
mundo e numa natureza diferente do “nos-
so mundo”. Segundo Hadot, referindo-se a
Bergson e Merleau-Ponty, a filosofia e a ar-
te podem ajudar-nos a ter uma presença
mais completa no mundo, na própria exis-
tência. “Na realidade, a percepção utilitária
que temos do mundo no nosso dia-a-dia es-
conde-nos o mundo como ele realmente é.
As percepções estética e filosófica do mun-
do apenas são possíveis através de uma trans-
formação completa da nossa relação com
esse mundo: temos de o entender por si só
e não em função de nós” (Ibid., p. 254). Se-
gundo Hadot, isto significa aprender a ser,
aprender a viver no deslumbramento, bem
como a viver cada momento, com a conse-
quente possibilidade de experimentar uma
vida completa e um significado mais pro-
fundo, o que Rousseau designou como “le
sentiment de l`existence” (o sentimento da
existência) e a que o filósofo canadiano
Charles Taylor recorre para definir o concei-
to de “autenticidade” (Taylor, 1991). 

Segundo este ponto de vista, se a “joy of li-
fe” (alegria de viver) estiver associada a
esse tipo de abordagem contemplativa e “au-
têntica” do mundo e das outras pessoas (cf.
Buber, Marcel e Taylor), talvez seja necessária
outra abordagem mais filosófica para de-
terminar as competências-chave da apren-
dizagem ao longo da vida, diferentes das
que foram incluídas na abordagem da OCDE.
Mas será que a quarta competência, “apren-
der a ser”, pode ser descrita de acordo com
determinadas competências específicas? Ha-
dot dá-nos a seguinte resposta: “Tudo o que
é “técnico”, no sentido mais lato do termo,
quer estejamos a falar das ciências exactas
ou das ciências humanas, pode perfeita-
mente ser comunicado através do ensino e
da conversação. No entanto, tudo o que está
relacionado com o domínio existencial - o
mais importante para o ser humano - como,
por exemplo, o nosso sentido de existência,

as nossas impressões quando enfrentamos
a morte, a nossa percepção da natureza,
as nossas sensações e, a fortiori, a expe-
riência mística, não é directamente comu-
nicável” (ibid., p. 285).

Se esta experiência existencial é importan-
te para a nossa capacidade de aprender a
ser, como podemos, como professores e
orientadores, trabalhar com esta dimensão
sem a arruinar? 

Uma experiência existencial deste tipo es-
tará, por definição, fora do campo da pe-
dagogia? Será possível orientar no sentido
de uma escolha autêntica?

Tal como Hadot, a filosofia hermenêutica e
fenomenológica diz que é possível. Nesse
caso, a pedagogia e a orientação devem ser
repensadas para que esta comunhão fun-
damental de deslumbramento, “que pres-
supõe a orientação para um espaço aberto
do qual pode vir a ideia” (Gadamer, 2004/1960,
p.347), seja possível no encontro entre o
orientador e a pessoa que o procura.

Projecto de investigação: “A orien-
tação profissional e o conhecimen-
to prático na formação profissional”

Foi com base neste enquadramento que o
departamento de investigação sobre a orien-
tação da Universidade de Ciências da Edu-
cação da Dinamarca planeou um projecto
de investigação com a duração de quatro
anos, com o objectivo de avaliar a possi-
bilidade de desenvolvimento de uma práti-
ca e de uma teoria de orientação de base
filosófica, que melhor possa compreender
e trabalhar com a dimensão existencial e de
valores da orientação e do ensino. Este pro-
jecto de investigação foi criado em colabo-
ração com o Centro para o Conhecimento
Prático da Universidade Regional de Bodø
(Bodø regionale universitet), na Noruega,
uma vez que este centro também se en-
contra actualmente a definir possíveis abor-
dagens de investigação para a compreensão
dos aspectos relacionados com os valores,
correspondentes à relação entre a teoria e
a prática (consultar Nergård, 2003). Estes
dois departamentos de investigação têm em
comum o facto de ambos serem responsáveis
por dois cursos de formação universitária.
Na Dinamarca, foi criado, no Outono de
2004, um novo curso de Mestrado em Orien-
tação, no qual a abordagem filosófica é um
aspecto central da formação e onde um dos
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módulos do curso apenas inclui a orien-
tação filosófica. Estas características são in-
ovadoras a nível internacional. O Centro
para o Conhecimento Prático organiza na
universidade, desde 2000, um curso de li-
cenciatura em Conhecimento Prático desti-
nado a professores, assistentes sociais e en-
fermeiras. 

O projecto de investigação comum “A orien-
tação profissional e o conhecimento práti-
co na formação profissional” apresenta duas
abordagens:

❑ um estudo teórico (no âmbito da história
das ideias e da filosofia) da prática (de orien-
tação) filosófica face a conceitos-chave as-
sociados às teorias do conhecimento práti-
co e

❑ um estudo prático hermenêutico-feno-
menológico da prática de orientação filosófica
em contextos profissionais e cursos específicos
de bacharelato profissionalizantes.

O objectivo principal consiste em desen-
volver

❑ certas estratégias de análise (iniciais) da
relação entre a orientação filosófica, o conhe-
cimento prático e os cursos de formação
profissional,

❑ uma base experimental relativa à forma
como a orientação filosófica se revela na
prática e à experiência adquirida pelo orien-
tador e pela pessoa que o procura ao lon-
go do processo para, em última análise,

❑ se desenvolver um quadro de entendi-
mento e uma base de conhecimento relati-
vos à orientação filosófica nos cursos de for-
mação profissional. 

Conhecimento prático e autentici-
dade

No Centro para o Conhecimento Prático de
Bodø, ao qual estão ligados sete professores
das áreas da filosofia, psicologia e peda-
gogia, entre outras, discute-se actualmente
quais as abordagens de investigação que de-
vem ser utilizadas relativamente ao conhe-
cimento prático tácito (tacit knowledge) no
âmbito do trabalho profissional do peda-
gogo e do professor. Neste contexto, uma
questão essencial relacionada com a in-
vestigação diz respeito à determinação dos
modelos de orientação e de ensino passíveis

de serem desenvolvidos para que este tipo
de conhecimento possa ser articulado e
reflectido. Por conhecimento prático enten-
de-se as experiências de carácter único
adquiridas pelo profissional ao longo dos
anos no campo prático e que, com o de-
correr do tempo, se consolidaram sob a for-
ma de uma certeza, uma perícia e uma in-
tuição relativas à acção mais adequada sob
o ponto de vista profissional e humano
em cada momento. Segundo Aristóteles, de-
vemos concentrar-nos não no conhecimen-
to no sentido de episteme, mas sim no sen-
tido de phronesis (MacIntyre, 1981; Dunne,
1993; Gustavsson, 2001). Este conheci-
mento é principalmente tácito e intimamente
ligado aos acontecimentos concretos a nível
profissional e ao ambiente profissional. 

O seu interesse para a área da investigação
tem a ver com a forma como este conheci-
mento prático tácito pode ser articulado ou
“libertado” através de uma investigação e de
uma teoria próximas da prática. Esta articu-
lação pode ser conseguida, por exemplo,
com o recurso à descrição narrativa da pro-
fissão pelo formando e com um processo
de reflexão hermenêutico no qual, através
de um trabalho de interpretação destes “tex-
tos” - descrições narrativas e etnográficas da
prática concreta -, se atinge uma maior
clarificação das interpretações subjacentes,
que aparentam estar enraizadas tanto na
abordagem do investigador (e orientador)
como na prática concreta do profissional. 

É decisiva para o sucesso do orientador 
(e do investigador prático) a posse de ex-
periências próprias nesse campo - ou seja,
que ele próprio saiba como é estar na si-
tuação profissional em causa. Quando, por
exemplo, se desenvolvem conceitos no âm-
bito de uma investigação, tal ocorre nor-
malmente no plano epistemológico - ou se-
ja, o investigador pretende desenvolver
conceitos comuns a todas as práticas concre-
tas que se encontra a estudar. No entanto,
também se podem e devem desenvolver
conceitos que estejam ligados de uma for-
ma única a uma experiência prática específica
e singular, o objecto da nossa investigação
e da orientação. O objectivo do investiga-
dor prático e do orientador deve consistir
em ajudar a pessoa que procura orientação
a articular o conhecimento e os conceitos
que podem ser encontrados na prática. As
diferentes práticas devem ser definidas a
partir do interior - através dos seus próprios
conceitos. Assim, a tarefa do orientador (e
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do investigador prático) consiste em en-
contrar o caminho para a compreensão sub-
jacente da pessoa que procura orientação,
a partir da sua expressão tanto por palavras
como por acções práticas. 

No Centro para o Conhecimento Prático tam-
bém existe interesse pela dimensão ética,
no que diz respeito à “libertação” de uma
compreensão das experiências, problemas
e dilemas éticos que podem surgir na práti-
ca concreta de cada profissional. Neste ca-
so, aplica-se a mesma abordagem: ocupa-
mo-nos da compreensão subjacente e vivi-
da na prática para, em seguida, desenvol-
vermos conceitos e teorias que possam li-
bertar a perspectiva e a experiência únicas
de cada um relativas aos problemas e dile-
mas éticos, até que seja alcançada uma com-
preensão reflectida. Quando se fala da di-
mensão ética do conhecimento prático é
normalmente

❑ em relação à integridade imposta ao in-
vestigador prático ou ao profissional, de
acordo com os ideais e a ética profissional
da sua área,

❑ em relação aos desafios morais específi-
cos colocados por cada prática profissional,

❑ de uma forma mais geral, no âmbito
da cultura empresarial de cada área profis-
sional (por exemplo, o ambiente profissio-
nal e as formas de comportamento numa es-
cola) ou

❑ o horizonte geral de significados morais,
enraizados nos estilos de vida e cultura da
sociedade (cf. MacIntyre, 1981).

Tal como foi referido, alguns preferiram des-
crever estes aspectos éticos dos cursos de
formação profissional de acordo com o
conceito de phronesis, de Aristóteles. Ou
seja, a sabedoria prática, incluída na práti-
ca profissional e que é o oposto da teoria
abstracta (episteme) sobre a prática profis-
sional, por um lado, e da técnica instrumental
ou abordagem do método didáctico (tech-
ne, poiesis) para a prática profissional, por
outro.

Ao contrário do Centro para o Conhecimento
Prático, o departamento de investigação
sobre a orientação preferiu ter como ponto
de partida a individualização de diagnósti-
co da vida profissional e educativa (e, em
particular, dos cursos de formação profis-

sional (Fibæk e col., 2003)), em que concei-
tos como auto-formação (Schmidt, 1999;
Hansen, 2003; Hammershøj 2003) e auten-
ticidade (Taylor, 1991; Fibæk, 2004; Nyeng,
2004) são fundamentais, pois cada vez mais
pessoas encaram o trabalho como uma for-
ma de realização pessoal e como um com-
ponente do seu desenvolvimento pessoal.
Perguntas como “Como pode esta profissão
ter para mim um significado mais profun-
do? Qual a razão fundamental que me leva
a querer ser professor? Como posso voltar
a sentir entusiasmo pelo meu trabalho?” são
frequentemente colocadas a meio da vida
por pessoas que há muito tempo exercem
uma determinada profissão. Também fre-
quentes são as perguntas na sequência das
quais os jovens procuram orientação quan-
do pretendem escolher uma área profis-
sional ou de formação. Com o conceito de
“Lifelong Learning and Guidance” (orien-
tação e aprendizagem ao longo da vida), pa-
rece existir uma necessidade crescente de
encontrar “o seu próprio fio condutor” no
processo de educação e formação que per-
corre os muitos anos de vida profissional
e educativa.

Enquanto os investigadores de Bodø se de-
dicam, em primeiro lugar, ao exercício da
profissão, no departamento de investigação
sobre a orientação dedicamos a nossa atenção
à atitude perante a vida demonstrada pelo
profissional no âmbito da sua formação
ou educação, ou seja, como ele, do ponto
de vista existencial, encontra uma totalida-
de e um sentido na sua formação/profissão
e na sua vida e existência propriamente
ditas.

No âmbito da mais recente investigação pro-
fissional efectuada na Dinamarca, procurou-
se incorporar este processo mais existencial
de procura e a tendência para a individua-
lização na vida profissional e educativa atra-
vés do conceito de autenticidade (Fibæk,
2003). Por autenticidade entende-se uma for-
ma especial de profissionalismo, em que se
desenvolve uma elevada articulação entre
as atitudes profissionais e os valores pes-
soais. O profissional só pode experimentar
um envolvimento e um sentido mais pro-
fundo no seu trabalho quando existir uma
comunhão entre estes dois elementos. A apli-
cação de uma tal articulação e autenticida-
de requer novos modelos de formação.   

O professor Per Schultz Jørgensen, espe-
cialista em Psicologia Social, escreve que,
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no futuro, deverá ser criado um novo tipo
de professor. O professor não deve ape-
nas ser possuidor de sólidos conhecimen-
tos profissionais e pedagógicos, devendo
igualmente envolver-se a nível pessoal na
sua profissão e pôr em causa a si mesmo
e às suas atitudes enquanto ensina. “Hoje
em dia, o professor tem uma responsabili-
dade pelo carácter de autenticidade do pro-
cesso de ensino. O professor deve envol-
ver-se a nível pessoal no processo de criação
de credibilidade” (Ibid., p. 102). Na sua opi-
nião, este processo de aprendizagem au-
têntico pode ser aplicado através de uma
“formação pessoal”, com base no “conceito
socrático: conhece-te a ti mesmo”, segundo
o qual quem estuda para ser professor ten-
ta desenvolver uma “filosofia pessoal, que
possa funcionar como uma forma de re-
forçar o profissionalismo pessoal, no senti-
do de uma maior coerência e autenticidade
pessoal” (Ibid., p. 105). 

Neste contexto, o professor Per Fibæk Laur-
sen, especialista em Pedagogia, encara o
conceito de autenticidade como uma ex-
tensão da individualização geral e da relati-
vização dos valores, bem como do confron-
to pós-moderno com a autoridade. Na pós-
modernidade, o professor e o pedagogo tor-
naram-se, em grande medida, na sua própria
autoridade. Em vez de permitir simplesmente
que a sua prática e o seu pensamento pe-
dagógico sejam dirigidos por um conjunto
de teorias gerais abstractas e modelos pe-
dagógicos validados, o professor e o pe-
dagogo devem, em grande medida, apren-
der a basear-se nos seus próprios conheci-
mentos práticos e experiências únicas e, a
partir daí, aplicar a sua pedagogia com uma
autoridade própria (Fibæk, 2003). 

Baseando-se em Charles Taylor (1991) e nal-
guns estudos empíricos efectuados em es-
colas do ensino básico da Dinamarca, entre
outros, Per Fibæk Laursen desenvolveu no
seu livro Den autentiske lærer (2004) um
ideal de professor autêntico, com as seguintes
características. O professor autêntico

❑ é motivado por um “sentido de vocação”
(deve sentir entusiasmo pela sua profissão
e experimentá-la como uma realização pes-
soal),

❑ vive os seus ideais,

❑ é aberto e respeita as ideias e o com-
portamento das outras pessoas,

❑ leva os seus objectivos a sério e traba-
lha para a criação de um ambiente e um
quotidiano que permitam cumprir esses ob-
jectivos. Para que possa desenvolver este
espaço de autenticidade, o professor

❑ deve manter o diálogo com os seus co-
legas e

❑ manter pacientemente os seus sonhos e
objectivos. No entanto, segundo Fibæk, o
verdadeiro teste de autenticidade tem lugar
na prática, altura em que

❑ cada um define o seu próprio estilo de
ensino, que melhor se adapta às suas ca-
pacidades e possibilidades. Segundo escre-
ve Fibæk, esta decisão tem frequentemente
lugar a um nível intuitivo, não racional. Ci-
tando um dos seus entrevistados, diz: “De-
vemos estar atentos ao que sentimos no nos-
so âmago”. Por outras palavras, a escolha
autêntica também depende do facto de a
sentirmos como certa, e do facto de ser a
escolha certa para nós. A título de conclusão,
descreve da seguinte forma a autenticidade:
“A autenticidade consiste em agir de acor-
do com os nossos valores pessoais. Para ser-
mos autênticos, as nossas atitudes em re-
lação aos valores têm que estar definidas”
(2004, p. 107).

No departamento de investigação sobre a
orientação, formulámos a hipótese de que
a individualização e a consequente atenção
dada à dimensão dos valores e ao que é “au-
têntico” criou a necessidade de repensar a
relação entre a teoria académica e a prática
pedagógica (de acordo com Polanyi, os
irmãos Dreyfus, Ryle e Schön, entre outros),
no sentido de um carácter mais existencial
e ético. 

Conceitos como “tacit knowledge” (conhe-
cimento tácito), “reflection-in-action” (re-
flexão em acção) e “conhecimento prático”
são pensados, em primeiro lugar, na litera-
tura actual sobre a matéria, relativamente ao
contexto específico e limitado da profissão
de cada um. Dado que, nos últimos anos,
os profissionais têm procurado que a sua
prática profissional seja igualmente autênti-
ca e com significado ou experimentada
como tal, não apenas no sentido técnico,
mas também no sentido existencial, surgi-
ram duas novas relações que devem ser ti-
das em conta na investigação profissional.
Trata-se da relação do profissional consigo
mesmo e a sua relação de procura de sen-
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tido com a sua profissão e a sua vida como
um todo. Uma relação a que o filósofo fran-
cês Michel Foucault se referiu na sua obra
mais recente através do conceito rapport de
soi (relação consigo mesmo) ou do concei-
to grego “cuidado ético consigo mesmo” (4) 

Consideramos que, enquanto o conheci-
mento prático de acordo com o conceito de
Polaniys e Schön, por exemplo, está liga-
do a um conhecimento técnico relacionado
com a prática, o conhecimento que, por as-
sim dizer, surge na prática profissional, consti-
tui outro tipo de sabedoria e prática exis-
tencial (não o conhecimento) no que diz 
respeito à experiência de autenticidade, in-
tegridade e significado do profissional rela-
tivamente ao trabalho e à vida segundo uma
perspectiva holística.

Teoricamente, a definição desta dimensão
mais existencial do exercício profissional e
do conhecimento prático poderia consistir
em verificar se o conceito de phronesis am-
plamente aplicado abrange, de uma forma
geral, esta dimensão. Pelo menos, quando
a interpretação do conceito de phronesis
apenas diz respeito à relação da pessoa com
o polis e não com o kosmos, ou seja, quan-
do o conceito apenas é entendido face ao
horizonte de conhecimentos social, político
e cultural e às actividades do dia-a-dia ne-
cessárias neste contexto e não é pensado
em função da procura de sentido de cada
pessoa para a sua própria existência. (5)

Trabalhar com base numa tal abordagem
holística e existencial da vida profissional e
educativa requer formas de diálogo e re-
flexão ao nível do ensino e da educação di-
ferentes daquelas a que estamos habitua-
dos. Em vez do conceito de phronesis, po-
deria ser útil incluir o conceito socrático de
eros no nosso pensamento, uma vez que es-
te conceito implica uma superação constan-
te dos limites estabelecidos e um esforço
permanente para encarar a nossa vida se-
gundo uma perspectiva mais ampla e mais
significativa. Neste contexto, partilho o in-
teresse de Søren Kierkegaard e de Hannah
Arendt, entre outros, pelo diálogo maiêuti-
co de Sócrates e pela sua procura de sabe-
doria (conceito de eros e tò kálon), uma vez
que esta procura e o esforço permanente
estão ligados a um deslumbramento e a uma
abertura fundamental, bem como a uma
maior atenção ao que ainda não foi dito e
ao que ainda não foi possível concretizar.
Como é do conhecimento geral, esta “pos-

tura de abertura”, livre de considerações de
ordem prática (techne) sem, ao mesmo tem-
po, cair na abstracção (episteme) foi igual-
mente uma preocupação do filósofo e her-
menêutico alemão Hans-Georg Gadamer
(Gadamer, 2004/1960). Ele descreve - tam-
bém com referência a Sócrates - esta capa-
cidade de manter uma postura de abertura
através do conceito de formação (Bildung).
Com o conceito de formação, ele encontra
uma forma de abranger o processo e o pen-
samento necessários para tornar possível es-
te esforço e esta procura existencial. Tam-
bém Gadamer se refere ao conceito de phro-
nesis para descrever a relação particular e
vivida de cada pessoa com o mundo. No
entanto, podemos dizer que o conceito de
eros é uma atitude reflectida de cada um,
por um lado, face a esta relação vivida com
o mundo e, por outro, face às grandes nar-
rativas tradicionais da humanidade relativas
à verdade, ao bem e ao belo. É na tentativa
de obter uma totalidade a partir de tudo
isto que surge a prática existencial. Uma
prática e uma totalidade que devem estar
em constante evolução. Por outras palavras,
a forma como encaramos e integramos “the
lived understanding” (a compreensão vivi-
da) no nosso próprio pensamento e prática
difere consoante utilizemos um ponto de
vista aristotélico ou filosófico-existencial (cf.
Kierkegaard After Macintyre, ed. J. Daven-
port & A. Rudd, 2001). 

Com a integração da componente de au-
tenticidade na orientação profissional, o
conceito de Vocational Training and Gui-
dance (orientação e formação profissio-
nal) assume um novo significado, uma vez
que o termo vocation tem um sentido eti-
mológico de “chamamento” ou de “sentir
um chamamento”. Por outras palavras, só
quando o orientador encoraja a pessoa que
procura orientação a “ouvir o seu chama-
mento”, ou seja, o que ela no fundo sente
como uma formação ou profissão com si-
gnificado, é que essa pessoa pode fazer uma
escolha verdadeira (autêntica) e qualifica-
da. Uma escolha mais eficaz aos olhos de
quem se ocupa da política de formação, da-
do que é menos provável que os jovens de-
sistam por falta de motivação (Bjerg, 2000;
Simonsen, 2000). 

