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Editorial
O presente nº 35 da Revista Europeia Formação Profissional constitui um marco na
história desta revista e na das publicações
de cariz científico nas áreas do ensino e
da formação profissional.
Este número é, com efeito, o resultado da
colaboração entre quatro publicações periódicas desta área temática que privilegiam a
análise comparada. É no contexto da criação
da Rede europeia para a disseminação em
matéria de educação comparada (Réseau européen de dissémination en éducation comparée, Redcom) em 2003, financiada pela
DG Investigação, que se tomou a decisão
de publicar conjuntamente, a intervalos regulares e em simultâneo nas quatro revistas, um dossier de investigação sobre um tema de interesse comum. O primeiro tema
seleccionado é, precisamente, o que rege o
presente número da Revista Europeia: “O
futuro dos estudos científicos na Europa”.
Os três artigos que constituem o núcleo
do presente número, bem como o resumo
dos mesmos, constam do último número do
ano de 2005 do European Journal of Education (EJE), publicado em língua inglesa,
da revista Politique de l’éducation et de la
Formation (POLEF), publicada em língua
francesa, e da revista Die Hochschule, publicada em língua alemã.
Estes três artigos, precedidos por uma introdução da autoria de Bernard Convert, do
CLERSE-CNRS de Lille, subordinada ao tema Europa e a crise das vocações científicas, abordam os seguintes aspectos:
❑ A crise das vocações científicas em França (Bernard Convert e Francis Gugenheim)
❑ A conjuntura industrial e o desinteresse pelos estudos científicos na Alemanha
(Joachim Haas)
❑ A opção pelas vias científicas e tecnológicas nos Países Baixos (Maarten Biermans,
Uulkje de Jong, Marko van Leeuwen, Jaap
Roeleveld)
Cada uma destas publicações, completa o
dossier com artigos relacionados com a temática geral do mesmo, neste caso o ensino
superior, numa abordagem própria, isto é,
adequados ao seu nicho editorial. No caso

da Revista Europeia, constam do dossier dois
artigos relativos à formação profissional no
contexto do ensino superior, designadamente
o artigo de Éric Verdier e Saïd Hanchane
sobre “Os percursos de formação profissional e as aspirações familiares em França”, e
o artigo de Emmanuel Triby sobre “As transformações e os desafios da validação da experiência nas universidades francesas”.
A publicação de um dossier deste tipo, comum às quatro publicações periódicas pode, à partida, parecer uma iniciativa condenada ao fracasso. Convém, no entanto, recordar que cada um dos periódicos é publicado numa língua diferente, à excepção
da Revista Europeia, que é publicada em
cinco línguas (espanhol, alemão, inglês, francês e português). Além disso, as organizações
responsáveis pelos mesmos são de natureza jurídica muito variada e regem-se por
princípios de funcionamento muito díspares,
tratando-se de universidades, de uma associação privada de investigação e de um
organismo público europeu.
À primeira vista, nada poderia levar organizações tão diferentes a colaborar, uma vez
que publicam revistas concorrentes num
mercado editorial restrito e com tendência
a diminuir de ano para ano, em virtude das
reduções mais do que sistemáticas das dotações financeiras atribuídas aos organismos
de investigação, aos institutos e às bibliotecas, os quais constituem o grosso dos assinantes dessas mesmas revistas. Por outro lado, o número de revistas científicas concorrentes tem vindo a aumentar regularmente
na última década. Nestas circunstâncias,
porque é que se haveriam de arriscar a sugerir aos seus próprios leitores a ideia de lerem outras revistas? O processo nada tem,
portanto, de natural nem espontâneo.
A decisão não foi tomada senão após grandes
hesitações e longas discussões e prende-se
mais com a intuição do que com uma análise científica dos perfis dos leitores. O que
nos levou a estabelecer a colaboração foi
a ideia de que um leitor informado e atento lê mais do que um leitor preso ao seu
campo conceptual e científico. Descobrir
outras revistas e outros temas através da
“sua” própria revista só pode estimular o
gosto pela leitura e o gosto pela leitura só
Cedefop
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é estimulado através da própria leitura. O
interesse intelectual não diminui quando é
partilhado; bem pelo contrário, refina-se e
cresce. Na realidade, as nossas quatro revistas apenas partilham muito marginalmente
um leitorado especializado e exigente, não
ocupando precisamente o mesmo nicho.