Armadilhas da autenticidade

Na opinião do autor, devemos assumir uma
postura crítica face a este interesse pela au-
tenticidade e pelo “professor autêntico”. Não
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(4) O conceito de Foucault relativo
à relação consigo mesmo e ao cui-
dado ético consigo mesmo tem si-
do aplicado pela professora norue-
guesa de Ciências da Saúde Kari
Martinsen, na descrição que faz da
relação das enfermeiras com a sua
própria profissão e com as expe-
riências de cuidados, ansiedade, es-
perança, solidão, felicidade e indi-
ferença com que elas se deparam
diariamente (Martinsen e col., 2003).
Consultar igualmente as análises do
autor relativas aos conceitos de Fou-
cault sobre cuidado ético consigo
mesmo e práticas de liberdade (in
Hansen, 2003, cap. 1) 

(5) A especialista dinamarquesa em
história das ideias, Dorthe Jørgen-
sen, comparou a instrumentalização
e a mercantilização do mundo uni-
versitário que actualmente vivemos,
ao distinguir entre os trabalhadores
assalariados, as pessoas com uma
carreira e os trabalhadores inde-
pendentes (incluindo os intelectuais).
Enquanto os dois primeiros são di-
rigidos por uma consciência instru-
mental, em que a profissão é um
meio para atingir um fim (poiesis),
o trabalhador independente é diri-
gido por uma consciência inquisiti-
va, criativa e recreativa, em que a
profissão é um valor por si mesma
(praxis). Segundo Dorthe Jørgsen-
sen, o ideal é que cada um exerça
a sua profissão como praxis no sen-
tido aristotélico. No entanto, tal im-
plica também que cada um encare
a sua profissão como parte de um
todo mais abrangente e não ne-
cessariamente profissional e como
parte daquilo que somos. O que si-
gnifica que o profissional deve en-
contrar um sentido mais profundo
na sua profissão, tendo em conta
a vida em si mesma e os seus
próprios valores pessoais. Na opi-
nião de Dorthe Jørgsensen, enquanto
os dois primeiros estilos de vida
estão principalmente associados ao
conceito de conhecimento - o que
é mensurável e controlável - o ter-
ceiro estilo de vida está mais asso-
ciado ao conceito de sabedoria. De-
cisiva é, consequentemente, a ati-
tude de vida com que o profissio-
nal encara a sua profissão. (Con-
sultar Jørgensen, 2002, 2003).
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é verdade que esta procura de autenticida-
de pode facilmente resultar no oposto - ou
seja, narcisismo, auto-dramatização e numa
“tentativa de se tornar interessante” - basi-
camente, na falta de autenticidade? E não
poderá esta individualização da vida pro-
fissional e educativa, com as suas exigên-
cias quotidianas de envolvimento e auten-
ticidade, conduzir a um disciplinamento e
uma utilização indirecta e, em última análi-
se, a uma instrumentalização das acções e
dos pensamentos dos estudantes e dos tra-
balhadores, para que melhor se adaptem
aos requisitos do mercado de trabalho pós-
capitalista? Será que a tentativa de harmo-
nizar a vida pessoal e a vida profissional 
é uma forma subtil de controlo e apropriação
do último reduto de liberdade dos 
trabalhadores - a sua vida espiritual e aqui-
lo que fundamentalmente consideram va-
lioso na existência (de acordo com o concei-
to de Foucault de subjectivation e gouver-
nementalité)? Será que Per Fibæk Laursen
tem razão ao dizer que autenticidade é o
mesmo que integridade pessoal? 

A esta última pergunta devemos dar uma
resposta negativa. A autenticidade não é
(apenas) uma questão de integridade pes-
soal. É uma questão que diz respeito à exis-
tência. A autenticidade não está ligada a um
sujeito, mas sim à existência, a Dasein (Hei-
degger). A filosofia existencial, que se ocu-
pa do conceito de autenticidade, é preci-
samente uma crítica radical à subjectivida-
de. Por esse motivo, a autenticidade não é
uma questão de autoconsciência e de inte-
gridade do sujeito. Trata-se apenas de um
pré-requisito, de uma fase inicial para que
se possa vir a falar de autenticidade A au-
tenticidade está ligada, em primeiro lugar,
a uma abertura radical ao mundo e ao que
é o ser humano. A psicóloga existencial e
professora Emmy van Deurzen-Smith es-
creve de forma eloquente (1995) que a au-
tenticidade, por si mesma, não é uma su-
ficiente como virtude. Isoladamente, a au-
tenticidade pode ser sinónimo de loucura.
Como caixa de ressonância decisiva para a
autenticidade, pressupõe-se outro esforço
com um carácter mais filosófico, um pro-
cesso de busca ontológico e existencial, se-
gundo o qual cada um procura mais do que
apenas viver de acordo com os seus valores
pessoais, problematizando e questionando
continuamente o significado do ser huma-
no, do mundo e de uma boa vida, não ape-
nas para si, mas também para a própria hu-
manidade. Ou, como escreve van Deurzen-

Smith, “no momento em que passamos a
ser capazes de viver de forma autêntica,
precisamos de encontrar novos critérios pa-
ra decidir o que é certo e o que é errado”
(Ibid., p. 89)

Se a autenticidade apenas for concebida no
âmbito de um quadro de entendimento psi-
cológico tradicional, entendida apenas co-
mo uma questão de integridade pessoal e
relações sociais, tal significa que ainda
não nos livrámos do subjectivismo e do an-
tropocentrismo (ou seja, o foco no que é
criado pelo homem) e da cultura da auto-
realização, que Charles Taylor e a psicolo-
gia e a filosofia existencial pretendem li-
mitar. 

A procura da autenticidade apenas pode ser
qualificada se for simultaneamente pratica-
da e entendida como um processo de for-
mação (Bildung). Ou seja, um processo de
busca estético e filosófico, em que passa-
mos além do “espaço psicológico” e do “mun-
do humano”, para o encontro entre o “es-
paço filosófico” e o “próprio mundo”, onde
é central a atitude substancial relativa ao que
geralmente é a verdade, o bem e o belo (cf.
descrição anterior de Pierre Hadot sobre a
abordagem utilitária e existencial do mun-
do). 

Assim, quando se trabalha com a filosofia e
os valores pessoais de um profissional ao
nível substancial e normativo, uma aborda-
gem de supervisão psicológica e orientada
por processos não parece ser adequada. 

A orientação filosófica como
espaço para a formação de
autenticidade

É neste quadro que o departamento de in-
vestigação sobre a orientação do Centro pa-
ra o Conhecimento Prático estabeleceu co-
mo objectivo de investigação determinar se
a prática de orientação filosófica (Philoso-
phical Counseling, Philosophischen Praxis)
pode ser uma forma de qualificar a procu-
ra de autenticidade dos profissionais e a sua
capacidade para trabalhar com a dimensão
existencial do seu trabalho, bem como pa-
ra a percepção dessa dimensão. Partimos as-
sim do pressuposto que, com a orientação
filosófica, é possível trabalhar com a di-
mensão existencial do ensino e formação
profissional sem cair nas três armadilhas da
procura de autenticidade: o psicologismo,
o instrumentalismo e o moralismo. 
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Mais concretamente, o autor (Hansen, 2004)
propôs um modelo de procura para a orien-
tação filosófica, entendido na área de tensão
entre os conceitos filosóficos de autentici-
dade, formação e existência - ou, como di-
ria Søren Kierkegaard, no jogo entre a es-
tética, a dialéctica e a ética (Kierkegaard,
1846; Hansen, 2003). Apenas se levarmos a
sério estes conceitos filosóficos podere-
mos livrar-nos do vocabulário psicológico,
social-construtivista e utilitário que faz e tem
feito parte da tradição terapêutica e da tra-
dição operária e que serviu de base a gran-
de parte do pensamento relativo à orien-
tação do século XX. 

De um ponto de vista da história das ideias,
a orientação filosófica tem raízes na anti-
guidade, no entendimento da filosofia co-
mo uma forma de vida e uma arte da vida
(Hadot, 1995; Nussbaum, 1994; Shusterman,
1997). No entanto, a primeira orientação fi-
losófica prática moderna (Philosophische
Praxis) foi instituída pelo filósofo alemão
Gerd Achenbach (1984) em 1981. Actual-
mente, a orientação filosófica é um fenóme-
no reconhecido a nível internacional na área
da educação, da economia, do desenvolvi-
mento dos recursos humanos (Human Re-
source Development) e no sector social e da
saúde (6) (Lahav &Tillmanns, 1995; Zdren-
ka, 1997; Schuster, 1999; Raabe, 2001, Her-
restad, 2002, Hansen, 2003).  

Em primeiro lugar, centra-se no conteúdo,
no que o participante diz, e não nas moti-
vações, forças e factores psicológicos sub-
jacentes, que podem estar por trás do que
é dito. Como disse o orientador filosófico e
filósofo canadiano Ran Lahav: “Em primei-
ro lugar, para ser considerada filosófica, uma
investigação deve lidar principalmente com
ideias do domínio público - ou seja, concei-
tos, concepções, suposições, teorias, etc. -
em vez de expor acontecimentos ou pro-
cessos concretos (cognitivos, emocionais,
etc.) ocultos na mente de uma pessoa (esta
tarefa compete à psicologia)” (1996, p. 262).

Tal levanta imediatamente a questão de
saber se a orientação filosófica não está
condenada a um mundo de abstracções e
de ideias gerais, muito distante da vida real.
A resposta deve ser negativa. A orientação
filosófica tem uma natureza específica, pe-
lo que não se trata de filosofia prática ou
teórica, no sentido académico do termo (ou
seja, apenas um discurso filosófico específi-
co - teórico-académico - sobre ética, esté-

tica, política, religião e temas existenciais),
ou filosofia aplicada (Applied Philosophy).
A orientação filosófica é uma prática maiêu-
tica, que se baseia principalmente na ex-
pressão de vida e nas relações com o mun-
do da pessoa que procura orientação, bem
como na sua filosofia de vida, que está en-
raizada na sua prática concreta. “..A nossa
maneira de ser exprime uma determinada
concepção da realidade, embora não seja
necessariamente uma teoria coerente e unitária
(a nossa vida é por vezes inconsistente). Por
outras palavras, o nosso estilo de vida ex-
prime diversas ideias acerca do mundo e,
por esse motivo, é um tema para filosofar.
Estudar a vida de alguém de uma forma fi-
losófica é estudar a compreensão vivida por
essa pessoa (não apenas pensada): estu-
dar a sua coerência, expor as suas supo-
sições ocultas, analisar as suas ideias e va-
lores básicos, etc. Este facto sugere que o
objectivo da auto-análise filosófica, no
contexto da orientação filosófica, é ex-
plorar a “compreensão vivida” da pessoa
que procura orientação, nomeadamente, o
mundo conforme é “compreendido” pelas
emoções, pelo comportamento, pelos pen-
samentos, esperanças, desejos e por toda a
maneira de ser dessa pessoa” (Ibid., p. 265). 

A prática filosófica é uma praxis no sentido
aristotélico do termo, ou seja, uma activi-
dade que não é um meio para atingir algo
diferente, mas algo com valor próprio. Além
disso, esta praxis é filosófica. A natureza es-
pecífica do que é “filosófico” não é apenas
a familiaridade e as capacidades relativas a
determinados métodos e teorias filosóficas.
O que distingue o praticante de filosofia do
filósofo académico, do pedagogo filosófico,
do psicoterapeuta e do orientador profis-
sional e pedagógico construtivista e orien-
tado por objectivos e pela função é a forma
como o praticante de filosofia aborda um
assunto, um diálogo ou um problema. O
praticante de filosofia não a utiliza - como
o pedagogo, o orientador e o terapeuta - pa-
ra resolver, tratar ou simplesmente “reflec-
tir” um problema. Isso seria uma instru-
mentalização e uma vulgarização da práti-
ca filosófica. Como afirmou Ran Lahav (1996),
a resolução de problemas pode ser um efei-
to secundário da prática de orientação fi-
losófica, mas o objectivo principal é e deve
continuar a ser a criação de uma comuni-
dade de investigação, dedicada à procura
da sabedoria. O que implica questionar per-
manentemente as nossas suposições funda-
mentais e as dos outros, bem como perce-
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(6) A 7.ª Conferência Internacional
sobre Orientação Filosófica (“Phi-
losophical Practice - A Question of
Bildung?”) teve lugar na Universi-
dade de Ciências da Educação da
Dinamarca e foi organizada pelo de-
partamento de investigação sobre a
orientação, em colaboração com a
Escola Superior de Ciências Em-
presariais de Copenhaga (departa-
mento de gestão e arte), de 3 a 6 de
Agosto de 2004. Consultar
www.dpu.dk/konferencer.
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ber o mundo fora da imagem do mundo que
cada um constrói, de forma a que o orien-
tador e a pessoa que procura orientação ex-
perimentem momentos de puro deslum-
bramento. O que Gadamer descreve como
uma “postura de abertura” (Gadamer,
2004/1960), p.348), Martin Buber como um
“encontro”, o autor descreve como apren-
dizagem verdadeiramente autêntica, em que,
durante breves momentos, perdemos o nos-
so ponto de apoio pessoal e profissional e
somos envolvidos num processo onde, num
encontro com o Diferente e o Outro, somos
seriamente desafiados a assumir uma pos-
tura relativamente ao que voltamos a sa-
ber e sobre se isso continua a fazer sentido
do ponto de vista existencial (cf. Bollnow,
1969; Buber, 1966). 

Como foi referido, este tipo de sabedoria -
ao contrário da filosofia académica tradi-
cional - não é algo que se procure de uma
forma independente da vida vivida e do
diálogo concreto, que tem lugar entre o
orientador filosófico e o seu companheiro
de conversação. Para o praticante de filo-
sofia, é decisivo que se tenha como ponto
de partida a relação vivida com o mundo da
pessoa que procura orientação, bem como
as suposições filosóficas que ela toma co-
mo certas, para depois se avaliar essas su-
posições de forma crítica, em conjunto com
a mesma pessoa. Por exemplo, os proble-
mas relacionados com a nossa família, connos-
co ou com a nossa carreira envolvem fre-
quentemente questões conceptuais (por
exemplo, o significado dos conceitos de ami-
zade, amor e auto-respeito), questões éticas
(o dever moral face aos nossos filhos e a
correcção moral relacionada com o facto de
abandonarmos ou não o nosso parceiro),
questões existenciais (que forma de vida é
autêntica ou valiosa?), bem como outros as-
suntos semelhantes. Ao contrário de um pro-
cesso de diálogo e de reflexão, em que se
tenta enquadrar o que é dito num sistema
de conhecimento teórico abstracto, por exem-
plo de natureza médica, sociológica, psi-
cológica ou filosófica especializada e no âm-
bito do qual se procura determinar as cau-
sas e as estruturas que possam estar por trás
de uma experiência de vida ou expressão
de vida aplicável, neste caso o objectivo
consiste na criação de um espaço para uma
avaliação filosófica do que é dito, com ba-
se nas experiências de vida da pessoa que
procura orientação e na expressão que está
à frente dessa pessoa, na sua relação concre-
ta com o mundo e forma de estar no mun-

do. Nas palavras do filósofo e professor no-
rueguês Anders Lindseth, que trabalha há
mais de 20 anos em orientação filosófica,
tanto a nível prático como teórico: “A filo-
sofia não é uma ciência que tenta estabe-
lecer uma imagem do mundo como um ob-
jecto ou conjunto de objectos que devem
ser ordenados de forma sistemática. É antes
uma tentativa de captar experiências de
vida como um projecto permanente, algo
que decorre ao longo do tempo, que en-
contra a sua expressão ao longo do tempo
e que necessita da reflexão filosófica para a
sua expressão” (Lindseth, 2002, p. 3).

O que a abordagem da orientação filosófica
tem de único é o facto de, ao contrário da
abordagem construtivista (Peavy, 1998), não
tentar apenas reflectir o sistema de valores
do outro, de forma a que a pessoa fique mais
consciente e reflicta sobre o mesmo. Tam-
bém tem lugar uma relação crítica interro-
gativa com a “idealização” de cada pessoa,
bem como a integração de outras ideias fi-
losóficas fundamentais, que podem colocar
em perspectiva a relação dessa pessoa com
o mundo e a própria pessoa numa situação
de deslumbramento fundamental. Este fac-
to tem por objectivo a ultrapassagem do ho-
rizonte de conhecimentos e da construção
da realidade no âmbito dos quais a pessoa
pensa e vive actualmente. “Enquanto a psi-
coterapia tem por objectivo principal mo-
dificar os processos e forças psíquicas ac-
tuais de uma pessoa, a Orientação Filosófi-
ca tenta conduzi-la a novas paisagens de
idealização exteriores a si mesma. Neste sen-
tido, filosofar no âmbito da Orientação Fi-
losófica não é um esforço solipsista, não se
limita ao domínio das ideias criadas pelo ser
humano, sendo antes um diálogo entre a vi-
da humana e o horizonte mais vasto em que
está integrada” (Lahav, 1996b, p. 261). 

Ao contrário do psicoterapeuta e do orien-
tador construtivista, o orientador filosófico
é particularmente sensível aos temas fi-
losóficos relacionados com as experiên-
cias de vida do ser humano. Desenvolveu
uma caixa de ressonância filosófica especial
capaz de elevar o que a pessoa diz para um
nível em que passa a ter um interesse geral
e em que pode ser associado a temas na
área da filosofia, da literatura e da religião.
Desta forma, a pessoa que procura orien-
tação é encorajada a encarar um problema
ou uma expressão de vida não apenas se-
gundo um ponto de vista profissional ou
pessoal, mas também segundo um ponto de
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vista filosófico e comum à humanidade, o
que frequentemente leva a que aquilo que
a pessoa considera valioso e significativo na
existência passe a ter uma ligação mais for-
te com a atitude ou o problema pessoal
ou profissional que está a ser discutido. 

De uma forma breve e demasiado sistemáti-
ca - dado que, em última análise, não é possível
estabelecer um método para a orientação
filosófica, para além de uma interrogação
constante das nossas próprias suposições fun-
damentais, bem como das dos outros - o pro-
cesso de orientação filosófica pode normal-
mente ser descrito como sendo composto
por cinco dimensões ou fases (Lahav, 2001). 

Inicialmente, perfeitamente de acordo com
a tradição terapêutica, o orientador filosófi-
co tenta relacionar-se através de uma pos-
tura fundamentalmente aberta com o “uni-
verso” e a expressão de vida que encontra
na narrativa da pessoa que procura orien-
tação, relativa ao assunto sobre o qual essa
pessoa pretende filosofar. Nesta fase, é uti-
lizada principalmente uma abordagem fe-
nomenológica. 

A segunda dimensão da orientação filosófi-
ca consiste numa abordagem filosófico-her-
menêutica, segundo a qual o orientador ou-
ve as suposições filosóficas fundamentais da
abordagem vivida e pensada da pessoa que
procura orientação relativa a este tema. Que
significados e temas de vida fundamentais
(por exemplo, a natureza do eu e da liber-
dade, o valor do amor e do sucesso, etc.)
podem ser associados à narrativa e expe-
riências concretas da pessoa que procura
orientação. Aqui é importante que o orien-
tador filosófico não imponha um tema à vi-
da da pessoa que o procura, mas que per-
mita que esse tema evolua no decorrer do
diálogo, ao seu próprio ritmo, de uma for-
ma fiel às experiências e atitudes dessa pes-
soa. A questão ou tema filosófico com que
se deve continuar a trabalhar deve ser uma
decisão suprema a tomar pela pessoa que
procura orientação. 

A terceira dimensão está relacionada com
a reflexão crítica. Nesta fase, a complexida-
de da questão filosófica escolhida deve ser
longamente abordada, sem que se procure
uma resposta apressada. O papel do orien-
tador filosófico é ajudar - à imagem de uma
parteira socrática - a estudar e aprofundar
a “filosofia pessoal” presente na abordagem
imaginada do tema pela pessoa que procu-

ra orientação. Deve fazê-lo, por exemplo,
através de perguntas do tipo socrático (Han-
sen, 2000) e da apresentação a essa pessoa
de outras abordagens e ideias filosóficas
alternativas e fundamentais sobre o tema. No
entanto, estas abordagens e ideias filosófi-
cas não devem ser apresentadas como au-
toridades, mas sim como matérias-primas,
que a pessoa que procura orientação pode
estudar, modificar, criticar ou ultrapassar, se
forem encaradas como um auxílio para ilu-
minar a forma única de viver dessa pessoa.

Neste caso, é igualmente importante que o
orientador filosófico apresente sempre mui-
tas abordagens e ideias filosóficas diferentes
e mutuamente contraditórias relativas ao te-
ma em questão, para encorajar a pessoa que
o procura a assumir uma posição própria
e a desenvolver o seu próprio ponto de vis-
ta independente, em relação permanente
com a sua prática e vida. A linguagem uti-
lizada durante o diálogo filosófico não de-
ve ser abstracta, hipotética ou académica,
devendo basear-se na linguagem e vida
diárias da pessoa que procura orientação. 

Na quarta dimensão, o orientador filosófico
volta à situação concreta da pessoa para ava-
liar de que forma o tema filosófico escolhi-
do encontra expressão na vida dessa mesma
pessoa. Que suposições fundamentais sobre
o tema existem na filosofia vivida dessa pes-
soa (lived understanding) e de que maneira
pode o seu estilo de vida concreto ser visto
como uma resposta à questão selecciona-
da. O novo entendimento desenvolvido no
âmbito dessa avaliação será utilizado como
caixa de ressonância para reflexão. No en-
tanto, a atenção deve ser dirigida para as su-
posições filosóficas fundamentais que são
aparentemente tomadas como certas na abor-
dagem prática do tema e no dia-a-dia da pes-
soa que procura orientação. Esta quarta di-
mensão caracteriza-se principalmente por
uma forma de reflexão existencial. 

A última fase do processo de orientação fi-
losófica corresponde à forma como a pes-
soa que procura orientação pode desen-
volver uma resposta pessoal à questão fi-
losófica que foi inicialmente escolhida. Nes-
ta fase, essa pessoa terá idealmente desen-
volvido uma compreensão mais alargada do

❑ tema,

❑ de algumas abordagens alternativas ao
tema e
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❑ da forma como a questão encontra ex-
pressão na sua vida e como se torna rele-
vante para a sua vida. É a altura certa para
a pessoa que procura orientação desen-
volver a sua abordagem pessoal e forne-
cer respostas para a questão colocada. 

Não se trata de um assunto meramente teóri-
co, uma vez que deve envolver as suas
atitudes no dia-a-dia, a forma como se re-
laciona com os outros e toda a sua atitude
face à vida propriamente dita. Trata-se ob-
viamente de um processo, uma formação
contínua, que não pode ser concluído após
algumas sessões de orientação. É antes uma
atitude de aprendizagem e de deslumbra-
mento, que pode ser alargada à vida e ao
trabalho e a que os teóricos da orientação
filosófica chamam simplesmente viver uma
vida presente e filosófica ou, de acordo com
Sócrates, viver uma vida com cuidado ético
consigo mesmo. 

O professor Anders Lindseth, que também
está ligado ao Centro para o Conhecimen-
to Prático da Universidade Regional de Bodø,
e o autor deste texto irão integrar as abor-
dagens da orientação filosófica acima refe-
ridas no projecto de investigação “A orien-
tação profissional e o conhecimento práti-
co na formação profissional”. Pretendem
igualmente desenvolver novas formas e abor-
dagens que melhor correspondam às
condições e situações laborais e pedagógi-
cas presentes nos cursos de formação pro-
fissional da Dinamarca e Noruega (7). Na

vertente prática do projecto de investigação,
o objectivo será testar a orientação filosófi-
ca em diferentes contextos profissionais. De
acordo com os planos, esses testes deverão
decorrer em seminários de formação de pe-
dagogos e professores e em escolas de en-
fermagem seleccionadas na Noruega e Di-
namarca. 

Neste caso, a prática de orientação dará prin-
cipal atenção aos valores

❑ que o estudo exige do aluno,

❑ criados pelos períodos de prática e

❑ à forma como os estudantes (e os pro-
fessores que participam nos seminários) en-
caram a relação entre a vertente académica
e os seus valores pessoais relativos à vida (o
aspecto de autenticidade). O método utili-
zado para a recolha de experiências de-
verá basear-se em pesquisa-acção e de cam-
po, bem como num novo método fenome-
nológico-hermenêutico, desenvolvido por
Anders Lindseth e pelo professor A. Norberg
(2004) da Universidade de Umeå, na Suécia. 

Com esta investigação - teórica e prática -
esperamos contribuir para a resposta à per-
gunta inicial deste artigo, nomeadamente,
como é possível trabalhar com a dimensão
mais existencial (Learning to Be) da orien-
tação profissional e pedagógica e numa pers-
pectiva de orientação e formação ao longo
da vida (Lifelong Learning and Guidance).
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Este estudo visa a definição
de uma metodologia capaz de
conceber a formação em ar-
ticulação com o trabalho, a
partir de uma reflexão sobre
o quotidiano e as práticas de
trabalho e uma colaboração
entre todos os intervenientes.
Do diagnóstico à avaliação,
nenhuma acção é concebida
ou levada a efeito que não se-
ja com base nos pareceres,
opiniões e interesses das partes
envolvidas no processo. 
A metodologia utilizada ba-
seia-se na Investigação-Acção
(I-A) e no processo cíclico que
a caracteriza: planear - actuar
- observar - reflectir. O técni-
co de formação assume aqui
um novo papel: de facilitador
e de impulsionador das práti-
cas de formação. 
Conclui-se que há motivos pa-
ra considerar abordagens mais
dinâmicas na concepção e or-
ganização da formação, ba-
seadas em processos de in-
vestigação e de reflexão, atra-
vés da participação de todos
os implicados no processo.

Introdução

Este artigo baseia-se numa dissertação inti-
tulada “Formação e Organização do Trabalho
- ensaio de Investigação-Acção numa em-
presa do sector do Comércio e Distribuição”
concluída no Instituto Superior de Ciên-
cias do Trabalho e da Empresa (ISCTE) em
2003, no âmbito do curso de mestrado em
Ciências do Trabalho.

O conceito de formação tem, neste projec-
to, uma conotação que vai muito para além
quer dos tradicionais modelos assentes num
modo de formação inspirado no ensino tra-
dicional, quer das acções ou dos cursos de
formação formal. Vai muito para além, tam-
bém, da perspectiva da formação por catálo-
go em que perante uma oferta de cursos de-
finidos e estruturados à partida, há um
conjunto de pessoas que se inscrevem ou
que acorrem com o intuito de aprender al-
go. 

Verifica-se, com alguma regularidade, que
dos cursos de formação realizados, não são
medidos os resultados, quer se tenha ou não
produzido uma modificação das práticas, ou
ao nível da organização. Tal deve-se ao fac-
to de, por um lado, para as estatísticas se
considerarem outros aspectos como o núme-
ro de acções realizadas ou o nível de satis-
fação dos participantes e, também por se
conceber a formação de forma pouco contex-
tualizada, sem atender aos problemas que
realmente existem e sem considerar todos
os intervenientes do processo de formação.

A formação não deveria basear-se apenas na
oferta de cursos, mas, antes, apostar decisi-
vamente numa lógica de procura, no senti-
do de ir ao encontro das necessidades reais
de um determinado meio e da sua popu-
lação. Deve ser um meio e não um fim em
si mesma, e definir-se em função de pro-
blemas e de situações reais que há que ir

diagnosticando, acompanhando e avalian-
do, num processo cíclico, que contribua pa-
ra que a aprendizagem ocorra no contexto
de trabalho e se consiga uma melhoria contínua
da organização. Na actual era de incerteza,
as organizações eficazes, de acordo com
Le Boterf (1989) foram forçadas a reunir as
condições necessárias para que as situações
de trabalho sejam educativas ou formativas
a fim de assegurar o bom funcionamento e
desempenho dos grupos de trabalhadores,
sempre na óptica da melhoria permanente
do desempenho económico e social e da re-
dução dos disfuncionamentos.

Poderia definir-se este projecto como a pas-
sagem de um sistema de Acção de Formação
para um outro de Formação-Acção (Le Bo-
terf, 1987), na medida em que se deixa de
conceber a formação por programas ou cur-
sos definidos e estruturados à partida, or-
ganizados sem uma análise prévia e sem que
se considerem os interesses de todas as
partes. A formação começa por se centrar
num diagnóstico e num estudo em que se
identificam os problemas, mas, também de
igual forma, os conhecimentos e as práticas
existentes. Tudo é identificado, pelo envol-
vimento das partes e os objectivos, para a
formação, são definidos a partir do que real-
mente existe no terreno e nas práticas de
trabalho.

Por outro lado, tenta-se que a aprendizagem
ocorra não só ao nível da acção de formação
mas que seja levada para a prática de mo-
do a servir como base para a melhoria
contínua. Pretende-se passar de um mode-
lo de formação que considera o indivíduo,
para outro que se direccione para a organi-
zação que aprende. Com a implementação
deste projecto, passa a organizar-se a for-
mação quer em função dos problemas e das
necessidades que existem, quer dos inter-
esses e dos conhecimentos expressos pelos
próprios indivíduos. Para tal, na concepção
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da Formação-Acção, interessa fazer emergir
o conhecimento que há em cada pessoa e
de integrar esse conhecimento individual,
no grupal e organizacional. 

Na primeira parte do artigo, para além de
uma referência aos campos teóricos inerentes
à problemática do estudo, faz-se uma abor-
dagem à Investigação-Acção, aqui utiliza-
da como metodologia para a pesquisa e tam-
bém com fins de formação. Toda a pes-
quisa parte de uma situação real e concre-
ta: a concepção e organização da formação
contínua (técnica e de conhecimento do pro-
duto) para os vendedores. Trata-se de um
estudo de caso de uma grande superfície
comercial, situada em Lisboa, um grande ar-
mazém (1), em que cada uma das suas uni-
dades departamentais apresenta característi-
cas de pequeno comércio a retalho, consti-
tuindo o todo uma verdadeira rede de pe-
quenas unidades de negócio.

Toda a problemática em torno da venda,
tem implicações também ao nível da for-
mação. Assim, os vendedores são o grupo
estratégico para a empresa na medida em
que são eles que estão em contacto directo
com os clientes. Relativamente ao conteúdo
da formação e, de acordo com um estudo
realizado pelo Cedefop (1995:14), é ne-
cessário e “cada vez mais corrente a for-
mação dirigida a melhorar o conhecimen-
to dos produtos e a incidir nas atitudes e
comportamentos dos colaboradores, de for-
ma a melhorar a imagem que se quer dar
da empresa”. 

Face às novas transformações da organização
do trabalho, por um lado, e devido a clientes
cada vez mais informados, por outro, é
necessário ter vendedores cada vez melhor
formados que simultaneamente tenham uma
orientação para o cliente e que sejam es-
pecialistas nos produtos da sua área de ven-
da. A questão é, desde logo, saber quais
as formas mais eficazes de o conseguir e,
para isso, não se pode pensar apenas nos
postos de trabalho ou apenas nas pessoas,
quando o que se pretende é aumentar as
competências para o trabalho.

Apresenta-se a metodologia seguida para
a concepção e organização da formação por
forma a que esta seja eficaz e, ao mesmo
tempo, que tenha em conta as condicio-
nantes na organização do trabalho. Na rea-
lidade, existem vendedores que trabalham
por turnos e outros, encontram-se em re-

gime de part-time; existem áreas de venda
altamente especializadas e que detêm ape-
nas um número reduzido de vendedores;
paralelamente, verifica-se uma falta de es-
pecialistas em algumas áreas no comércio,
pelo que há que ter alguma criatividade e
conceber a formação muito para além dos
tradicionais modelos de cursos em sala.

A explicação de todo o processo e a com-
preensão/ reflexão da acção referem-se não
a uma lei ou uma teoria, mas sim à com-
preensão desta situação particular. Assim,
neste projecto, é mais importante o crité-
rio de explicitação das práticas do que um
critério de representatividade. Pretende-se
partir de uma situação concreta e complexa
em que a acção se desenrola, e depois de
a compreender, elaborar princípios de acção.
Neste caso, a resolução de problemas im-
plicou a participação de todos e, o técnico
de formação, aqui também investigador, foi
co-produtor de mudança e de conhecimento. 

A segunda parte do artigo, aborda, num pri-
meiro momento, o processo que faz emer-
gir um novo paradigma da formação. Im-
porta analisar os limites do modelo tradi-
cional da formação que se baseava na pers-
pectiva instrumental e adaptativa dos pro-
cessos de formação, assente em cursos es-
truturados e que se fundamentava numa
visão do homem como ser programável. De
facto, em muitas acções concebidas no pas-
sado, pensava-se mais nos meios do que
nos resultados e o cerne da formação era o
formador e o domínio que possuía dos
conteúdos. Hoje, importa aproximar a for-
mação do trabalho mas também o traba-
lho da formação, numa articulação cada vez
mais estrita e em que importam os resulta-
dos na acção, mais do que os da acção
(de formação). A articulação estreita das si-
tuações de formação com os contextos de
trabalho reconhece as situações de trabal-
ho como sendo formativas. Considera-se,
por outro lado, que existe em cada pessoa
um potencial formativo que através dos
conhecimentos e da experiência e interesses
pessoais, se foi acumulando. É esse ma-
nancial de conhecimentos, de experiên-
cias ou simplesmente de atitudes que im-
porta fazer emergir de cada pessoa e colocá-
lo ao serviço de toda uma comunidade. 

Num segundo momento, apresenta-se uma
classificação de diferentes tipologias de acções
e como elas foram operacionalizadas nesta
organização. Apresentam-se os resultados
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(1) A empresa tem uma presença
consistente e completa no seu país
de origem, Espanha. As mais de
70 lojas que possui, têm em venda
1,5 milhões de referências e uma
superfície líquida superior a 820.000
m2. A loja aberta em Lisboa, no fi-
nal de 2001, com uma superfície de
venda de 60.000 m2, conta actual-
mente com 1900 empregados e é
a primeira da rede que pretende de-
senvolver em Portugal mas é igual-
mente um marco no ciclo de vida
do grupo, por concretizar a primei-
ra experiência de internacionalização
do conceito de Grandes Armazéns.
O Departamento de Formação, em
Espanha como em Portugal, está in-
tegrado na Direcção de Recursos
Humanos da empresa. Para o de-
senvolvimento da formação, a em-
presa conta com instalações apro-
priadas (em cada uma das lojas da
empresa) onde se pode desenvol-
ver a actividade formativa corres-
pondente.
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de alguns casos de estudo, constituídos por
formas de formação que se puseram em
prática, sempre em articulação com o tra-
balho e seguindo uma mesma metodologia,
com base no processo cíclico que caracte-
riza a Investigação-Acção.

Na terceira parte do artigo fazem-se algu-
mas reflexões acerca do impacto do estudo
para a organização e apresentam-se algu-
mas sugestões para futuras investigações.

Quadro teórico de referência

Os campos teóricos sobre os quais se de-
senvolve toda a problemática inerente ao
estudo, assentam basicamente no modelo
construtivista de formação, nas teorias rela-
tivas à organização qualificante e aprendente,
e na própria teoria das relações humanas.

O projecto de Formação-Acção implemen-
tado assenta na formação centrada nos
formandos, na formação enraizada no próprio
trabalho, na formação orientada para a re-
flexão e investigação sobre as práticas, en-
volvendo a troca de experiências entre pes-
soas. Estes princípios, inscrevem-se nos pres-
supostos do modelo construtivista da for-
mação dado que se baseiam na ideia de que
a prática profissional constitui, por si só, uma
fonte importante da construção do conhe-
cimento. Valorizam-se as experiências dos
profissionais e a reflexão sobre as suas práti-
cas. O sujeito constrói o seu próprio conhe-
cimento através da sua intervenção directa
sobre o objecto. 

Na linha das organizações aprendentes, emer-
ge muitas vezes o conceito de “trabalho por
projectos” em que a equipa de projecto é
constituída, independentemente das linhas
hierárquicas, de modo a que reúna as com-
petências necessárias para a resolução de
um problema. Empresa qualificante e em-
presa aprendente (2) são sempre evocadas
nas dinâmicas de mudança, estando esta,
associada à ideia de progresso. A primeira
é a que confere as competências aos in-
divíduos e a segunda, a que desenvolve a
competência colectiva (3). 

A teoria das relações humanas, sugere que
os factores humanos desempenham um pa-
pel chave no incremento da produtividade,
através da melhoria contínua do conheci-
mento prático para o que contam os conhe-
cimentos dos trabalhadores das bases. Há
uma polarização em torno do sujeito receptor

da formação e considera-se que as pes-
soas são mais do que objectos de estudo,
são sujeitos com quem se trabalha e se au-
to-analisam. Nesta concepção, a formação
visa o desenvolvimento integral do adulto.
Também a própria metodologia de Investi-
gação-Acção se baseia numa concepção hu-
manista, quando as pessoas são valorizadas
e são ajudadas a desenvolver as suas com-
petências e habilidades. 

O processo usado para avaliar a formação,
baseou-se no modelo dos quatro níveis de
avaliação proposto por Kirkpatrick (1998)
(4), em que a formação pode ser avaliada
em diferentes dimensões: no primeiro nível,
medem-se as reacções de satisfação, no se-
gundo nível, determina-se a aprendizagem,
no terceiro, o comportamento e a transfe-
rência para os contextos de trabalho, e no
quarto nível, medem-se os resultados da or-
ganização.

A Investigação-Acção (I-A) como
metodologia para a Formação

As finalidades e funções da I-A podem ser
de vária ordem, podendo assumir funções
de investigação, de pesquisa e de acção,
uma função crítica, uma função de acção
com vista à mudança e finalidades de for-
mação. Tendo a formação objectivos de mu-
dança, há que considerar tanto as mudan-
ças individuais como as colectivas ou as so-
ciais. A I-A surge como uma estratégia de
formação a implementar nesta empresa, com
o intuito de ajudar quer os técnicos de for-
mação, quer os formadores e mesmo os par-
ticipantes ou os seus chefes, a desenvolve-
rem capacidades e atitudes de questionar
em permanência a sua prática. 

Métodos utilizados

O estudo parte de um trabalho de reflexão
acerca de uma realidade e de práticas concre-
tas de organização da formação, tendo-se
usado um diário de investigação. Para a or-
ganização das várias modalidades de for-
mação, recorreu-se a diferentes métodos nas
várias fases do processo.

Entrevistas e questionários com feed-
back

Neste estudo, toda a formação assenta num
processo de resolução de problemas, in-
serindo-se no ciclo espiral da I-A em que
a partir de necessidades sentidas pelos
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(2) O modelo do double-loop lear-
ning de Argyris e Schon (1978:140)
assemelha-se ao processo cíclico da
I-A. O processo de aprendizagem é
cíclico e tem as fases de descober-
ta - invenção - produção - genera-
lização. 

(3) Le Boterf (2004:167) aborda a
questão da natureza e do desen-
volvimento da competência colec-
tiva, referindo que os ganhos de pro-
dutividade ou de performance de
uma unidade ou de um colectivo de
trabalho, se situam actualmente ca-
da vez mais nas interacções entre
os membros de um colectivo de tra-
balho, na qualidade das relações
que entre eles desenvolvem.

(4) O modelo de Kirkpatrick foi es-
colhido por ser o mais comum e re-
conhecido pelos práticos e espe-
cialistas da formação, apesar de ter
sido revisto ou criticado por muitos
autores: Philips,  em 1955,  propunha
um nível de avaliação diferente dos
quatro referidos, referente ao retor-
no do investimento (ROI) com o ob-
jectivo de determinar em que me-
dida os impactos obtidos justificam
o investimento efectuado; Brinke-
rhoff, em 1987 propunha ainda um
nível diferente de todos os restantes
em que incluía a fase de avaliação
formativa; Holton III (1996) e  Swan-
son e Holton III (2002)  têm, por
sua vez, criticado o modelo dos qua-
tro níveis por este colocar a ênfase
nas reacções face aos resultados de
desempenho. Por outro lado, Hol-
ton III (1996:6)  refere que Alliger
& Janak em 1989 consideravam que
as relações causais envolvidas nos
vários níveis da taxonomia ainda
não tinham sido demonstradas. Swan-
son e Holton III (2002) consideram
o modelo de Kirkpatrick como sen-
do de valoração dos resultados e
veem sugerir um Sistema de Ava-
liação de Resultados integrado num
processo constituído por quatro com-
ponentes: um processo, áreas de re-
sultados, um plano e ferramentas.
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próprios profissionais, se analisa e dia-
gnostica a situação a mudar. No caso das
acções de formação em sala, este diagnósti-
co é feito a partir de um questionário apli-
cado aos vendedores e às chefias. O ques-
tionário é elaborado a partir de um pré-dia-
gnóstico elaborado pelo técnico de for-
mação/ investigador a partir dos encontros
e das conversas mantidas com chefes, com-
pradores e fornecedores. Numa segunda
fase, de feed-back, a informação recolhi-
da, é analisada por Formação e enviada aos
formadores sendo utilizada na definição
dos temas e conteúdos para a formação.
Os questionários foram aplicados em 10 di-
ferentes acções de formação técnica/ pro-
duto, a 72 vendedores.

No caso da formação em contexto de tra-
balho, foi a própria formadora que utili-
zou uma escala de avaliação em vários pa-
râmetros, junto dos próprios 78 vendedores,
de 16 diferentes áreas de venda, antes e de-
pois de terem sido acompanhados em contex-
to real de trabalho.

Na formação por projecto, foram utilizadas,
também, na fase de diagnóstico, entrevistas
semi-estruturadas junto dos chefes dos pi-
sos que têm arranjos de roupa, junto das
modistas do Atelier prestador de serviços,
dos vendedores, e junto dos operadores de
Expedição. 

Resolução de problemas com
experimentação no terreno

O processo cíclico, em espiral, ou looping,
que caracteriza a I-A, consiste num ciclo in-
tegrado de actividades em que cada fase
aprende da anterior e determina a seguin-
te. Em geral, o processo começa com uma
ideia geral ou uma situação que é necessário
melhorar. Depois de decidir o âmbito da ac-
tuação e de efectuar um reconhecimento
preliminar sobre as circunstâncias do cam-
po de actuação, o investigador/ formador
traça um plano de acção. Define formas
de monitorizar os efeitos do primeiro pas-
so, a estratégia a implementar e as circuns-
tâncias em que se implementará, na práti-
ca. De cada passo implementado recolhem-
se dados da acção que se descrevem e ava-
liam. Desta avaliação saem dados que ser-
virão para preparar um novo plano e assim
sucessivamente. Kemmis & Elliott (1982) ci-
tados por Winter (1989:13) concebem o pro-
cesso como uma relação em espiral entre a
análise da prática (fundamental para pro-

mover mudanças) e a implementação de
práticas alteradas (fundamental para au-
mentar a compreensão).

Todos os autores referenciados na revisão
bibliográfica efectuada, são unânimes em
considerar que, na I-A, é necessário existir
o envolvimento dos participantes, a cola-
boração, a aquisição de conhecimentos e
a mudança social. O processo pelo qual o
investigador vai alcançar estas premissas é
uma espiral da investigação que consiste em
planear, actuar, observar e reflectir. A I-A vi-
sa, não tanto a erradicação de um proble-
ma, mas, sobretudo a evolução da situação,
em que se valorizam os pequenos passos
que os implicados vão dando. 

Estes quatro elementos da espiral (5) ou ci-
clos (planear, actuar, observar e reflectir)
têm como pressuposto que em cada ciclo
o investigador planeie antes de agir e re-
flicta nas constatações e no método depois
de agir. A reflexão no final de cada ciclo,
alimenta o planeamento do ciclo seguinte
e como consequência, em cada uma das
fases, vai-se aprendendo. Noutras fases
confirma-se a aprendizagem anterior ou ve-
rifica-se a inadequação da aprendizagem
proposta. É o que Gummesson (1991) ci-
tado por Dick (1993:14) refere ser uma es-
piral hermenêutica onde cada volta da
espiral se edifica na compreensão da vol-
ta anterior. Cada ciclo da pesquisa corres-
ponde, assim, à actuação/ acção subjacen-
te na reflexão individual. Depois de cada
ciclo critica-se o planeamento, a acção e a
reflexão. E isto vai sendo feito à medida
que se recolhem os dados e documentação
para a própria I-A.