Senão vejamos:
❑ formação profissional (Revista Europeia
Formação profissional)
❑ investigação e análise das políticas em
matéria de educação (EJE)
❑ políticas de ensino e formação profissional (POLEF)
❑ ensino superior (Die Hochschule)
As nossas diferentes revistas só têm, pois, a
aprender umas com as outras e os nossos
leitores têm todo o interesse em se abrir a
novos horizontes, e o nosso projecto editorial pode encorajá-los nesse sentido.
De resto, é bom que se comece a difundir
um novo espírito, lenta mas seguramente,
nos meios do ensino e da formação profissional, estimulado pelos diferentes projectos e financiamentos europeus, bem como
pelas estratégias postas em prática na sequência das diferentes cimeiras europeias,
de Lisboa a Maastricht, passando por Copenhaga. O objectivo de uma sociedade europeia, simultaneamente mais competitiva
e mais descontraída, graças ao desenvolvimento do conhecimento, deu asas à expansão de análises comparativas em matéria de ensino e formação, inicial ou contínuo,
geral ou profissional, básico ou de nível superior. Este objectivo fomenta iniciativas de
colaboração a nível europeu e permite pôr
de parte os egoísmos e individualismos naturais, em prol de um ideal comum, frágil,
sem dúvida, mas muito estimulante.
O projecto Redcom, de que o presente número “comum” constitui uma primeira concretização, protagoniza este novo espírito europeu. Ao analisar as bibliografias das revistas dedicadas às questões do ensino e da
formação profissional nos vários países
europeus constata-se a existência de blocos
científicos paralelos que coexistem e se acotovelam, sem realmente se interpenetrarem.
É assim que se pode, por exemplo, distinguir os autores que escrevem para publicações em línguas germânicas, dos que
Cedefop
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escrevem para publicações em língua inglesa, ou dos que publicam em línguas latinas, em línguas eslavas, etc. Dentro do seu
grupo linguístico, os autores lêem e citamse mutuamente muito mais do que entre diferentes grupos. O projecto Redcom tem,
entre outras ambições, a de contribuir para a construção de uma ponte entre as diferentes culturas científicas, políticas e práticas de ensino e formação profissional na Europa.
Ora, é precisamente esse o projecto da Revista Europeia Formação Profissional, dentro do campo que lhe é próprio, o da formação profissional, e foi com um grande
entusiasmo que muito naturalmente abraçou esta experiência editorial. Pensamos ser
possível publicar um dossier comum sensivelmente de dois em dois anos, no âmbito da rede Redcom. No dossier de 2007, temos já em vista abordar a questão da avaliação das investigações realizadas no âmbito dos diversos financiamentos europeus
(FEC, DG Investigação, DG EAC, etc.).
A rede Redcom não é um grupo fechado ao
exterior. Desejamos, bem pelo contrário,
abrir-nos a outras revistas especializadas nas
áreas do ensino, da formação profissional,
da relação entre a formação profissional e
o emprego e da relação entre o trabalho e
a formação profissional. Para tal, nos próximos meses, contactaremos diversas revistas
“colegas” e teremos o maior gosto em receber quaisquer propostas de colaboração
que nos queiram enviar.
Contactos:
Revista Europeia Formação Profissional:
Éric Fries Guggenheim: efg@cedefop.eu.int
European Journal of Education:
Jean Gordon: Jean.Gordon@dauphine.fr
Politique de l’éducation et de la formation:
Françoise Cros: cros.francoise@wanadoo.fr
Die Hochschule:
Robert Reisz: rdreisz@hotmail.com
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Complete gratuitamente as suas séries da
Revista Europeia “Formação Profissional”
As antigas edições da Revista Europeia “Formação Profissional” (REFP) encontram-se disponíveis a título gratuito no sítio electrónico do Cedefop (Training Village), no endereço:
http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/publications.asp?section=18
O acesso às antigas edições é um serviço em linha colocado gratuitamente à disposição
do público pelo organismo editor da revista, o Cedefop, o qual constitui um serviço público europeu.
No entanto, para os leitores da Revista Europeia “Formação Profissional” que, como
nós, consideram que uma revista digna desse nome deve absolutamente encontrar-se disponível na sua forma original em suporte papel, o Comité de redacção da Revista decidiu
dar mais um passo em frente.