Se a Formação-Acção visa a resolução de
problemas existentes, usa-se a I-A como for-
ma de obter informações acerca de uma si-
tuação, a fim de agir sobre ela e dar-lhe uma
solução. Em lugar de esperar por soluções
vindas do exterior, os profissionais investi-
gam directamente os problemas que se lhes
colocam, de modo a conseguir soluções to-
tais ou parciais. Desta forma, os profissio-
nais adquirem uma compreensão mais apro-
fundada dos problemas e das possibilidades
de intervenção. As organizações a que per-
tencem podem modificar as suas formas de
trabalhar, questionar a sua cultura, re-equa-
cionar a sua relação com a comunidade e
enriquece-se o conhecimento da comuni-
dade referente ao grupo profissional e a to-
da a comunidade da empresa.
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(5) Para Kemmis e McTaggart cita-
dos por Dick (1997) a espiral ou o
ciclo típico têm as seguintes fases:
1a) decidir que questões queremos
responder. Se for a primeira etapa
do processo pode ser uma questão
ampla como “como é que este sis-
tema funciona?” 1b) decidir a quem
perguntar e como perguntar. 2) Per-
guntar (Actuar) 3a) verificar a in-
formação recolhida 3b) interpretar
a informação 3c) verificar a ade-
quação da escolha de participantes
e a maneira de recolher informação
3d) verificar os dados e a interpre-
tação com a literatura relevante.

Journal PT Nr 34.qxd  21-07-05  12:37  Page 72



Entre a investigação e a acção existe sempre
uma iteração e uma interacção permanen-
te, e a produção de conhecimentos dá-se
mediante a transformação da realidade exis-
tente. A formação pela investigação pode
conseguir-se através de diferentes estraté-
gias e actividades que depois de uma análi-
se sobre as práticas, no terreno, levam à for-
mação, na medida em que ocorre uma arti-
culação de conhecimentos e a transformação
das situações. 

Metodologia de avaliação

Nas acções em contexto de trabalho, foi apli-
cado um questionário aos 16 chefes das
16 áreas de venda e outro aos 78 vende-
dores participantes, 8 semanas após o início
do seguimento..Por outro lado, após o mes-
mo período, a formadora que fez o acom-
panhamento no terreno preencheu as suas
grelhas de observação no posto de traba-
lho, avaliando cada participante nos vários
itens e comparando com a avaliação de dia-
gnóstico, correspondente ao início do se-
guimento de cada vendedor.

Na formação em sala, nas acções de simu-
lação, foi aplicado um questionário a 10
chefes de 10 áreas diferentes e outro a 72
participantes (embora apenas 48 de 7 áreas
diferentes tenham respondido), 2 a 3 se-
manas após a frequência da acção. Foi rea-
lizado um questionário informal aos forne-
cedores formadores, após o mesmo período. 

Na formação por projecto, no caso da for-
mação sobre o processo dos Arranjos de
Roupa, foi aplicado um questionário a 5
chefes de diferentes áreas de Confecção, a
3 operadores de Expedição e a 12 vende-
dores da Equipa dos Arranjos, 4 meses após
o início da actuação das equipas em cada
piso. 

Foram ainda recolhidos dados de pós-ven-
da, quanto ao número de incidências, as re-
clamações de clientes, e os custos com as
peças, antes e depois do projecto.

Mudança de paradigma da
formação: da acção de formação à
formação-acção

Este projecto de Formação-Acção emerge
devido a uma enorme vontade de reorga-
nizar o modelo de formação vigente na em-
presa, visando contribuir para a produção
de uma mudança organizacional contínua

ou profunda, no sentido que lhe confere
Quinn (1996). Neste sentido, ele tem um si-
gnificado que vai para além do processo de
investigação, representando também, para
a prática profissional da interventora, uma
oportunidade de reflexão crítica. 

Enquanto técnica de formação da empresa,
a interventora no caso aqui relatado vem já
desenvolvendo um trabalho de concepção
da formação e agora entende assumir uma
visão crítica sobre a forma como, na em-
presa, tem estado organizada a formação.
Neste exercício que é, acima de tudo, de au-
to-crítica, pretende-se definir um modelo
válido para a empresa, que assente num pro-
cesso a aplicar a toda a actividade de co-
ordenação de formação, assumindo assim,
para além do seu carácter retrospectivo, uma
visão prospectiva. 

Todo o projecto nasce a partir da reflexão
iniciada pela técnica de formação, sobre a
sua própria prática diária, apoiada pelas no-
tas de campo e pelo diário de investigação.
Da reflexão efectuada, às leituras que si-
multaneamente se foram realizando, foi emer-
gindo todo um conjunto de ideias e de
possíveis formas diferentes de fazer, de ana-
lisar e de organizar, que se começaram a pôr
em prática, à medida e no decurso da acti-
vidade de trabalho. 

Com o projecto, pretende-se ensaiar toda
uma lógica de concepção da formação atra-
vés de um processo cíclico, com o objecti-
vo último de servir de base à organização
da formação na empresa. Para isso, além de
se ter definido a forma de actuação, para di-
ferentes situações de formação - em função
das necessidades e dos objectivos, imple-
mentou-se o modelo num conjunto de acções
levadas a cabo. Todas as exemplificações se
podem caracterizar por um ponto comum
que é o facto de, para todas elas e de al-
guma forma, se ter usado a situação de tra-
balho com o fim de activação da situação
de formação. Um outro aspecto comum é o
facto de se tentar que ocorra uma produção-
mobilização-aquisição de saberes (Barbier,
1996), pelo apelo à implicação e participação
do público-alvo.

O grande objectivo definido para o Projec-
to Formação-Acção é garantir que com as
acções de formação técnica se produzam re-
sultados ao nível dos conhecimentos, das
competências, ou da organização do tra-
balho, em função dos objectivos traçados. 
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O problema surge depois, na avaliação, quan-
do se pretende saber se se verificou, de fac-
to, a aquisição de conhecimentos e de práti-
cas, e se as mesmas foram transferidas para
as situações de trabalho. Nem sempre é fácil
recolher dados no terreno que possam atri-
buir-se, na verdade, à formação. Por um la-
do, porque as melhorias verificadas podem
não dever-se exclusivamente a formação na
medida em que concorrem sempre inúmeros
factores; por outro lado, a forma mais práti-
ca, fácil e que necessariamente, tem de se uti-
lizar, os questionários a participantes e che-
fias, situam-se apenas ao nível das represen-
tações dos sujeitos. Importa, por isso, não
apenas conhecer os resultados e o produto
da formação, mas a forma utilizada para que,
de facto, se produzam esses resultados. 

Nesse sentido, a metodologia utilizada no
projecto parece adequada, dado que existe
um acompanhamento e um diálogo constan-
te entre a concepção da formação, os for-
madores, as chefias e os participantes, que
vai para além do que é a acção em si. 

O que está em causa é por tudo isso, uma
alteração do processo, a criação de um
novo modelo, uma nova forma de conce-
ber, organizar e avaliar a formação que, de
resto, já se fazia na empresa. Considera-se,
também, que, com as situações apresenta-
das, não se esgotam todas as possibilidades
para conceber a formação, partindo sempre
da sua articulação com o trabalho. 

Esta lógica de formação baseada na pro-
cura, prevê que toda a formação é conce-
bida tendo em conta as necessidades e os
interesses quer dos indivíduos, quer da or-
ganização. Supõe-se que a formação tem de
ter resultados (uns mais dificilmente men-
suráveis que outros), que possam medir-se.
Estes deverão ser conhecidos e analisados
utilizando-se como output mas também co-
mo input, em base de um processo de me-
lhoria contínua, da formação e dos pro-
cessos de trabalho. Supõe-se, também, que
a formação deve ser avaliada não pelo núme-
ro de acções levadas a efeito ou pelo núme-
ro de horas que cada empregado teve de
formação, mas, pelos resultados reais e efec-
tivos ao nível do indivíduo ou de um gru-
po, ao nível dos processos de trabalho e ao
nível da organização.

Se anteriormente a formação se resumia a
cursos ou acções de formação em sala, com
este projecto, pretende-se que a formação

ocorra como desenvolvimento, em contex-
tos formais, não formal e informal. Se se or-
ganizavam os cursos por módulos e em
função de conteúdos, pretende-se agora pas-
sar a integrar o conteúdo e o processo em
que a acção de formação decorre, em função
da organização do trabalho. É com base no
que se passa em todo o contexto de traba-
lho, no que aí existe, no que são as difi-
culdades, as necessidades, os problemas, as
situações (a)normais e também do que se
já sabe, e do que já existe, que se definem
e estruturam as acções.

Se no passado não existia qualquer flexi-
bilidade e os próprios formadores fornece-
dores, no caso das acções de simulação,
se limitavam a “dar” mais um curso, ba-
seando-se no modelo e no programa que
traziam à partida, neste projecto, preten-
de-se partir para uma abordagem empírico-
indutiva. No anterior modelo, aprendia-se a
teoria e depois ia-se para a prática para apli-
car. No actual modelo, pretende-se que a
formação em sala sirva para fundamentar,
sistematizar e consolidar conhecimentos e
aprendizagens que os indivíduos trazem da
prática. O geral será, então, inferido a par-
tir de situações particulares vividas e ex-
perimentadas pelos participantes, antes da
teorização.

No passado, de acordo com Lesne (1984) a
formação era baseada num modo transmis-
sivo do saber em que o formador era o trans-
missor de conhecimentos numa relação dis-
simétrica e as acções eram tomadas isola-
damente, não se considerando o todo e o
departamento com todos os seus elemen-
tos. Na Formação-Acção pretende-se a evo-
lução da eficácia de um colectivo, a partir
da evolução de todos os seus membros. Pa-
ra isso, há que promover a partilha de conhe-
cimentos e saberes, a auto-formação e os
grupos de trabalho.

De facto, num passado recente, a acção
de formação na empresa baseava-se e qua-
se se resumia a uma relação formador-for-
mando e no caso presente de Formação-
Acção pretende-se uma relação multidirec-
cional em que entram entidades internas
(formador, chefes, comprador, vendedor, co-
legas) e entidades externas (6) (fornecedores,
clientes, concorrentes, formadores,..).

Um outro aspecto que diferencia este pro-
jecto do anterior modelo de formação, diz
respeito à relação com o saber. Antes, tra-
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(6) Nas entidades externas incluem-
se os fornecedores enquanto co-
merciais e enquanto formadores; os
clientes na medida em que se consi-
dera a formação e conhecimentos
que o vendedor pode adquirir na
relação que estabelece com o clien-
te - embora não seja o propósito
deste trabalho analisá-lo - e dos
concorrentes na medida em que há
acções que podem realizar-se nas
instalações de fornecedores em que
podem co-existir no mesmo espa-
ço formativo, colegas da concor-
rência.
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tava-se de utilizar o saber e agora pretende-
se caminhar no sentido da construção do
saber. Há uma aposta clara nos indivíduos
experientes e que são os agentes da mu-
dança. Para além disso, são os próprios co-
laboradores que definem ou propõem os te-
mas para a formação.

A mudança de paradigma passa pela as-
sumpção de um novo papel que a Formação
tem de assumir na organização. Deve co-
meçar antes por um re-equacionar do próprio
papel que detém dentro dos Recursos Hu-
manos, e também na organização. Este no-
vo papel prende-se com a necessidade de
antecipar as evoluções na organização do
trabalho. O projecto proposto, pressupõe
um olhar simultaneamente menos centrado
na Formação enquanto departamento, e en-
quanto sala, e cada vez mais focalizado na
própria acção, nos contextos e nos indivíduos,
por forma a contribuir para a construção de
uma organização que aprende (7), bem co-
mo na possibilidade de medir os resultados
aos diversos níveisatrás considerados. 

Operacionalização das diferentes
tipologias de acções

Com este estudo, pretendeu-se também or-
ganizar a formação em torno de diferentes
modalidades de formação que foram agru-
padas em três diferentes tipologias de acções
formativas, seguindo a classificação de Bar-
bier (1996) (8). Desde logo, não se trata de
definir qual delas será melhor ou mais váli-
da; a apreciação terá de fazer-se em função
de cada situação. Não existe uma tipologia
de acções melhor do que a outra; em geral,
o ideal é que sejam complementares. Todas
são úteis e necessárias e este estudo trata de
definir uma forma adequada de as conce-
ber, organizar e avaliar, sempre em articu-
lação com o trabalho, por forma a garantir
o seu êxito e apropriação a diferentes si-
tuações.

Formação no desenrolar das situações
de trabalho

As acções que se englobam nesta lógica de
concepção da formação, destinam-se à
construção de um itinerário individualizado
de formação, nas mais vastas áreas de tra-
balho, e que se efectua segundo o modo de
organização do trabalho. Embora todas
decorram no local de trabalho, umas avan-
çam durante o exercício da actividade pro-
fissional e outras, estão separadas do exercício

da actividade profissional. As acções vi-
sam a apreensão imediata da globalidade
do processo de trabalho e das relações pro-
fissionais; mas, visam também, a apreensão
de conteúdos a partir da sua contextuali-
zação em situação real. Decorrem do facto
de, em contínuo, se dar a admissão de no-
vos vendedores para cada uma das diferentes
áreas.

As acções levadas a cabo no desenrolar das
situações de trabalho (Barbier, 1996) no âm-
bito deste projecto, incluem-se todas na for-
mação técnica em temas de confecção, em
que se privilegiaram as práticas com for-
mador em contexto de trabalho. No entan-
to, o modelo é igualmente válido para as
acções com o envolvimento das tutorias, ge-
ralmente em fase de inserção profissional.
Em todas, se usam as situações e os contex-
tos de trabalho para activar e acompanhar
a aprendizagem.

Em lugar de os conteúdos serem totalmen-
te veiculados pelo formador e o participan-
te assumir uma atitude passiva, como com-
plemento ao apoio prestado pelo formador,
são os próprios profissionais, de forma ac-
tiva, a procurar a informação e, assim, são
também eles, os construtores (e não me-
ros utilizadores) do saber. Trata-se de le-
var os participantes a aprender a aprender
e a produzirem saberes - muitas vezes, pou-
co ou nada formalizados, como forma de
contribuir para uma transformação conjun-
ta das pessoas e do trabalho, no seu exercício
e na sua organização.

Neste tipo de acções, pretende-se levar os
indivíduos a uma construção e a uma apro-
priação dos saberes, a partir dos instrumentos,
dos conteúdos e dos processos da sua própria
actividade de trabalho. Não se visa uma
alteração imediata e directa das situações de
trabalho. Visa-se todo um conjunto de sa-
beres a mobilizar na sua situação de traba-
lho actual ou que se possa transferir a ou-
tra situação similar. Os saberes técnicos e
profissionais de base, são adquiridos atra-
vés da utilização da situação de trabalho e
o trabalho é tido como ponto de partida da
formação. 

Logo que o indivíduo é admitido na orga-
nização e começa a ser seguido pelo for-
mador, procede-se a um diagnóstico (9) em
função dos itens previamente definidos pa-
ra cada área de venda e, imediatamente,
são definidos com os formandos os níveis
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(7) Segundo Senge (1990) são cinco
as disciplinas que podem contribuir
para um pensamento sistémico
inerente às organizações que apren-
dem: “adopção de um pensamento
sistémico”, “fomentar uma mestria
pessoal na própria vida”, “desafiar
os modelos mentais prevalecentes”,
“criar uma visão de conjunto e par-
tilhada”, “promover a aprendizagem
em equipa”. 

(8) Formação no desenrolar das si-
tuações de trabalho, Formação a par-
tir das situações de trabalho e For-
mação nas próprias situações de tra-
balho.

(9) É este diagnóstico, realizado pe-
lo formador, que avalia, não apenas
os conhecimentos, mas também o
saber fazer. Para tal, o formador ob-
serva o vendedor na sua actividade
ou, na impossibilidade, passa o ques-
tionário de avaliação de diagnósti-
co. A valorização atribuída ao for-
mando deve ser definida em conjun-
to entre formador e formando.

Journal PT Nr 34.qxd  21-07-05  12:37  Page 75



em que, para cada item, se encontram. Pa-
ra cada um dos itens, existe um objecti-
vo, dependendo da área ou da actividade
que vai exercer, e esse objectivo é comu-
nicado ao formando. A partir daí, forma-
dor e formando, definem linhas de traba-
lho e de apoio para que este consiga atin-
gir o objectivo.

Como esta problemática afectava os mais de
400 vendedores, de 5 pisos diferentes, só de
confecção, emergiu a necessidade de contra-
tar um formador exclusivamente para estes
temas.

A partir do momento em que entrou para o
serviço de Formação, uma profissional do
ramo da confecção que simultaneamente já
era formadora, começou a ser possível a or-
ganização deste tipo de acções. Este pro-
cesso, consistiu numa contínua problemati-
zação das situações e práticas de trabalho,
com todos os implicados no processo, no
sentido de fazer emergir necessidades de
formação.

Neste tipo de acções, os objectivos e os
itinerários de formação, para o público-al-
vo, estão determinados, mas, não totalmente.
Eles emergem, progressivamente, a partir
das situações de trabalho e podem inte-
grar momentos de formação não formal, com
formador, e momentos de auto-formação ou
mesmo através de formação informal, na
própria situação de trabalho. As situações
estão previstas mas não planificadas, dado
que se trata de itinerários individualizados
de formação em que cada um dos elemen-
tos terá o seu ritmo, as suas necessidades,
os seus próprios interesses e motivações.

O modelo elaborado para o seguimento dos
vendedores pelo formador desde o dia-
gnóstico à avaliação, foi o seguinte:

❑ Identificado o vendedor a seguir, o for-
mador vai junto dele e faz a avaliação (de
diagnóstico) prática dos conhecimentos e
saber fazer, em situação real, sendo atribuída
em conjunto, uma valoração com base na
escala de 1 a 10 que depende de cada área; 

❑ formador indica o objectivo a atingir pa-
ra cada parâmetro e as estratégias e activi-
dades (realização de exercícios teóricos e
práticos, práticas em PC, apoio local quan-
do está com cliente,...) são definidas em
função dos conhecimentos e necessidades,
mas, também do interesse de cada indivíduo;

❑ formador vai acompanhando cada in-
divíduo e reformulando o esquema de se-
guimento;

❑ Ao fim de 8 semanas de seguimento, re-
gista a avaliação que, nesse momento, atri-
bui ao vendedor. 

Formação a partir das situações de
trabalho

As situações de formação a partir das si-
tuações de trabalho (Barbier, 1996), referem-
se a acções pontuais de formação formal,
sendo no caso presente, de simulação em
sala. Realizadas com objectivos de elevar os
conhecimentos técnicos ou de produto,
contam com especialistas ou formadores,
em geral, cedidos pelos fornecedores. Tam-
bém estas acções partem de situações de
trabalho, isto é, são as situações de trabal-
ho e os produtos que se vendem, que sus-
citam a realização das mesmas. São marca-
das com base na expressão dos interesses e
das motivações dos indivíduos mas, tam-
bém, com base nos motivos que suscitam a
sua realização o que é problematizado,
antecipadamente, com o chefe e com o com-
prador. São concebidas e orientadas em
função dos conhecimentos expressos (não
apenas nas dúvidas mas também nas
concepções que os indivíduos têm dos pro-
dutos). Os conteúdos do trabalho de cada
área são usados como ferramentas para a
formação na medida em que, em sala, há
a intenção de uma reconstrução e de uma
finalização dos saberes. Tenta-se recriar o
que existe no trabalho e a estada em sala,
visa melhorar ou corrigir o que são as práti-
cas levadas a cabo pelos vendedores, em si-
tuações de trabalho.

A sua organização obedece a uma lógica de
preparação prévia que envolve os partici-
pantes, os chefes, os compradores e do ou-
tro lado, os próprios fornecedores. A in-
centivar e a mediar o processo, está o téc-
nico de formação atento aos sinais de todas
as partes, sempre numa perspectiva de me-
lhoria contínua. Parte-se, sempre, de uma
reflexão sobre os resultados de acções an-
teriores para que, a partir daí, se planifiquem
as acções seguintes. Os indivíduos são tam-
bém levados a reflectir sobre a sua prática. 

Na fase de planeamento, de cada uma das
acções de simulação, tem-se em conta o pro-
cesso de tomada de consciência. Muitas
vezes, os indivíduos não se apercebem do
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que não sabem ou não são capazes, o que
não ajuda a que desenvolvam competên-
cias. Pretende-se com estas acções, que os
vendedores passem por um processo de
consciencialização das suas capacidades, pe-
lo que têm de intervir e experimentar, até
poderem interiorizar as suas capacidades e
usá-las, quanto mais não seja, de forma in-
consciente e espontânea. 

Nesse processo, surge o contributo de par-
ceiros internos e externos à empresa. Os for-
madores, na acção, indicam o que está bem
mas também o que se poderia melhorar, e
dão-se conta do que as pessoas sabem e do
que não sabem. Antes da acção também já
tinham tido acesso aos questionários de dia-
gnóstico de conhecimentos dos vendedores.
Com base nestas e noutras informações, o
técnico de formação e o formador, possuem
informação acerca do que os vendedores
sabem melhor, do que sabem pior e do que
não sabem. O técnico de formação inicia
o esboço para a formação definindo os ob-
jectivos, as metodologias e estratégias de
acção (sempre que possível, de carácter práti-
co e de experimentação), na ficha de acção
que enviará ao formador do fornecedor que
preencherá os restantes campos. Desta for-
ma, garante-se que a acção é planificada em
função dos interesses dos vários interve-
nientes e em função dos objectivos que se
pretendem. A avaliação ocorre nas 3 a 4 se-
manas após a acção em que se aplicam ques-
tionários aos chefes e aos participantes
nas acções.

Formação nas situações de trabalho
(Formação por projecto)

Consideram-se casos de formação nas si-
tuações de trabalho (Barbier, 1996), os dis-
positivos que visam a produção ou a mo-
dificação dos modos operatórios ao serviço
de uma melhor eficácia colectiva. Pretende-
se que todos os actores envolvidos usem da
palavra, quer para descrever o seu trabalho
e os problemas que encontram, quer para
darem o contributo na procura de soluções
para os problemas. No âmbito deste mode-
lo de trabalho formativo, este tipo de acções
designa-se Formação por Projecto, porque
são acções que levam ao desenvolvimento
dos indivíduos como um todo, e devido
igualmente à utilização de metodologias e
processos de trabalho próximos da meto-
dologia de projecto. Os grupos que se consti-
tuem (segundo a necessidade de resolução
de diferentes problemas), reúnem-se mais

ou menos regularmente. Neste processo, a
acção antecede a formação que se verificará
pela observação e reflexão que se faz da
acção. Nesta situação, a apropriação dos
conhecimentos parte do indivíduo enquan-
to construtor do próprio saber. Ninguém lhe
impõe saberes, apenas há que promover
uma reflexão sobre a prática para que daí
possa emergir conhecimento.

Nestas acções, a formação em sentido ha-
bitual não é o principal objectivo. A dimensão
formativa ocorre porque os trabalhadores
implicados constituem, simultaneamente,
objecto e meio da transformação que se pre-
tende produzir. Existe uma grande partici-
pação das pessoas que se implicam e são
formalmente solicitadas a fazer uso da pa-
lavra. O carácter formativo produz-se pelo
próprio método de trabalho que constitui o
principal conteúdo para a formação. O pro-
cesso formativo parte do que já existe, das
práticas de trabalho realizadas por diferentes
colectivos, cada um com diferentes expe-
riências. É do cruzamento de tais saberes
e realidades que há uma troca de informações
e se constroem novos saberes. Surge, assim,
um processo formativo numa lógica de conti-
nuidade e de melhoria. Trata-se de uma
orientação para o processo, muito mais do
que para o conteúdo, e coloca-se a ênfase
na interacção entre os actores no sentido de
influenciar mudanças no comportamento ou
nas atitudes, mais do que, simplesmente,
transmitir conhecimentos.

O exemplo apresentado nesta modalidade
de formação tem também a ver com a
confecção mas, neste caso, com a gestão e
organização de todo o processo das peças
com arranjos de roupa. Começou-se com al-
gumas reuniões, primeiro, com alguns ele-
mentos de forma informal e depois, alargou-
se às chefias dos vários pisos de confecção.
Nasce assim um grupo de trabalho que se
designou Projecto dos Arranjos. Numa pri-
meira fase, elaborou-se um documento úni-
co a aplicar em toda a loja nas áreas de
confecção. A equipa reunia (e ainda reúne)
mensalmente, sendo, sempre, elaborada a
acta. Este grupo é formado por um corpo
técnico (hierarquia e funções directamente
relacionadas com os problemas e as so-
luções), pelo grupo de colectivos implica-
dos, e que são operacionais, e pelo sistema
de Formação na sua função de coordenação
e de animação. Mais tarde, verificou-se que
outros problemas ainda haveria por resol-
ver. Além disso, era necessário fazer rectifi-
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cações no documento e assim, há um se-
gundo ciclo, uma segunda ronda já para a
definição de uma Equipa de Arranjos que,
em cada piso, se encarregaria de fazer cum-
prir as normas elaboradas pelo grupo. Foi-
se percebendo a necessidade de partir pa-
ra um processo de formação ao nível das
equipas, e de todo um colectivo com uma
intervenção nas situações de trabalho.

A avaliação foi realizada através da aplicação
de questionários aos chefes e participantes,
e recolhendo dados da própria organização,
comparando, por incidências ou reclamações,
antes e depois da Formação por Projecto.

Análise e discussão dos resultados

Com o modelo de Formação-Acção imple-
mentado, verificou-se, na opinião dos chefes
e de outros elementos (formador, fornece-
dores, técnico de formação), que a quase
totalidade dos vendedores melhorou o nível
de conhecimentos; que as acções têm apli-
cação prática e que os conhecimentos são
utilizados ao nível do trabalho; e que na opi-
nião de todos os vendedores avaliados pe-
los chefes, quer nas acções de simulação,
quer no posto de trabalho, há uma melho-
ria na sua performance.

Para cada uma das tipologias identificadas
e das acções levadas a cabo, os resultados
foram diferentes porque também o eram as
problemáticas e os objectivos. Para além da
modalidade de formação, também as es-
tratégias e actividades se distinguiram, em
cada caso. No entanto, para todas elas, se-

guiu-se um modelo assente num processo
cíclico, numa aproximação à metodologia
da Investigação-Acção. Outro aspecto co-
mum a todas elas é que a acção de formação,
o encontro em si, visa ser acima de tudo um
momento de reflexão sobre a acção. Para
isso, antes de cada acção, há todo um tra-
balho de preparação e de reflexão que de-
ve continuar depois da acção de formação.
Ora, aqui surge o novo papel que cabe à
Formação e aos técnicos, na organização.
Levar, em primeiro lugar, a que todos par-
ticipem, a que o formando e as práticas de
trabalho sejam o centro da formação; levar
a que os outros se tornem profissionais re-
flexivos, incutir atitudes de curiosidade e de
busca e de construção do saber-fazer pro-
fissional, como via para ascender ao próprio
saber suportado na abstracção.

Avaliando os resultados à luz do modelo dos
4 níveisde Kirkpatrick (1998), obtêm-se os
dados apresentados no Quadro I. Com es-
te modelo de formação e com estas acções,
verificou-se a integração das situações de
formação nas actividades de trabalho e a en-
trada, na loja, das situações de formação.
Era o que se pretendia, para a produção de
alguma transformação ao nível das práti-
cas de trabalho. 

Um outro aspecto que distingue este pro-
jecto do anterior modelo de formação que
vigorava na empresa e que era baseado na
oferta de cursos, é que a quantidade de
acções de formação com este modelo, fica
reduzida. Com o caso da Formação por Pro-
jecto, actua-se ao nível das próprias práti-

Tipologia 1. Reacção à formação 2. Aprendizagem 3. Transferência 4. Resultados 
de acções na empresa

Resultados nos 4 níveis de avaliação (modelo de Kirkpatrick) Quadro 1

Mais pessoas formadas em menos
tempo e sem ausências do posto
de trabalho.

Para os chefes, 95 % dos vende-
dores aplicam os conhecimentos
adquiridos na formação. Para a for-
madora, todos melhoraram em to-
dos os parâmetros de avaliação. A
performance dos vendedores subiu
de 2 a 3 pontos na escala de 1 a 10.

98 % dos vendedores referem que
adquiriram mais conhecimentos.
Para os chefes, as melhorias verifi-
caram-se pelo menos para 60 % dos
vendedores em todos os parâme-
tros do desempenho. 

100 % dos vendedores considera-
ram que os exercícios realizados
foram úteis e 78 % muito úteis
porque se relacionam com o seu
trabalho. O contexto de formação
que preferem é o posto de traba-
lho.

Formação em confecção
em contexto de trabalho

Ao nível dos resultados não consta-
tados aumentos das vendas, devi-
do à dificuldade de isolar variáveis
e devido à contaminação de outros
factores (feiras, campanhas e pro-
moções).

Para os chefes, 60 % dos vendedores
melhoraram capacidade para ven-
der os produtos, 30 % melhora-
ram na diversidade de tarefas e 22
% na polivalência. 77 % melhora-
ram argumentos. Performance era
antes 5,6 e depois é 7,9, em média.

Os chefes referem que 95 % dos
vendedores melhoraram o nível de
conhecimentos e 98 % dos parti-
cipantes referem que adquiriram
conhecimentos que utilizam no tra-
balho.

Questionados verbalmente após a
acção, reacções em geral muito po-
sitivas. Opinião 2-3 semanas após
acção. 59 % sugerem formação mais
prática, 38 % com duração super-
ior e 19 % com apoio posterior na
loja.

Formação técnica de pro-
duto, em simulação

Redução das incidências detecta-
das na loja, na presença ou não do
cliente, de 5,1 % (no final do 1º mês
do projecto) para 1,1 % (4 meses
após).

100 % dos operadores de Expedição
passaram a cumprir normas, 40 %
dos chefes passaram a conhecer os
circuitos e mais de 60 % melhorou
relação com Atelier externo, for-
necedor.

58 % dos vendedores e 67 % dos
operadores de Expedição referem
que adquiriram conhecimentos.

Não questionado, mas poderá ve-
rificar-se pelo absentismo zero nas
reuniões mensais em que estiveram
sempre presentes os representantes
de cada um dos pisos (ver Apên-
dice 39).

Formação por projecto “Ar-
ranjos de roupa”
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cas de trabalho. Formação e trabalho consti-
tuem um todo. Com as acções no contexto
de trabalho, existe uma transferência ime-
diata e um acompanhamento, não sendo ne-
cessário deslocar as pessoas do seu trabal-
ho para a formação. As acções de simulação
em sala, podem, assim, ser de tempo re-
duzido e há todo um conjunto de reflexões
antes e depois da acção em si, que prepara
e que faz continuar o processo formativo. 

Este é, então, um modelo que aponta para
uma racionalização dos tempos da formação
e em que não há uma perda de tempo com
dados que não interessam e que, normal-
mente, fazem parte dos programas, ape-
nas para preencher a carga horária definida
ou imposta à partida. O modelo apresen-
tado, para além da eficácia verificada, apon-
ta para resultados ao nível do trabalho e da
organização, e uma redução dos tempos de
formação sendo, por isso, também, mais efi-
ciente. Obviamente, há que ajustar, sempre,
a modalidade e o contexto de formação às
condições existentes e às necessidades que
se impõem. 

Com a execução deste projecto, parece ter-
se dado um contributo, ainda que restrito,
para o exterior, ao nível dos fornecedores e
das suas próprias pessoas da formação. O
facto de se ter imprimido uma certa forma
de trabalhar a formação, terá constituído pa-
ra muitos deles, uma novidade. Ora, isto im-
plicou, também, um modo diferente de en-
tender a formação. Para os que nunca tin-
ham dado formação, houve um apelo, um
auxílio e um direccionar para a formação.
Para os já habituados às lides da formação,
ter-se-á contribuído, pelo menos, para mos-
trar que existem outras formas de organizar
a formação. Dos cursos que estavam todos
eles definidos à partida e estruturados em
função do produto em si, ou da forma co-
mo o formador organiza a informação, pas-
sou-se para uma formação à medida, que
se impunha para que a via de formação se-
guida correspondesse às necessidades e in-
teresses do sistema cliente (Lopes, 2002) da
formação, tendo como elemento central o
próprio formando.

Muitas vezes, também, terá sido a Formação
a proporcionar um primeiro contacto e aproxi-
mação entre os fornecedores e a loja, chefes
e vendedores. Em geral, notou-se que os
fornecedores se sentiram parceiros, e foram
várias as vezes em que a partir daí, eram
eles que vinham ao encontro da técnica-in-

vestigadora para dar conta dos resultados
que eles próprios notaram no desempenho
dos vendedores, já na loja, depois da reali-
zação das acções.

Reflexões acerca do estudo

Dificuldades e resistências

A primeira dificuldade encontrada prende-
se com a própria concepção da investigação-
acção, como estratégia de formação, dada
a escassez de estudos nesta matéria.

Levar os indivíduos a comportarem-se co-
mo práticos reflexivos e a serem os autores
da sua própria formação, contribuindo pa-
ra que a formação não se transforme em
acções de modo transmissivo, constitui, em
si, uma dificuldade imensa, tal como se tor-
na complicado envolver os diversos parcei-
ros, normalmente pouco solicitados no que
respeita ao desenvolvimento de acções de
formação. Aliada a esta circunstância, en-
contra-se uma outra dificuldade que se pren-
de com o facto de, tradicionalmente, a for-
mação de modo transmissivo estar forte-
mente enraizada, tal como o modelo esco-
larizado de formação. Acresce que muitos
formadores assumem uma postura, na for-
mação, de exposição de conhecimentos e
de temas e interiorizam acriticamente a ideia
de que a sua missão é “ensinar” e “formar”
outros cuja função é aprender. 

No caso concreto em que os formadores são
propostos pelos fornecedores ou mesmo pe-
los promotores de marcas, torna-se necessário
também definir o perfil dos formadores que
devem ser seleccionados. Deverão escolher-
se os técnicos que dominam as questões re-
lacionadas com a produção e o fabrico
dos produtos, ou devem, antes, preferir-se
vendedores experientes que sabem por ex-
periência quais são as questões colocadas
pelos clientes, estando, simultaneamente,
mais próximos da cultura dos vendedores a
formar? 

Outra dificuldade refere-se ao facto de,
em todo o processo, ter de se contar com
os vários intervenientes, em tempo útil. Mui-
tas vezes, só com muita insistência, dina-
mismo e pro-actividade se conseguiu a co-
laboração dos fornecedores/ formadores.
Quanto aos compradores, nem sempre tin-
ham disponibilidade para colaborar na an-
tecipação conjunta, necessária à preparação
das acções a implementar. 
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Relativamente aos sujeitos, é importante ir
confrontando os informadores, como sejam
os fornecedores, os compradores, os chefes
ou os vendedores, com alguma análise pre-
liminar, por exemplo, sobre os resultados
de determinadas acções. As suas respostas
podem ajudar a perceber se a ideia inicial
está ou não correcta, mas, também não se
poderá confiar totalmente nos sujeitos, já
que eles tendem a ver as coisas de uma for-
ma muito própria, o que pode dificultar a
capacidade de distanciamento e análise da
situação.

No processo de avaliação é forçoso recon-
hecer a dificuldade concreta em obter re-
sultados e indicadores internos, pelo que se
recorre, principalmente, nas acções de for-
mação em sala, à auto e à hetero-avaliação,
tendo por base apenas a percepção que
os indivíduos detêm da sua acção. Por ou-
tro lado, não foi possível realizar a avaliação
sempre que esta seria desejável. Se se mul-
tiplicam as acções de curta duração, sobem
as dificuldades em as avaliar sistematica-
mente. Há que considerar ainda que aos
vendedores já lhes é pedido o diagnóstico
de conhecimentos através do questionário
que preenchem antes de cada acção. Aos
chefes, é-lhes solicitada toda a colaboração
antes e depois das acções, nas fases de dia-
gnóstico e nas fases de avaliação. Torna-se
impensável solicitar nas 2-3 semanas após
as acções de simulação, por exemplo, a ava-
liação a todos, de todas as acções. Correr-
se-ia o risco de, inclusivamente, se confun-
direm quanto à avaliação, dado que, algu-
mas avaliações se sobreporiam.

Algumas limitações 

As limitações deste estudo, prendem-se, es-
sencialmente, com os aspectos metodológi-
cos e com os resultados obtidos. Relativa-
mente às questões metodológicas, este é um
estudo que não é representativo de todas as
formas de organização da formação e pode
não se adaptar às restantes empresas. Os re-
sultados apresentados e as conclusões efec-
tuadas, não pretendem por isso, ser gene-
ralizáveis, dada a diversidade de situações
e de realidades.

Uma forte limitação prende-se, com o facto
de que as pessoas que procedem à avaliação,
são, simultaneamente, juízes e partes. O ava-
liador (chefe, formador) poderá correr o ris-
co de, inconscientemente, ignorar ou mi-
nimizar aspectos negativos nos quais a sua

responsabilidade está implicada. É também
impossível ele não ser influenciado pela sua
própria vivência, pelas circunstâncias da re-
lação que mantém com os seus avaliados.
Assim, a avaliação interna poderá não ser
suficiente para fazer um balanço dos re-
sultados e do funcionamento de uma acção
ou sistema de formação. 

A avaliação externa, não realizada, teria si-
do útil e adequada e deveria ter sido usada
para complementar a interna e para ajudar
à construção de um balanço dos efeitos de
uma formação. Deveriam ter sido testadas
as competências dos formandos, o que não
se fez no caso das acções de simulação. Um
avaliador externo pode, mais facilmente, ser
objectivo e analisar com distanciamento,
contribuindo com a sua perspectiva. Defi-
niu-se, logo de início, que não se faria uma
avaliação no exterior, nem a clientes nem a
fornecedores. Teria sido, sem dúvida, inter-
essante porque poderia ter enriquecido
este trabalho com o seu contributo, mas não
foi praticável no estádio actual do proces-
so.

Também os resultados da pesquisa devem,
obviamente, ser independentes do investi-
gador mas a verdade é que não se sabe qual
é o impacto que a presença e as influências
pessoais tiveram no trabalho de campo e nos
resultados. Existe ainda a possibilidade de
não ter havido capacidade de descentração,
de afastamento e de reflexão crítica por ser
a mesma pessoa a ter a qualidade de técni-
ca, e simultaneamente, investigadora. 

Impacto do estudo para a organização

Importa reflectir também sobre o que acon-
teceu que não teria acontecido se se man-
tivesse a anterior situação. Sem o projecto
Formação-Acção, provavelmente, seguir-se-
ia o modelo importado da casa - mãe, que
em tudo se parece com o modelo imposto
pelos organismos que regulam a formação
financiada. Ou mesmo, o modelo de for-
mação utilizado pela maior parte das em-
presas. Todos têm em comum, o facto de
a formação se conceber a partir de conteúdos
ou de módulos estruturados numa carga
horária mais ou menos imposta, sendo os
cursos oferecidos por catálogo.

Uma dificuldade já referida prende-se com
o facto de não se poder comparar com a si-
tuação anterior, até porque não existiam da-
dos relativos a resultados ou impactos da
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formação nas áreas de venda ou na organi-
zação. No entanto, é possível prever que a
continuar com a situação anterior, sem uma
metodologia prevista ou sem contar com as
partes e marcando-se os cursos, bastando,
para tal, haver um pedido de uma das partes,
não se teriam verificado as alterações que
se produziram. Em primeiro lugar, conside-
ra-se que a principal alteração se prende
com a capacidade de, posteriormente, se
poderem vir a produzir alterações. Este es-
tudo foi, para já, um contributo e uma pro-
va de que é possível fazer de outra forma
que não a vigente ou normalmente impos-
ta por uma lógica que designaríamos de ofer-
ta.

Relativamente às acções de formação de si-
mulação, estas eram oferecidas, não exis-
tindo a prévia preparação com os fornece-
dores, com a loja e com os compradores.
Os fornecedores podiam sugerir vir dar for-
mação sobre os seus produtos e isso era
aceite. Por outro lado, esperava-se que a
Formação organizasse um número consi-
derável de acções. No entanto, muitas vezes,
o que acontecia é que os participantes, no
final, consideravam que ou já conheciam
o produto, ou que não aprenderam nada de
novo ou mesmo que nem sequer tinham al-
guns dos produtos na sua área de venda.
Assim, a continuar-se com essa forma de or-
ganizar, os vendedores e chefias iam acabar
por considerar que de nada servia partici-
par nas acções de formação.

A situação habitual é que os fornecedores
ou não estão habituados a realizar formação
para os seus clientes, ou têm acções já es-
truturadas, normalmente apresentações
em power-point e limitam-se a chegar e a
fazer a apresentação. Com a introdução
do projecto Formação-Acção, a formação
é realizada à medida das necessidades exis-
tentes e específicas em cada caso. Agora, to-
dos sabem ao que vão. Todos são parte ac-
tiva no planeamento da formação. Nor-
malmente, atendendo a este contexto e à
população alvo (vendedores profissionais,
muitas vezes, que já conhecem o produto),
não são tanto as apresentações que inter-
essam. 

As acções passaram a organizar-se e a ser
concebidas em função da realidade, dos pro-
blemas que há para resolver e na perspec-
tiva de melhorar as competências dos ven-
dedores. A estada em sala é o momento em
que se consolidam conhecimentos e em que

se trabalham as situações práticas da loja.
Importa problematizar o que existe, de for-
ma integrada, o produto e o serviço, isto
é, atendendo às características técnicas do
produto mas também, aos argumentos de
venda, considerando ainda os serviços exis-
tentes na empresa. É esta articulação que
deve existir e, neste sentido, não é tão im-
portante a informação que se transmite, mas
a comunicação que se estabelece. Se as-
sim não fosse, seria legítimo prever que, à
medida que se organizassem acções, chefes
e vendedores, muitas vezes, já pouco dis-
postos e disponíveis para a formação, aca-
bariam por deixar de a acolher positiva-
mente. Actualmente e depois do projecto
implementado, nota-se que a palavra e o
conceito formação é amplamente usado por
todos quantos nela participam. Garante-se,
assim, uma maior eficácia e, consequente-
mente, também o papel e a imagem que
Formação tem na organização, saem me-
lhorados.

Também em relação às outras modalidades
introduzidas com o projecto, tanto as acções
em contexto de trabalho, como as acções
que decorreram por projecto, há agora di-
ferenças. A não existirem essas modalidades
de formação, seria difícil garantir a formação
dos vendedores que entram a conta gotas
nas áreas, e com diferentes níveis de conhe-
cimentos. Seria igualmente difícil conseguir
que os vendedores que estão em regime de
part-time e em diferentes turnos, partici-
passem nas acções em sala. Assim e para já,
nas áreas de confecção, é a formação que
vai ao encontro dos novos elementos, fa-
cilitando a sua integração e formação. Fal-
ta, no entanto, alargar a outras áreas de ven-
da a mesma metodologia, para o que será
indispensável, poder contar com as próprias
chefias, elemento central do sistema clien-
te da formação. É que, não será viável o de-
partamento de formação deter formadores
para cada área do conhecimento. O de-
senvolvimento deste tipo de acções, teria de
passar por utilizar as chefias e outros pro-
fissionais como agentes da formação, nas
próprias áreas de trabalho (conferindo-lhes
competências de mestria ou de tutorado,
através da formação de formadores).

Relativamente à formação por projecto, es-
ta foi outra modalidade introduzida, em que
através da criação de grupos heterogéneos,
se trabalha sobre problemas abrangentes
com vista à sua resolução. Nestas acções en-
tende-se que é a participação nos projectos
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e a criação de dinâmicas e metodologias de
trabalho que é, em si, formativa. A não se
ter criado o grupo de trabalho dos arranjos,
para além das incidências com as peças conti-
nuarem a subir, cada área tenderia a resol-
ver os problemas à sua maneira e segundo
os seus critérios. Com a criação deste gru-
po, foi possível iniciar uma homogeneização
de critérios e também a resolução contínua
de problemas nas áreas de confecção e na
expedição. Havendo reuniões mensais, são
detectados e abordados novos problemas
que se vão solucionando, muitas vezes,
recorrendo a novos sub-grupos de trabalho.
Antes, contava-se com um diagnóstico de
necessidades realizado de forma pontual.
Actualmente, não existe propriamente um
momento único para detectar necessidades
de formação. É o dispositivo criado que per-
mite, em todo o momento, identificar e re-
solver problemas. Nestas reuniões, procu-
ra-se que se não diga apenas “é necessário
realizar formação” ou a ideia que é com
acções de formação que se resolvem, por
exemplo, os elevados gastos com arranjos.
Assim, chefes, operadores, vendedores e
Formação, estão todos, simultaneamente,
envolvidos numa mesma lógica de identi-
ficação das causas e das soluções para os
problemas através de uma metodologia
aproximada à auditoria de sistemas de tra-
balho. Desta forma, contraria-se a tendên-
cia existente, de um chefe considerar que é
com a formação, que um vendedor vai mo-
dificar as suas práticas, retirando de si to-
da a responsabilidade de modificar formas
e processos de trabalho. Tenta-se contrariar
também, a tendência para uma certa des-
responsabilização da função formação que
deve caber a cada chefia e em cada área, tal
como o carácter formativo que deve estar
incorporado na própria organização do tra-
balho, dotando a organização das discipli-
nas necessárias para se tornar uma organi-
zação que aprende (Senge, 1990).

Por outro lado, tradicionalmente, assiste-se
muitas vezes, a uma desresponsabilização,
também da Formação e dos próprios for-
madores. Tendo realizado as acções, consi-
deram muitas vezes, que a sua missão está
cumprida e a partir daí “lavam as suas mãos”
sobre os problemas que venham a surgir.
Ora, com este projecto, muito mais do que
organizar acções e convocar as pessoas pa-
ra as acções de formação, a função formação
está ela própria envolvida nos processos,
sendo um parceiro das equipas de trabalho.
Da preparação da acção até ao acompa-

nhamento e avaliação quantitativa, a função
formação da empresa encontra-se agora la-
do a lado com as equipas, num processo
constante e cíclico de diagnosticar, planear,
observar e reflectir sobre a acção.

Futuras Investigações

Relativamente a futuras investigações, su-
gere-se que, no âmbito da organização da
formação em empresas do sector do co-
mércio e distribuição se estudem outras for-
mas de formação. Um eixo interessante, se-
ria analisar a forma como determinados mo-
dos de trabalho levam à construção de uma
identidade profissional e ajudam a construir
o saber e a competência, não tanto por via
da formação mas por via da própria orga-
nização do trabalho. Poderia analisar-se a
forma como o trabalho é qualificante, mui-
tas vezes, mais do que a própria formação.
A ideia de se formar trabalhando confirma
o contributo do trabalho na evolução do
pensamento, nos modos de representação,
nos conhecimentos, atitudes e competên-
cias. 

Uma outra abordagem interessante, nesta
linha de investigação, seria o novo papel
que cabe aos técnicos de Recursos Huma-
nos no reconhecimento da importância dos
trabalhadores dotados de capacidades e com-
petência para se transformarem em práticos
reflexivos. Poderiam analisar-se formas
possíveis de trabalhar com as chefias, aju-
dando-as a determinar as mudanças ne-
cessárias e a forma de implementar proces-
sos de trabalho; como poderiam coordenar
os recursos humanos e integrar as práticas
de gestão com as pessoas. Seria analisar as
pessoas não apenas como recursos dotados
de capacidades e destrezas ou de conheci-
mentos necessários para desempenhar uma
função mas, também, pelas próprias carac-
terísticas da personalidade, das atitudes, das
motivações e dos objectivos pessoais. 

A partir do modelo proposto, trata-se de
considerar a formação como um serviço sui
generis da empresa que a concebe e trans-
forma num conjunto de recursos formativos.
Interessa que a formação se interiorize nos
processos de trabalho e que, cada vez mais,
se façam menos acções de formação porque
elas não serão verdadeiramente necessárias.
Paralelamente, importa que as pessoas fi-
quem satisfeitas por trabalharem num lo-
cal em que sentem os seus conhecimentos
e experiência reconhecidos e postos em
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prática, vendo ao mesmo tempo, conver-
gir os seus interesses pessoais e profissio-
nais, o seu projecto de vida e o seu pro-
jecto de carreira. Esta ideia vai ao encon-
tro do que parece verificar-se hoje, nos mo-
delos pós-burocráticos das organizações, em

que há uma importância colocada nas pes-
soas e na sua vida pessoal e profissional, e
no atender às necessidades e desejos dos
que nela participam na criação de riqueza,
conferindo às organizações a necessária sus-
tentabilidade. 
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Informação e estudos
comparativos

Conselho Internacional do Audiovi-
sual no Ensino (ICEM - International
Council for Educational Media/CIME -
Conseil international des medias édu-
catifs).
[S.l.]: ICEM-CIME, 2004-

O ICEM é uma organização não governa-
mental sem fins lucrativos que tem estado
activa no domínio da tecnologia educativa
desde 1950. A sua sede e tesouraria estão
localizadas num ou vários Estados-Membros.
Mantém relações operacionais com a UNESCO
e faz parte das ONG. Os objectivos do ICEM
são: 1. disponibilizar um canal para o in-
tercâmbio e avaliação de informações, ex-
periências e materiais a nível internacional
no sector dos meios audiovisuais de ensi-
no, uma vez que têm aplicação no ensino
pré-primário, primário e secundário, na for-
mação técnica, profissional, industrial e co-
mercial, na formação de professores, na for-
mação contínua e no ensino à distância; 2.
cooperar no desenvolvimento e na aplicação
da tecnologia educativa com outras organi-
zações internacionais envolvidas na apli-
cação prática, investigação, produção e dis-
tribuição de materiais educativos.
Última visita à página: 12/2004 
www.icem-cime.com/

Social competences in vocational and
continuing education / Antony Lidgren
e Anja Heikkinen (eds.)
Competências sociais no ensino profis-
sional e na aprendizagem contínua]
Berna: Peter Lang, 2004, 256 p.
(Estudos sobre o ensino profissional e a
aprendizagem contínua; 1)

ISBN 3-03910-345-8; ISSN 1660-3443

As competências sociais desempenharam
um papel crucial na procura internacional
de competências genéricas e abrangentes,
de qualificações fulcrais e de competências
essenciais desde a década de setenta. No fi-
nal da década de noventa a coesão e a in-
tegração sociais ganharam um novo ímpe-
to neste discurso em virtude da sua impor-
tância para o funcionamento da economia
de mercado e das indústrias à escala global.
Além disso, o conceito de capital social afec-
ta e transforma o papel das competências
sociais na formação profissional e contínua.
Este volume apresenta uma compilação de
documentos que reflectem e descrevem es-
tas transformações e as suas origens e im-
plicações políticas, económicas e pedagógi-
cas. Entre os temas figura a economização
das competências sociais, as competências
sociais como qualificações fulcrais para a
empregabilidade e a iniciativa empresarial,
os desafios sociais nas sociedades em que
o Estado-Providência está em processo de
erosão, as competências de género e sociais
e o contexto ideológico e económico do dis-
curso das competências sociais.

Workplace learning in context / editado
por Helen Rainbird, Anne Munro e Ali-
son Fuller
[Aprendizagem no contexto do local
de trabalho]
Londres: Routledge, 2004, 336 p.

Combina uma análise crítica do contexto or-
ganizacional e laboral da aprendizagem
no local de trabalho com uma percepção
das teorias da aprendizagem. Introduz no-
vas ideias e um entendimento do contexto
social do local de trabalho. 

O documento de trabalho elaborado pe-
lo pessoal da Comissão sobre os pro-
gressos rumo aos objectivos comuns na
educação e formação: indicadores e
índices de referência.

Em: SEC (2004) 73
Luxemburgo: EUR-OP, 2004, 113 p.

Este relatório é um contributo para a pre-
paração da primeira Comunicação Conjun-
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Leituras

Europa / Internacional

União Europeia: políticas,
programas, participantes

Secção preparada por

Anne Waniart, 
bibliotecária do
Cedefop, com a ajuda
de membros da Rede
Europeia de Referência
e Especialização
(ReferNet)

A rubrica" Selecção de Livros"
oferece uma lista das publi-
cações recentes mais im-
portantes sobre a evolução
da formação e das qualifi-
cações à escala europeia e in-
ternacional. Embora privile-
giando os trabalhos de
carácter comparativo, assi-
nala igualmente estudos na-
cionais realizados no contex-
to de programas europeus e
internacionais, análises sobre
o impacto da acção comu-
nitária nos Estados-Membros,
bem como estudos sobre um
país visto por um olhar ex-
terior. A secção "Dos Estados-
Membros" reúne uma selecção
de publicações nacionais si-
gnificativas.
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ta da Comissão e do Conselho (Educação),
no Conselho Europeu de 2004, sobre os
progressos realizados na melhoria do ensi-
no e da formação a nível europeu. Inclui
uma análise de 29 indicadores identificados
e aprovados pelo Grupo Permanente para
os Indicadores e Índices de Referência. Tra-
ta-se de uma primeira tentativa para esta-
belecer um quadro estatístico que permita
avaliar os progressos rumo aos objectivos
comuns. O relatório analisa o desempenho
e os progressos dos sistemas de ensino e
formação recorrendo a 29 indicadores e
abrangendo 30 países europeus. Eis alguns
desses indicadores: docência, níveis de li-
teracia em leitura, conclusão do ensino se-
cundário, licenciados em ciências e tecno-
logia, aprendizagem ao longo da vida, aban-
dono escolar, aprendizagem de línguas
estrangeiras e mobilidade de estudantes/
estagiários.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
eurodoc/2004/sec_2004_0073_en.pdf

Democratic high quality of learning and
research: internationalisation and awa-
reness for a global Governance culture
/ Bombardelli, Olga 
[A elevada qualidade democrática da
aprendizagem e da investigação: inter-
nacionalização e sensibilização para uma
cultura de governação global]
Conferência Mundial da ESCA. Bruxelas.
2004
Bruxelas: ESCA, 2004, 8 p. 
Associação de Estudos da Comunidade Eu-
ropeia (European Community Studies As-
sociation - ESCA), ldf@icp-ajm.org, www.ec-
sanet.org 

Este documento debruça-se sobre a tarefa
educativa da universidade e aborda as se-
guintes questões: 1. papel e missão da uni-
versidade, 2. conceitos de globalização / lo-
calização e internacionalização universitária,
3. uma “visão” para um sistema de Ensino
Superior Europeu e propostas práticas. 
Última visita à página: 12/2004 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/euorg/
ECSA_2004_0001_en.doc

ERA-MORE: European network of mo-
bility centres  / Comissão Europeia 
[Rede Europeia de Centros de Mobilida-
de ERA-MORE]
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004

A Rede Europeia de Centros de Mobilidade
permite o livre acesso à informação e uma

assistência personalizada a investigadores
que pretendam circular na Europa. Os cen-
tros destinam-se também a dar apoio em to-
das as questões relacionadas com as suas
vidas profissionais e a vida quotidiana, fa-
cultando igualmente informações práticas
sobre alojamento, ensino, serviços de apoio
diurno ou cursos de línguas. 
Última visita à página: 12/2004 
http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cf
m?l1=4

Erasmus Mundus: lista de cursos de mes-
trado seleccionados em 2004 / Comissão
Europeia. Direcção-Geral da Educação e
da Cultura
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004

Este sítio da Internet possui ligações a pági-
nas web onde figura a lista de cursos de
mestrado seleccionados ao abrigo da Acção
1 no âmbito do programa Erasmus Mundus
2004. Dividem-se em: 1) cursos de mestra-
do sem ano preparatório; e 2) cursos de mes-
trado com um ano preparatório. 
Última visita à página: 12/2004 
http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/mundus/projects_en.html

European profile for language teacher
education: a frame of reference: study 
/ by Michael Kelly, Michael Grenfell et
al.
[Perfil europeu para a formação de pro-
fessores de línguas: um quadro de re-
ferência: estudo]
Direcção-Geral da Educação e da Cultura da
Comissão Europeia;
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004, 4 p.

“Este estudo europeu de vanguarda analisa
as componentes essenciais da formação
de professores de línguas na Europa do séc.
XXI. Concebido como um quadro de refe-
rência para os responsáveis políticos e for-
madores de professores de línguas, o perfil
europeu deverá tornar-se um instrumento
essencial para todos aqueles que estejam li-
gados à formação teórica e prática de pro-
fessores de línguas. Com base numa in-
vestigação aprofundada realizada no conjun-
to da União Europeia e recorrendo ao acon-
selhamento de especialistas na matéria, bem
como a numerosos casos de estudo, o re-
latório apresenta exemplos de boas práti-
cas, a par de orientação prática para a sua
aplicação”. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2004_0013_en.pdf
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http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2004_0013_fr.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2004_0013_de.pdf

Integrating immigrant children into
schools in Europe.
[A integração escolar das crianças imi-
grantes na Europa.]
Bruxelas: Eurydice, 2004, 100 p. 
ISBN 2-87116-376-6 (en)
ISBN 2-87116-375-8 (fr)

O presente estudo descreve a situação em
2003/04 no ensino pré-primário, primário e
secundário geral obrigatório em 30 países
da rede Eurydice. Para enquadrar o estudo
no seu respectivo contexto incluem-se da-
dos demográficos relacionados com a imi-
gração e a dimensão relativa das populações
estrangeiras, bem como uma análise da le-
gislação europeia relativa ao ensino das crian-
ças imigrantes. O estudo avalia seguidamente
os direitos conferidos a estas crianças pela
legislação nacional e a forma como estão in-
tegradas no sistema de ensino do país de
acolhimento (recepção e orientação, inte-
gração em turmas mistas ou separadas, me-
didas de apoio escolar, ensino da sua língua
materna e introdução de mudanças na roti-
na escolar para responder às suas necessi-
dades culturais específicas).
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/eurydice/2004_0003_en.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/eurydice/2004_0003_fr.pdf

Joint assessments of employment poli-
cy in the candidate countries.
[Avaliações conjuntas das políticas de
emprego nos países candidatos.]
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004

Trata-se de analisar a situação laboral e as
políticas laborais nos países candidatos, o im-
pacto da adesão no emprego e no mercado
de trabalho da UE, e ainda dados e estatísti-
cas sobre questões e evoluções de impor-
tância fulcral. Os documentos de avaliação
conjunta (JAP - Joint Assessment Papers) fa-
cultam uma avaliação comum, feita por cada
país candidato e pela Comissão, dos desafios
fundamentais para a reforma do mercado de
trabalho e para as políticas de emprego. Cen-
tram-se na necessidade de promover e gerir
uma mudança estrutural rápida, que vise
estabelecer mercados de trabalho flexíveis e
adaptáveis, adequados a uma economia de
mercado dinâmica e integrada no Mercado

Único. Além disso, é também salientada a ne-
cessidade de acesso aos incentivos adequa-
dos para promover e criar empregos, inves-
tir em recursos humanos e promover a acti-
vação e prevenção. A aplicação dos com-
promissos assumidos nos documentos de ava-
liação conjunta é também supervisionada pe-
la Comissão e por cada país candidato.
Última visita à página: 12/2004 
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/employment_analysis/japs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/employment_analysis/japs_de.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/employment_analysis/japs_fr.htm

Kok Report: a social NGOs’ review of the
Lisbon strategy adopted by the members
of the Social Platform on the 20 th of Oc-
tober 2004.
[Relatório Kok: uma análise feita pelas
ONG sociais sobre a Estratégia de Lisboa
aprovada pelos membros da Plataforma
Social em 20 de Outubro de 2004.
A Plataforma das ONG Sociais Europeias] 
Bruxelas: Plataforma Social, 2004. - 4 p. 

“O relatório do Grupo Kok sobre a Estra-
tégia de Lisboa reconhece claramente que
há muito mais a fazer para se alcançar os
objectivos de Lisboa até 2010. O relatório
Kok deve ser encarado como um de vários
contributos para a avaliação intercalar da Es-
tratégia de Lisboa. É importante que se rea-
lize um debate aberto com todas as partes
interessadas ainda antes da Cimeira da Pri-
mavera de 2005. O relatório Kok não es-
quece a necessidade de envolvimento da
sociedade civil. Porém, tal não se materiali-
za nas recomendações do relatório, que pre-
vê apenas consultas aos parceiros sociais”. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/euorg/
SocialPlatform_2004_0001_en.pdf

Leonardo da Vinci national agency va-
lorisation activities  
[Actividades de valorização da Agência
Nacional Leonardo da Vinci]. 
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004,10 p.

“Pode definir-se valorização enquanto pro-
cesso de exploração dos resultados e apren-
dizagens decorrentes dos projectos (produ-
tos e processos de formação, metodologias,
materiais didácticos, etc.), com vista a op-
timizar o seu valor e impacto a nível de
contextos novos ou já existentes (grupos-al-
vo, empresas, sectores, instituições e siste-
mas de formação, etc.)”. São referidas nes-
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te documento as futuras actividades de va-
lorização das Agências Nacionais Leonar-
do da Vinci.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pu
b/commission/dgeac/2004_0006_en.pdf

Online Educa Berlim 2003: relatório pós-
conferência.
Berlim: ICWE (International Conferences,
Workshops and Exhibitions - Conferên-
cias, Workshops e Exposições Internacio-
nais), 2004, 6 p.

O tópico da qualidade revelou-se especial-
mente popular, dado que o sector da apren-
dizagem electrónica (e-learning) está a en-
frentar o desafio de conseguir aumentar o
poder apelativo e o alcance deste tipo de
aprendizagem junto de grandes audiências,
ao mesmo tempo que pretende manter o
controlo de qualidade num ambiente cada
vez mais complexo. O alcance da aprendi-
zagem electrónica esteve também em gran-
de evidência. Foram ainda abordadas as bar-
reiras à introdução da aprendizagem elec-
trónica no seio das empresas. A introdução
efectiva da aprendizagem electrónica no en-
sino superior está cada vez mais relaciona-
da com a questão da gestão da mudança
neste ramo do ensino.
www.online-educa.com/pdf/post_conferen-
ce_report_2003.pdf

Relatório sobre a implementação do pla-
no de acção da Comissão para as com-
petências e a mobilidade (COM(2002) 72
final): Comunicação da Comissão ao Con-
selho, ao Parlamento Europeu, ao Co-
mité Económico e Social e ao Comité das
Regiões.
Luxemburgo: EUR-OP, 2004, 47 p. - (Do-
cumento COM(2004) 66 final).

O Plano de acção da Comissão para as com-
petências e a mobilidade, de Fevereiro de
2002, fixou como objectivo ajudar a criar
um ambiente favorável para a criação, até
2005, de mercados de trabalho europeus
mais abertos e acessíveis. A presente co-
municação sobre a mobilidade profissional
europeia define um contexto político, des-
crevendo os desafios em matéria de com-
petências e mobilidade que afectam os
países em vias de adesão, bem como o am-
biente económico desfavorável vigente du-
rante os últimos anos, que afectou o de-
senvolvimento da mobilidade entre em-
pregos e entre países. Os objectivos prin-

cipais da comunicação são os seguintes: a)
descrever os progressos efectuados na im-
plementação de elementos específicos do
Plano de acção; b) analisar a contribuição
para a estratégia de emprego e o progra-
ma “Educação e formação 2010”; c) iden-
tificar as áreas em que se registaram pro-
gressos e em que a adopção de outras acções
pode ser benéfica. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
eurodoc/2004/com_2004_0066_en.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
eurodoc/2004/com_2004_0066_de.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
eurodoc/2004/com_2004_0066_fr.pdf

Similarities and differences in accredi-
tation: looking for a common framework
/ Tom Vroeijenstijn.
[Similaridades e diferenças na acredi-
tação: em busca de um quadro comum]
Haia: ECA, 2003, 123 p.
Endereço postal do Sr. Mark Frederiks, co-
ordenador do European Consortium for Ac-
creditation: NVAO i.o. P.O. Box 556 2501 CN 
The Hague The Netherlands, Tel.: (31-070)
312 2352, Fax: (31-070) 312 2301, 
Correio electrónico: m.frederiks@nvao.net 

“Documento elaborado para o workshop
sobre a criação de um Consórcio Euro-
peu para a Acreditação (ECA - European
Consortium for Accreditation), realizado em
Haia em 12 e 13 de Junho de 2003. A si-
nopse destinava-se a disponibilizar infor-
mação de fundo para o workshop interna-
cional de 12 e 13 de Junho de 2003, orga-
nizado por iniciativa do Netherlands Ac-
creditation Office (Serviço Neerlandês de
Acreditação). O objectivo da reunião era
debater a possibilidade de criação de um
Consórcio Europeu para a Acreditação. Pa-
ra alcançar este objectivo afigura-se im-
portante obter um melhor conhecimento
dos sistemas de outros países”.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/euorg/
ECA_2004_001_en.pdf

Sharper employment recommendations.
[Recomendações mais vinculativas em
matéria de emprego.]
Comissão Europeia, Direcção-Geral do Em-
prego e dos Assuntos Sociais
Luxemburgo: EUR-OP, 2004
Em: Agenda social 9 (2004).

Elaboradas pela Comissão Europeia, as re-
comendações baseiam-se em prioridades e
preocupações apresentadas no Relatório
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Conjunto sobre o Emprego 2003-2004. Des-
tacam a importância de se apoiar e pro-
mover a mudança no mercado de trabalho,
bem como de se alcançar um acréscimo do
investimento público e privado no capital
humano através da integração de toda a pro-
dutividade, do pleno emprego e de uma
maior coesão e inclusão a nível social. É da-
da ênfase à adaptabilidade, à atracção de

mais pessoas para o mercado de trabalho,
ao investimento nos recursos humanos e a
uma melhor governação.
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/social_agenda/soag9_art4_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/social_agenda/soag9_art4_de.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/social_agenda/soag9_art4_fr.pdf

AT Lern(anregungen) zwischen
Krisenintervention, Sozialar-

beit und Erwachsenenbildung. Versuch
einer kritischen Darstellung / Malek,
Kerstin
[A associação Ananas: (sugestões de)
aprendizagem entre a intervenção em
crises, o trabalho social e o ensino de
adultos: uma tentativa de representação
crítica]. 
Viena: Universidade de Viena, 2004, 275 p.
Landesverteidigungsakademie Wien, Amts-
gebäude Stiftgasse, Stiftgasse 2a, A-1070
Wien, Tel.: (43-1) 52000, URL: www.bmlv.gv.at

A participação no ensino de adultos ocorre
normalmente numa base voluntária. No en-
tanto, a Ananas trabalha com pais que foram
obrigados pelos serviços sociais (Jugendamt)
a consultar esta associação. As autoridades
consideram que estes pais são incapazes de
cuidar de forma adequada dos seus filhos.
Este documento debruça-se sobre a seguin-
te questão: que condições deveriam existir
para que estes pais se sentissem motivados
para, de livre vontade, tirarem partido dos
cursos oferecidos pela associação Ananas e
outros cursos de ensino de adultos? O do-
cumento pretende demonstrar a necessida-
de de tomar em conta componentes didácti-
cas específicas do ensino de adultos para se
promover a necessária motivação destes pais,
levando-os a desejarem fazer um esforço de
aprendizagem. 

BG Inovatcii v tehnologiata na obu-
chenie pri profecionalnata pod-

gotovka / Tasheva, Stanka.
[Inovação tecnológica no ensino profis-
sional].
Sófia: Instituto Nacional para a Educação,
2000, 207 p.
Instituto Nacional para a Educação, direc-
tor@nie.bg, www.nie.bg

Este livro introduz a investigação e expe-
riência criativa em matéria de inovação nas
tecnologias de formação. Tomando como
base a teoria didáctica geral, bem como a
experiência escolar, procede-se à concepção
e remodelação de formas e métodos ade-
quados, de acordo com as características es-
pecíficas do ensino e da formação profis-
sionais. Os autores analisam consecutiva-
mente: a lição binária, o seminário sobre
problemas verificados, a formação sociop-
sicológica e uma lição prática sobre meto-
dologia dos projectos. É chamada a atenção
dos leitores para: a incidência de casos, os
seminários de dinamização (brainstorming),
os debates, os jogos de papéis, etc. São apre-
sentadas as possibilidades de diálogo elec-
trónico e as estratégias para usar a Internet
no ensino. O livro inclui concretizações me-
todológicas de modelos inovadores de en-
sino em diferentes disciplinas. 

CZ Odsouzeni k manuálni práci:
vzdě lanostní reprodukce v

dělnicke rodině / Tomáš Katřnák
[Condenados ao trabalho manual: re-
produção educativa nas famílias de tra-
balhadores manuais].
Praga: Sociologické nakladatelství, 2004,
190 p.
(Studie, 39)

O trabalho de um jovem sociólogo é mar-
cado pela teoria da literatura checa e es-
trangeira. O autor examina em que medida
os antecedentes familiares influenciam o
grau de habilitações literárias que uma crian-
ça terá probabilidades de obter. Debruça-se
sobre as crianças de famílias de trabalha-
dores e as respectivas atitudes em relação
ao ensino. Este trabalho revela os modos de
vida das famílias dos trabalhadores, os seus
padrões de vida, as suas prioridades e va-
lores, num ambiente em que o grau de ha-
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bilitações literárias é baixo. Segundo o au-
tor, os antecedentes familiares são a prin-
cipal razão pela qual as crianças de famílias
de trabalhadores manuais preferem, na sua
maioria, não permanecer num sistema de
ensino mais tempo do que o necessário pa-
ra concluir a formação profissional inicial. 

DE AusbildungPlus:mehr Qualifi-
kation für Azubis / Institut der

Deutschen Wirtschaft IW.
[AusbildungPlus: melhores qualificações
para os formandos / Instituto da Eco-
nomia Alemã IW].
Colónia: IW, 2004
Institut der Deutschen Wirtschaft, G.-Hei-
nemann-Ufer 84-88, D-50968 Köln, Tel.:
(49-221) 49811, Fax: (49-221) 4981592, cor-
reio electrónico: welcome@iwkoeln.de, URL:
www.iwkoeln.de 

Trata-se de um projecto do Instituto da Eco-
nomia Alemã (Institut der Deutschen Wirt-
schaft, IW) em Colónia. O AusbildungPlus
é um serviço gratuito de informação em lin-
ha. Permite obter uma perspectiva sobre as
oportunidades de formação em toda a Ale-
manha, incluindo diplomas de formação
contínua (Zusatzqualifikationen), cursos com
sistema dual e uma informação abrangen-
te sobre todas as áreas de ensino e formação
profissional. Este recurso em linha oferece
também informação actualizada sobre even-
tos, um boletim informativo, perfis de for-
madores e um fórum para especialistas em
educação. Dirige-se a formandos e a jovens,
bem como a especialistas nas áreas do en-
sino, investigação e política, e ainda a agentes
educativos.
Última visita à página: 12/2004 
www.ausbildung-plus.de

DK Fremtidens uddannelser: den
ny faglighed og dens forud-

sætninger / Henrik Busch et al. 
[O ensino do futuro: o novo profissio-
nalismo e os seus requisitos prévios]. 
Copenhaga: UVM (Undervisningsministeriet
- Ministério da Educação da Dinamarca), 2004.
Undervisningsministeriets forlag, Strandga-
de 100 D, DK-1401 Copenhagen K.

Esta publicação contém uma breve análise
e uma série de recomendações concretas
para iniciativas em matéria de política edu-
cativa, com o objectivo de assegurar o pro-
fissionalismo e o cumprimento dos seus re-
quisitos prévios em todo o sistema de ensi-
no. Os autores baseiam essencialmente as

suas análises e recomendações em relatórios
dos quatro grupos de trabalho designados
pela Autoridade Nacional para a Educação.
No período entre 2001 e 2003, os grupos de
trabalho trataram de descrever os requisitos
prévios para o novo profissionalismo pre-
tendido no ensino do futuro. Os grupos
de trabalho debruçaram-se especialmente
sobre as quatro disciplinas seguintes: ma-
temática, língua dinamarquesa, línguas es-
trangeiras e ciências naturais.

EE Elukestva õppe strateegia
[Estratégia para a aprendizagem

ao longo da vida].
Tartu: Haridus- ja Teadusministeeriu, 2002,
38 p.
Haridus- ja Teadusministeeriu Munga 18,
Tartu, 50088, hm@hm.ee, www.hm.ee/

O objectivo desta estratégia é criar os re-
quisitos prévios para o desenvolvimento de
um sistema que torne possível a aprendi-
zagem ao longo da vida, assim como uma
actuação adequada, eficaz e intensiva ao
nível específico da regulamentação social.
O requisito prévio para alargar o acesso à
aprendizagem ao longo da vida é a co-
operação entre os sectores público, priva-
do e terciário, bem como entre os sectores
formal, não formal e informal, e ainda entre
o ensino geral e profissional. 
Última visita à página: 12/2004 
www.andras.ee/htdocs/gfx/docs/Elukestva_
Oppe_%20Strateegia(vol1).pdf

ES Central Lechera Asturiana: la for-
mación en un modelo mixto de

gestión / María Teresa Sáenz.
[Central Leiteira Asturiana: formação
num modelo de gestão mista]
Em: Capital Humano, n° 178, Junho de 2004
Madrid: Cisspraxis, 2004

Este documento apresenta uma política de
formação baseada num modelo misto de
gestão industrial e empresarial que permite
colmatar a disparidade entre as competên-
cias profissionais efectivas dos trabalhadores
e as competências requeridas para vagas es-
pecíficas, com ênfase no quadro de refe-
rência para o desenvolvimento desta políti-
ca, na formação baseada nas competências,
no tipo de acções de formação profissional
levadas a cabo, na eficácia do plano de for-
mação e num modelo de formação específico
para os quadros dirigentes da empresa.
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FI Ulkomailla suoritettujen tutkin-
tojen tunnustaminen Suomessa

[Reconhecimento das qualificações es-
trangeiras na Finlândia]
Helsínquia; Opetushallitus, 2004, 46 p.
Opetushallitus, akaniemenkatu 2 ,00530 Hel-
sinski, Sukunimi@oph.fi, www.oph.f

Esta brochura visa prestar informação sobre
o reconhecimento das qualificações estran-
geiras na Finlândia. A principal preocupação
consiste em informar sobre as funções do
National Board of Education (NBE - Con-
selho Nacional de Educação), como autori-
dade a quem cabe decidir sobre a elegibili-
dade de qualificações estrangeiras para
concorrer a vagas e cargos da função públi-
ca na Finlândia, e sobre as funções do NBE
enquanto centro de informação para o re-
conhecimento das qualificações. De um mo-
do geral, o reconhecimento das qualificações
estrangeiras implica o reconhecimento das
competências e elegibilidade proporciona-
dos pela qualificação. Na Finlândia, o re-
conhecimento de uma qualificação pode en-
volver a tomada de uma decisão de recon-
hecimento pela NBE, a tomada de uma
decisão por outra entidade pública finlan-
desa sobre o direito de exercer uma deter-
minada profissão, a tomada de uma decisão
por uma instituição finlandesa do ensino su-
perior sobre a elegibilidade de uma qualifi-
cação estrangeira para se poder prosseguir
os estudos, ou o reconhecimento de cursos
estrangeiros como parte integrante de uma
qualificação finlandesa. 
www.oph.fi/info/recognition

FR Le choc démographique, défi
pour les professions, les

branches et les territoires  / Commissa-
riado-Geral do Plano; Presidente Michel
Amar; relatores Christine Afriat; Jean-
Marc Grando [et al.].  
[O choque demográfico, desafio para as
profissões, sectores e territórios] 
Paris: La Documentation Française, 2004,
187 p.
(Qualificações e perspectivas)

O choque demográfico do próximo decé-
nio não deixará de ter consequências sobre
o mercado de trabalho em França, tendo em
conta os imperativos da União Europeia
quanto ao crescimento do emprego para as
pessoas com idades entre os 55 e os 64 anos,
os diferentes impactos em cada sector
económico do país com maior ou menor fal-
ta de pessoal qualificado, a concorrência

entre os sectores público e privado e as dis-
paridades territoriais. 

IE Participation of the employed in
education and training 2003 / Ro-

ger Fox.
[Participação dos trabalhadores no en-
sino e na formação 2003]
Dublim: FÁS, 2004, 275 p.
FÁS, P.O. Box 456, 27-33 Upper Baggot Street,
IRL-Dublin, minfo@fas.ie, www.fas.ie

O presente artigo recorre a análises específi-
cas da publicação Quarterly National House-
hold Survey 2002 (Inquérito Nacional Trimestral
às Famílias 2002) para fornecer dados sobre
a dimensão e distribuição das actividades de
ensino/formação entre os trabalhadores em-
pregados na Irlanda. A sua conclusão é que
se verificou um aumento muito positivo du-
rante a última década. Salienta, no entanto,
que subsistem diferenças significativas nas
taxas de participação entre diferentes tipos de
trabalhadores (que variam, por exemplo, em
função da idade, género ou grau de habili-
tações). O relatório apura que a participação
feminina no ensino e formação profissional
(EFP) foi muito superior à participação mas-
culina, apresentando os grupos etários mais
jovens maiores probabilidades de frequenta-
rem o EFP do que as pessoas mais idosas.
As taxas de participação dos trabalhadores in-
dependentes ou outros revelaram-se signifi-
cativamente menores do que as dos traba-
lhadores por conta de outrem, sobretudo no
caso dos homens. De um modo geral, as
formas preferidas foram a formação num 
local de trabalho (39 %) e numa sala de aula
(35 %). Na generalidade, a taxa de participação
no EFP foi muito mais elevada no sector pri-
vado da prestação de serviços (que abrange
sobretudo administrativos), tais como os ser-
viços financeiros e empresariais, e nos servi-
ços públicos, tais como a administração públi-
ca/defesa, o ensino e a saúde (todos com taxas
superiores a 10 %). A indústria ficou abaixo
da média, com uma taxa de 7,1 %, ao passo
que a construção civil, a venda por grosso e
a retalho e o sector da hotelaria e restauração
apresentaram taxas muito reduzidas (4 %). Os
profissionais liberais e as suas associações fo-
ram o grupo profissional que apresentou
maiores probabilidades de participação no EFP
(15 %). Os trabalhadores manuais, pelo seu
lado, registaram uma reduzida taxa de parti-
cipação de cerca de 4,5 %. O autor conclui
afirmando que a taxa de participação irlan-
desa no EFP (8,3 %) surge um pouco abaixo
da média dos países da OCDE.
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IS Ársskýrsla 2003: bafmælisrit.
Samtök i∂na∂arins

[Relatório anual 2003: publicação co-
memorativa do aniversário].
Reiquiavique: Samtök i∂na∂arins, [2004], 59 p.
Samtök i∂na∂arins, Borgartúni 35, IS-105
Reykjavik, mottaka@si.is, htttp://www.si.is

Trata-se do relatório anual da Federação das
Indústrias Islandesas. A publicação assinala
também o seu décimo aniversário. Contém
artigos sobre a efeméride e o balanço anual
da rede de serviços, comunicação, infor-
mação e segurança da federação ao serviço
das empresas industriais. Inclui um capítu-
lo especial sobre o ensino e a formação
no sector industrial da Islândia. A federação
participa no planeamento do ensino profis-
sional e técnico, em conjunto com as enti-
dades responsáveis pelo ensino e várias or-
ganizações. A federação possui um repre-
sentante no conselho de organizações edu-
cativas da indústria, que organizam, há vários
anos, acções de formação contínua para
agentes comerciais e gestores.

IT I patti sociali e le esperienze del-
la concertazione locale per lo svi-

luppo e l’occupazione nelle regioni ita-
liane / Consiglio Nazionale dell’Econo-
mia e del Lavoro / Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro],
[Pactos sociais e experiências recolhidas
com a concertação local para o desen-
volvimento e o emprego nas regiões ita-
lianas / Conselho Nacional da Economia
e do Emprego].
Roma: CNEL [Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro], 2004. 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del La-
voro, Viale David Lubin 2, I-00196 Roma,
www.cnel.it/

Este texto analisa os modelos de negociação
e as parcerias sociais relacionadas com a
evolução das políticas de desenvolvimento
regional nos últimos dez anos. A avaliação
tem como objectivo declarado cumprir a
premissa de melhorar a eficácia e eficiên-
cia das políticas locais, com base no acom-
panhamento das diversas realidades re-
gionais através da interacção entre parcei-
ros sociais e instituições, no intuito de de-
senvolver políticas que visem o emprego e
o rendimento.

LT Profesijos mokytoju strateginiu
kompetenciju nustatymo ir ju

kvalifikacijos tobulinimo moduliu ren-
gimo metodika / Rimantas Lauzackas,
Vincentas Dienys
[Metodologia para identificação de com-
petências estratégias dos professores do
ensino profissional e criação de módu-
los para o desenvolvimento das quali-
ficações]. 
Vilnius, Akritas, 2004
AKRITAS, UAB. Adresas: Pylimo g. 5/2, Vil-
nius 01117, El.paštas: ss@info.lt, 

Esta publicação foi elaborada no quadro do
projecto “Competências estratégicas para os
professores do ramo da construção civil: mo-
delação das experiências” do programa Pha-
re 2001. A publicação dirige-se a pessoas
responsáveis pela organização ou imple-
mentação do desenvolvimento das qualifi-
cações dos professores do ensino profis-
sional. Abrange tópicos como a qualificação
dos professores do ensino profissional e o
seu aperfeiçoamento, as competências es-
tratégicas dos professores do ensino profis-
sional e o processo para a sua identificação,
a concepção dos conteúdos para o desen-
volvimento das qualificações e a descrição
dos módulos para desenvolvimento das qua-
lificações. 

LV Kritiska domasana ka garants
kvalitates veicinasanai RTK / Ni-

pers, Janis
[O pensamento crítico como garantia de
promoção da qualidade na Universida-
de Técnica de Riga]
Riga: Universidade Técnica, 2004
Academic Information Centre, Valnu 2, Ri-
ga, Latvia, LV-1050

O objectivo deste artigo é esclarecer a im-
portância do diálogo filosófico para o de-
senvolvimento do pensamento crítico e cria-
tivo no ensino superior. O artigo aborda o
papel da atitude crítica e da filosofia no en-
sino, bem como o papel do diálogo filosófi-
co na cooperação entre consumidores e in-
vestigadores, no âmbito da auto-avaliação do
programa de estudo “Auto Transport”, além
das formas como o ensino superior pode afec-
tar as necessidades em matéria de ambiente
e respectivos riscos e oportunidades.

NL Brainport: bleven lang leren in
het Nederlandse agro-food-

complex / Thomas Lans, Renate Wes-
selink, Martin Mulder, Harm Biemans
[Aprendizagem ao longo da vida no sec-
tor agro-alimentar neerlandês].
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Wageningen: Universidade de Wageningen,
2003, 48 p.
Universiteit Wageningen, Leerstoel Educatie
en Competentie Studies, Postbus 9101, NL-
6700 HB Wageningen zwww.wau.nl

O sector agro-alimentar encontra-se em per-
manente evolução e as mudanças sucedem-
se rapidamente. A essência de tais mudan-
ças é descrita neste texto, bem como os fac-
tores a tomar em consideração para fazer
interagir os incentivos à aprendizagem ao
longo da vida com as percepções dos
empresários ou dos trabalhadores. O docu-
mento aborda seguidamente o modo como
a aprendizagem ao longo da vida deve ser
organizada. São analisadas as principais ten-
dências e a evolução do ramo educativo, le-
vando em conta as vantagens da aprendi-
zagem ao longo da vida. Definem-se, por
último, vários caminhos susceptíveis de ser-
vir de base à aprendizagem ao longo da vi-
da.

NO Kartlegging av realkompe-
tansereformen / Helland,

Håvard
[Uma análise da reforma das compe-
tências não formais].
Oslo: NIFU, 2004, 78 p.
NIFU, Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo,
Tel.: (47-22) 595100, Fax: (47-22) 595101, E-
mail: nifu@nifu.no, URL: www.nifu.no/ 

Este relatório foi encomendado pelo Minis-
tério da Educação e Investigação e faz uma
breve análise da forma como as instituições
de ensino se adaptaram à reforma das com-
petências não formais. O relatório analisa,
especificamente, o desenvolvimento de re-
gras, regulamentos e métodos a nível local
para avaliação dos candidatos, bem como
o número de candidatos a qualificações não
formais registados nas diferentes instituições
e variantes de estudo em 2001 e 2002. São
também descritas sucintamente as carac-
terísticas demográficas destes candidatos e
estudantes.

PL Samorza‘dowy model oświaty:
koncepcje i realia / por Ewa

Adamczyk, Janusz Gêsicki e Ewa Matczak.
[Modelo educativo de autogovernação:
conceitos e realidades].
Varsóvia: IBE, 2001, 95 p.

Este estudo apresenta a investigação feita
sobre a criação de um modelo educativo de
autogovernação na Polónia. Descreve os

fundamentos teóricos relativamente à criação
do modelo educativo de autogovernação,
bem como as mudanças relacionadas com
as condições legais e orgânicas para a in-
trodução deste modelo na Polónia. O es-
tudo apresenta também as necessidades edu-
cativas das comunidades locais, que são
quem beneficia da autogovernação, além de
analisar a qualidade dos quadros de gestão
no domínio da educação.

PT Perfil das competências do orien-
tador de formação / Francisco

Carvalho, Teresa Ventura et al.
[S.l.]: [s.n.], 2004
Coordenação do Internato Complementar
de Clínica Geral da Zona Sul, Lg. Prof. Ar-
naldo Sampaio, edf. Centro de Saúde de Se-
te Rios - 4º piso - 1500-498 Lisboa 0014498
520 L.

A identificação das características necessárias
ao exercício, com qualidade, das funções de
orientador da formação médica pós-gradua-
da constitui uma necessidade do próprio pro-
fissional e das instituições responsáveis pela
sua qualificação profissional. Importa definir
um perfil de competências do orientador dos
médicos em formação que corresponda às
necessidades de um processo de formação
(especialização) que decorre sobretudo em
contexto real de trabalho. Neste perfil iden-
tificam-se e sistematizam-se as características
do orientador em três tipos: pré-requisitos,
atributos e competências pedagógicas. O per-
fil de competências constitui um instrumen-
to útil de auto-avaliação e permite também
às instituições responsáveis pela qualificação
profissional uma supervisão do exercício pe-
dagógico, contribuindo para o apoio e de-
senvolvimento técnico individual. 

SE Vuxenutbildning i förändring:
buppföljning av hur flexibelt lä-

rande introduceras i Sveriges kommu-
ner / Carl Holmberg, Conny Karlsson
[Uma educação contínua em evolução:
acompanhamento da forma como a apren-
dizagem flexível está a ser introduzida
nos municípios suecos].
Hässleholm: Nationellt centrum för flexibelt
lärande [Centro Nacional para a Aprendiza-
gem Flexível], 2004, 42 p.

A aprendizagem ao longo da vida consti-
tui uma parte importante da política educa-
tiva sueca. É necessário um sistema de en-
sino flexível, que permita aos adultos conci-
liar o trabalho, a família e os estudos. Este
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relatório descreve a situação da aprendiza-
gem flexível nos municípios suecos.
www.cfl.se/pdf/publikationer/vuxenutbild-
ning_i_forandring.pdf

SI Izobraževanje z vidika standardnih
pravil za izenačevanje možnosti in-

validov v Sloveniji Globačnik, Bojana
[Regras-padrão para a igualdade de opor-
tunidades das pessoas com deficiência]
Liubliana: Urad Vlade RS za invalide, 2003

Este artigo aborda o ensino de crianças e
adultos com deficiência em alguns países da
Europa e designadamente na Eslovénia. Al-
guns dos factos mencionados têm um im-
pacto importante na qualidade do ensino.
O processo de ensino e formação profis-
sional é bem sucedido quando existe uma
relação com o emprego. Os programas de
ensino e formação profissional revelam-se
actuais quando são flexíveis, se baseiam no
uso das novas tecnologias e têm um impacto
importante na qualidade de vida das pes-
soas com deficiência.
http: /www.gov.si/uzi/publikacije/izobraze-
vanje_odraslih.doc

SK Current status of vocational edu-
cation and training in Slovakia:

vocational education and training on the
verge of the Millennium / por Juraj Van-
tuch, com o apoio de Dagmar Jelinkova.
[Situação actual do ensino e da formação
profissional na Eslováquia: ensino e for-
mação profissionais no dealbar do milénio] 
Štátny inžtitút odborného vzdelávania (ŠIOV),
Bellova 54/a, 837 63 Bratislava, siovsiov.sk,
www.siov.sk/

Este relatório proporciona uma descrição e
análise aprofundadas da evolução no ensino
e formação profissional eslovaca no deal-
bar do milénio. Nos dois primeiros capítulos
o autor faculta informação sobre a situação
económica e o mercado de trabalho do país,

bem como sobre as consequências da evolução
registada, no período em apreço, ao nível do
desenvolvimento dos recursos humanos e do
sistema de ensino. Os capítulos seguintes
visam descrever e analisar as tendências do
ensino e formação profissional inicial e contínua,
designadamente a estrutura e organização
dos cursos, as entidades responsáveis, o fi-
nanciamento, a participação dos parceiros
sociais, o desenvolvimento, qualidade e cer-
tificação dos currículos, a legislação em matéria
de ensino e formação profissional (EFP)
inicial e contínua, formação de gestão e pro-
fessores, gestores e administradores do EFP,
bem como investigação em EFP. O relatório
inclui também informação sobre a cooper-
ação internacional e projectos comunitários
relacionados com o EFP em que a Eslováquia
participou, bem como sobre o papel do Ob-
servatório Nacional da Eslováquia para o EFP,
que pertence à rede de observatórios na-
cionais criada pela Fundação Europeia para
a Formação. Entre as conclusões o autor salien-
ta a necessidade de um novo modelo de fi-
nanciamento do EFP. No anexo figuram da-
dos estatísticos pormenorizados sobre o EFP. 

http: www.siov.sk/siov/dokhtm/ 7sno/sno/
archiv/vetrep01_obal.pdf

UK Pathways in Adult Learning
Survey (PALS) 2003 / Dawn Sna-

pe, Alice Bell e Abigail Jones.
[Percursos dos inquiridos no inquérito
sobre o ensino de adultos (PALS) 2003]
Nottingham: Department for Education and
Skills (Departamento para o Ensino e as Qua-
lificações), 2004.

Cerca de 84 % dos que se encontravam a
frequentar cursos na altura em que foi rea-
lizado o inquérito nacional sobre o ensino
de adultos, em 2001, prosseguiram a apren-
dizagem nos dois anos subsequentes. Esta
é uma das conclusões do Pathways in adult
learning survey (PALS) 2003. O PALS baseia-
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CEDEFOP

Centro Europeu para o
Desenvolvimento da Formação
Profissional
PO Box 22427
GR-55102 Thessaloniki, Grécia
Tel. (30) 2310 49 00 79
Fax (30) 2310 49 00 43
Sr. Marc Willem
Chefe da Área D - Informação,
Comunicação e Disseminação
Correio electrónico:
mwi@cedefop.eu.int
Sítio web: http://www.cedefop.eu.int
http://www.trainingvillage.gr

FOREM

Office wallon de la Formation
professionnelle et de l’Emploi
Boulevard Tirou 104
B-6000 Charleroi, Bélgica
Tel. (32-71) 20 61 67
Fax (32-71) 20 61 74
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Sigrid Dieu
Correio electrónico:
sigrid.dieu@forem.be
Sítio web: http://www.leforem.be

NVF

Národní vzdelávací fond
Opletalova 25
CZ-11000 Praha 1, República Chéca
Tel. (420-2) 24 50 05 40
Fax (420-2) 24 50 05 02
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Vera Czesana
Correio electrónico: czesana@nvf.cz
Sítio web: http://www.nvf.cz

CIRIUS

Center for Information og Rådgivning
om International Uddannelses- og
Samarbejdsaktiviteter
Fiolstræde 44
DK-1171 København K, Dinamarca
Tel. (45-33) 95 70 00
Fax (45-33) 95 70 01
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Sven-Erik Povelsen
Correio electrónico: sep@CiriusMail.dk
Sítio web: http://www.ciriusonline.dk

BIBB

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schumann-Platz 3
D-53142 Bonn, Alemanha
Tel. (49-228) 107 16 02
Fax (49-228) 107 29 74
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Georg Hanf
Correio electrónico: hanf@bibb.de
Sítio web: http://www.bibb.de

INNOVE

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus
Liivalaia 2
EE-10118 Tallinn, Estónia
Tel. (372) 69 98 080
Fax (372)  69 98 081
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Evelin Silla
Correio electrónico:
evelin.silla@innove.ee
Sítio web: http://www.innove.ee

OEEK

Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis
kai Kartartisis
Ethnikis Antistasis 41 and
Karamanoglou
GR-14234 Athina
Grécia
Tel. (30) 210  77 22 08
Fax (30) 210 2 71 49 44
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Argyros Protopappas
Correio electrónico: tm.t-v@oeek.gr
Sítio web: http://www.oeek.gr

INEM

Servicio Público de Empleo Estatal
Condesa de Venadito 9
E-28027 Madrid, Espanha
Tel. (34-91) 585 95 82
Fax (34-91) 377 58 81
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a María Luz de la Cuevas Torresano
Correio electrónico:
mluz.cuevas@inem.es
Sítio web: http://www.inem.es

Centre INFFO

Centre pour le développement de
l’information sur la formation
permanente, 4, avenue du Stade de
France, FR-93218 Saint Denis de la
Plaine Cedex, França
Tel. (33-1) 55 93 91 91
Fax (33-1) 55 93 17 28
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Henriette Perker
Correio electrónico: h.perker@centre-
inffo.fr
Sítio web: http://www.centre-inffo.fr/

FÁS

Training and Employment Authority
P.O. Box 456
27-33 Upper Baggot Street
Dublin 4
Irlanda
Tel. (353-1) 607 05 36
Fax (353-1) 607 06 34
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Jean Wrigley
Correio electrónico: jean.wrigley@fas.ie
Sítio web: http://www.fas.ie

ISFOL

Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori
Via Morgagni 33
I-00161 Roma, Itália
Tel. (39-06) 44 59 01
Fax (39-06) 44 29 18 71
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Colombo Conti
Correio electrónico: c.conti@isfol.it
Sítio web: http://www.isfol.it

Human Resource Development
Authority of Cyprus

2 Anavissou Street, Strovolos
P.O. Box 25431
CY-1392 Nicosia
Chipre
Tel. (357-22) 39 03 63
Fax (357-22) 42 85 22
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. George Siekkeris
Correio electrónico:
g.siekkeris@hrdauth.org.cy
Sítio web: http://www.hrdauth.org.cy

Academic Information Centre

Valnu iela 2
LV-1050 Riga
Letónia
Tel. (371-7) 21 23 17
Fax (371-7) 22 10 06
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Baiba Ramina
Correio electrónico: baiba@aic.lv
Sítio web: http://www.aic.lv

PMMC

Methodological Centre for Vocational
Education and Training
Gelezinio Vilko g. 12
LT-2600 Vilnius
Lituânia
Tel. (370-5) 21 23 523
Fax (370-5) 24 98 183
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Giedre Beleckiene
Correio electrónico: giedre@pmmc.lt
Sítio web: http://www.pmmc.lt

Ministère de l’Éducation nationale et
de la Formation professionnelle 

Service de la Formation professionnelle 
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
Luxemburgo
Tel. (352) 47 85 241
Fax (352) 47 41 16
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Jos Noesen
Correio electrónico: noesen@men.lu
Sítio web: http://www.men.lu

OMAI

Oktatási Minisztérium Alapkezelö
Igazgatósága
Ajtosi Durer Sor 19-21
HU-1146 Budapest
Húngria
Tel. (36-1) 30 46 62 391
Fax (36-1) 30 13 242
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Tamas Köpeczi-Bocz
Correio electrónico: kopeczit@omai.hu
Sítio web: http://www.nive.hu

Department of Further Studies and
Adult Education

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Room 325,
Education Division, Great Siege Road
MT-CMR02 Floriana, Malta
Tel. (356-21) 22 81 94
Fax (356-21) 23 98 42
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Margaret M Ellul
Correio electrónico: margaret.m.ellul@gov.mt
Sítio web: http://www.education.gov.mt

CINOP

Centrum voor Innovatie van
Opleidingen
Pettelaarpark - Postbus 1585
NL-5200 BP ‘s-Hertogenbosch
Países Baixos
Tel. (31-73) 680 08 00
Fax (31-73) 612 34 25
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Martine Maes
Correio electrónico: mmaes@cinop.nl
Sítio web: http://www.cinop.nl

IBW

Institut für Bildungsforschung der
Wirtschaft
Rainergasse 38
A-1050 Wien
Áustria
Tel. (43-1) 54 51 10
Fax (43-1) 54 51 67 122
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Thomas Mayr
Correio electrónico: mayr@ibw.at
Sítio web: http://www.ibw.at

BKKK

Co-operation Fund
ul. Górnoslaska 4A
PL-00444 Warszawa
Polônia
Tel. (48-22) 62 53 937
Fax (48-22) 62 52 805
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Kinga Motysia
Correio electrónico:
kingam@cofund.org.pl
Sítio web: http://www.cofund.org.pl

IQF

Institute for Quality in Training (former
INOFOR)
Avenida Almirante Reis, n.º 72
P-1150-020 Lisboa
Portugal
Tel. (351-21) 81 07 000
Fax (351-21) 81 07 190
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Fernanda Ferreira
Correio electrónico:
fernanda.ferreira@inofor.gov.pt
Sítio web: http://www.inofor.pt

CP

Centra RS za poklicno izobrazevanje
Ob Zeleznici 16
SI-1000 Ljubljana
Eslovênia
Tel. (386-1) 58 64 216
Fax (386-1) 54 22 045
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Mojca Cek
Correio electrónico: mojca.cek@cpi.si
Sítio web: http://www.cpi.si

SIOV

State Institute of Vocational Education
and Training
Cernysevskeho 27
SK-85101 Bratislava, Eslováquia
Tel. (421-2) 62 41 06 78
Fax (421-2) 62 41 06 78
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Dagmar Jelinkova
Correio electrónico: sno@netax.sk
Sítio web: http://www.siov.sk

OPH

Opetushallitus
Hakaniemenkatu 2
P.O. Box 380
FI-00531 Helsinki
Finlândia
Tel. (358-9) 77 47 71 24
Fax (358-9) 77 47 78 65 or 69
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Matti Kyrö
Correio electrónico: matti.kyro@oph.fi
Sítio web: http://www.oph.fi

ReferNet – Rede Europeia de Referência e Especialização
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Skolverket - Statens Skolverk

Kungsgatan 53
S-10620 Stockholm
Suécia
Tel. (46-8) 723 32 00
Fax (46-8) 24 44 20
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Sten Pettersson
Correio electrónico:
Sten.Pettersson@skolverket.se
Sítio web: http://www.skolverket.se

QCA

Qualifications and Curriculum Authority
83 Piccadilly
UK-W1J8QA London
Reino Unido
Tel. (44-20) 75 09 55 55
Fax (44-20) 75 09 66 66
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Tom Leney
Correio electrónico: leneyt@qca.org.uk
Sítio web: http://www.qca.org.uk

EDUCATE Iceland

Grensásvegur 16a
IS-108 Reykjavik
Islândia
Tel. (354) 511 26 60
Fax (354) 511 26 61
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Arnbjörn Ólafsson
Correio electrónico: arnbjorn@mennt.is
Sítio web: http://www.mennt.is/

TI

Teknologisk Institutt
Akersveien 24C
N-0131 Oslo
Noruega
Tel. (47-22) 86 50 00
Fax (47-22) 20 42 62
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Signe Engli
Correio electrónico:
signe.a.engli@teknologisk.no
Sítio web: http://www.teknologisk.no

CINTERFOR/OIT

Centro interamericano de investigación
y documentación sobre formación
profesional
Avenida Uruguay 1238
Casilla de correo 1761
UY-11000 Montevideo
Uruguai
Tel. (598-2) 92 05 57
Fax (598-2) 92 13 05
Sítio web: http://www.cinterfor.org.uy

DG EAC

Comissão Europeia
Direcção-Geral da Educaçáo e da
Cultura
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 299 42 08
Fax (32-2) 295 78 30
Sítio web: http://europa.eu.int

EFVET

European Forum of Technical and
Vocational Education and Training
Rue de la Concorde 60
B-1050 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 51 10 740
Fax (32-2) 51 10 756
Sítio web: http://www.efvet.org

ETF

European Training Foundation
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I-10133 Torino
Itália
Tel. (39-011) 630 22 22
Fax (39-011) 630 22 00
Sítio web: http://www.etf.eu.int

European Schoolnet

Rue de Trèves 61
B-1000 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 790 75 75
Fax (32-2) 790 75 85
Sítio web: http://www.eun.org

EURYDICE

The Education Information Network in
Europe
Avenue Louise 240
B-1050 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 600 53 53
Fax (32-2) 600 53 63
Sítio web: http://www.eurydice.org

EVTA

AEFP
European Vocational Training
Association
Rue de la Loi 93-97
B-1040 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 644 58 91
Fax (32-2) 640 71 39
Sítio web: http://www.evta.net

ILO

International Labour Office
4 Route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suíça
Tel. (41-22) 799 69 59
Fax (41-22) 799 76 50
Sítio web: http://www.ilo.org

KRIVET

The Korean Research Institut for
Vocational Education and Training
15-1 Ch’ongdam, 2-Dong
KR-135-102 Kangnam-gu, Seoul
Coreia
Tel. (82-2) 34 44 62 30
Fax (82-2) 34 85 50 07
Sítio web: http://www.krivet.re.kr

NCVRVER

National Centre for Vocational
Education Research Ltd.
P.O. Box 8288
AU-SA5000 Station Arcade
Austrália
Tel. (61-8) 82 30 84 00
Fax (61-8) 82 12 34 36
Sítio web: http://www.ncver.edu.au

OVTA

Overseas Vocational Training
Association
1-1 Hibino, 1 Chome, Mihama-ku
JP-261-0021 Chiba-shi
Japão
Tel. (81-43) 87 60 211
Fax (81-43) 27 67 280
Sítio web: http://www.ovta.or.jp

UNEVOC

International Centre for Technical and
Vocational Education and Training
Unesco-Unevoc
Görresstr. 15
D-53113 Bonn
Alemanha
Tel. (49-228) 243 37 12
Fax (49-228) 243 37 77
Sítio web:
http://www.unevoc.unesco.org

Organizações associadas
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N° 31/2004

Investigação

ñ A formação profissional enquanto estratégia nos processos de criação de valor
(Tahir M. Nisar)

ñ A escolarização da formação profissional dos jovens em França: o Estado ao serviço
das empresas (Vincent Troger)

ñ Excesso de educação e défice de aprendizagem: estudo de investigação sueco sobre
a interacção existente entre educação, trabalho e aprendizagem (Kenneth
Abrahamsson, Lena Abrahamsson, Jan Johansson)

Análise das políticas de formação profissional

ñ Mudança nas abordagens pedagógicas e didácticas no ensino profissional nos Países
Baixos: dos interesses institucionais às ambições dos estudantes (Elly de Bruijn)

ñ A formação dos professores de enfermagem um contributo para uma avaliação das
práticas de formação (Maria de Lourdes de Magalhães Oliveira)

Antigo de opinão

ñ Aprendizagem electrónica (E-learning) –  A universidade virtual inserida no seu
contexto! (Olaf Pollmann)

N° 32/2004

ñ Da divergência à convergência Uma história do ensino e formação profissional

Investigação

ñ “Sistemas” de formação profissional europeus - algumas reflexões sobre o contexto
teórico da sua evolução histórica (Wolf-Dietrich Greinert)

ñ Entre a escola e a empresa. Estudo comparativo do desenvolvimento  histórico do
sistema de ensino e formação profissional nos Países Baixos e na Alemanha
(Dietmar Frommberger e Holger Reinisch)

ñ Modelos, paradigmas ou culturas do ensino profissional (Anja Heikkinen)

ñ A política comum de formação profissional da CEE de 1961 a 1972 (Francesco
Petrini)

ñ Os sindicatos e o relançamento da política social europeia (Maria Eleonora
Guasconi)

ñ O papel do ensino e formação profissional na política social europeia e o Cedefop
(Antonio Varsori)

ñ A importância da formação profissional na ideia de Espaço Social Europeu de
François Mitterrand (1981-1984) (Georges Saunier)

Edições mais

recentes em língua

portuguesa
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N° 33/2004

Investigação

ñ Os países aderentes e candidatos à implementação dos objectivos de Lisboa 
(Jean-Raymond Masson)

ñ Aprender a concorrer e a reestruturar as empresas numa UE em fase de alargamento
(Gerd Schienstock)

ñ Atitudes face à educação e preferências relativas às vias de ensino na República
Checa (Věra Czesaná e Olga Kofroňová)

ñ A resposta ao interesse cada vez menor pela EFP na Eslovénia (Ivan Svetlik)

ñ A Declaração de Bolonha e a formação profissional de professores na Letónia
(Andris Kangro)

ñ Reestruturação dos elementos fundamentais e da estrutura estratégica do ensino e
formação de professores de ensino profissional na Lituânia: abordagem sistemática
(Pukelis Kestutis e Rimantas Laužackas)

ñ A reforma do ensino profissional na Polónia (Maria Wójcicka)

Recortar ou fotocopiar o cupão e enviar ao Cedefop em envelope de janela.

✂

❑

❑

❑
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Convite à apresentação 
de contribuições
A Revista Europeia Formação Profissional publica artigos elaborados por investigadores
ou especialistas da formação profissional e do emprego. Estamos abertos a contribuições
que permitam a um vasto público de decisores políticos, de investigadores e de profis-
sionais à escala internacional estar informado sobre os resultados das investigações de ele-
vada qualidade que são conduzidas, nomeadamente, sobre a investigação comparativa
transnacional.

A Revista Europeia é uma publicação independente, cujos artigos são submetidos a uma
crítica exigente. É publicada três vezes por ano em Espanhol, Alemão, Inglês, Francês e
Português, estando largamente difundida em toda a Europa, tanto nos Estados-membros
como fora da União Europeia.

A Revista é publicada pelo Cedefop (Centro Europeu para o Desenvolvimento da For-
mação Profissional) e visa contribuir para o debate e reflexão sobre a evolução do ensi-
no e formação profissional numa perspectiva europeia. Na Revista são publicados artigos
que apresentam novas ideias, que dão conta dos resultados da investigação ou expõem
experiências e práticas nacionais e europeias. Inclui igualmente tomadas de posição e
reacções relativamente a questões ligadas à formação e ao ensino profissionais.

Os artigos propostos para publicação devem ser precisos e acessíveis a um público vas-
to e variado. Devem ser suficientemente claros para serem entendidos por leitores de ori-
gens e culturas diferentes, que não estão necessariamente familiarizados com os siste-
mas de ensino e formação profissional  de outros países. Por outras palavras, o leitor
deverá poder entender claramente o contexto e a argumentação apresentados à luz das
suas próprias tradições e experiências.

Paralelamente à sua publicação, os artigos da Revista são apresentados na Internet sob a
forma de extratos. É possível obter o resumo dos números anteriores no endereço se-
guinte: http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/publications.asp?section=18.

Os autores dos artigos podem redigi-los em nome próprio ou como representantes de
uma organização. O tamanho dos artigos deverá situa-se entre as 2000 e as 4000 palavras.
Os artigos podem ser redigidos numa das 26 seguintes línguas: as 20 línguas oficiais da
União Europeia (espanhol, checo, dinamarquês, alemão, estónio, grego, inglês, francês,
italiano, leto, lituânio, húngaro, maltês, neerlandês, polaco, português, eslovaco, eslove-
no, finlandês e sueco), as 2 línguas dos países associados (islandês e norueguês), as 4
línguas oficiais dos países candidatos (búlgaro, croata, romeno, e turco).

Os artigos deverão ser enviados ao Cedefop por correio electrónico (anexo ao formato
Word); os artigos deverão ser acompanhados de uma pequena referência biográfica sobre
o autor com a indicação das suas actuais funções, um sumário para o índice (45 pala-
vras no máximo), um resumo (entre 100 e 150 palavras) e 6 palavras-chave em Inglês não
incluídas no título e correspondentes aos descritores fornecidos no Thesaurus Europeu
da Formação.

Todos os artigos propostos serão sujeitos à apreciação do Comité de redacção que se
reserva o direito de proceder ou não à sua publicação, sendo os autores informados sobre
essa decisão. Os artigos publicados na Revista não reflectem necessariamente as opiniões
do Cedefop. A Revista oferece, pelo contrário, a oportunidade de serem apresentadas
análises distintas e pontos de vista diferentes, podendo até ser, por vezes, contraditórios. 

Se desejar enviar um artigo, queira contactar Éric Fries Guggenheim (redactor) por cor-
reio electrónico para o endereço seguinte: efg@cedefop.eu.int, por telefone: 
(30) 2310 49 01 11, ou por fax: (30) 2310 49 01 17.
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