❑ Se consulta e lê regularmente a Revista Europeia “Formação Profissional”,
❑ se, apesar de ser assinante há alguns anos, não o é desde a criação da Revista, em
1994,
❑ se as suas séries da Revista Europeia “Formação Profissional” estão incompletas,
❑ se pretende completar as suas séries da Revista,
enviar-lhe-emos, quer se trate de uma pessoa singular ou colectiva (centro de investigação,
centro de documentação, biblioteca, sindicato, associação, consulado, etc.), gratuitamente e mediante simples pedido, as antigas edições da REFP, do n.º 1 ao n.º 18, na língua
que indicar de entre aquelas que se encontram disponíveis.
Envie-nos os seus pedidos para o seguinte endereço de correio electrónico: efg@cedefop.eu.int
ou para o seguinte número de fax: (00-30) 2310-490.117
Teremos todo o gosto em satisfazer os seus pedidos, dentro do limite dos stocks disponíveis.
Pelo Comité de redacção da Revista Europeia “Formação Profissional”
Éric Fries Guggenheim, Chefe de redacção

Cedefop
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Redcom - Rede europeia de divulgação em
matéria de educação
comparada
A construção de uma sociedade europeia
do conhecimento obriga a mudanças profundas em matéria de educação e formação.
Daí a necessidade de disponibilizar prontamente a investigadores, decisores e profissionais de todos os Estados-Membros e
de países candidatos e vizinhos, informações
adequadas em matéria de investigação,
políticas e práticas referentes à educação.
A Redcom tem por objectivo criar uma
rede aberta, multilingue e multimédia que
fomente a divulgação de dados da investigação e políticas resultantes de estudos
comparativos internacionais em matéria de
educação. O seu público-alvo é constituído
pela comunidade científica europeia, pelos decisores políticos, pelas associações
profissionais e pelos profissionais, bem como por um público mais vasto de intervenientes no campo da educação.
A rede é essencialmente constituída por publicações periódicas científicas, especializadas na realização de estudos comparativos
das políticas de ensino e formação e na avaliação de boas práticas numa perspectiva
europeia. As mesmas são publicadas em diversas línguas da UE, sendo apoiadas por
um observatório em linha sobre políticas e
práticas de educação e formação, concebido como uma base de recurso destinada a
decisores e profissionais de toda a Europa.
Existe na Europa um grande número de revistas e jornais de grande qualidade especializados em diferentes aspectos da educação, direccionados para públicos diferentes, em diversas línguas. Alguns orientam-se para uma perspectiva fundamentalmente europeia ou internacional, enquanto
que outros são de cariz nacional, embora
possam incluir um elemento comparativo,
estando a sua redacção cada vez mais a cargo de comités de redacção internacionais.
Independentemente dos seus objectivos e

Jean Gordon

estruturas específicos, todos abordam, implícita ou explicitamente, questões que se
prendem com o seu desenvolvimento numa sociedade cada vez mais dependente das
redes electrónicas e o potencial da publicação electrónica nas futuras políticas de divulgação. A Redcom foi concebida neste
contexto, com o objectivo de fomentar o desenvolvimento de redes de publicações e
de realçar as vantagens da cooperação:
audiências alargadas para todos, uma plataforma mais vasta para a publicação de artigos de alta qualidade, reflexão conjunta
sobre temas actuais e de desenvolvimento,
etc. Ao mesmo tempo, permite às publicações reunir as suas reflexões sobre o futuro papel da Internet nos processos de
divulgação. Além disso, uma rede constituída por publicações especializadas europeias permite aos editores apresentarem, em
várias línguas, uma visão europeia de um
determinado tema.
A primeira fase da construção da rede consistiu num projecto com a duração de dois
anos, financiado pela Direcção-Geral da Investigação da União Europeia. O projecto é
coordenado pelo Instituto Europeu para a
Educação e a Política Social, tendo como
parceiros o Wissenschaftliches Zentrum
für Berufs- und Hochschulforschung (WZ1)
da Universidade de Kassel e o Institut Européen pour la Promotion des Innovations
et de la Culture dans l’Education (InstitutoEPICE). A Revista Europeia Formação Profissional (publicada pelo Cefedop) associouse ao projecto em Julho de 2004.
O projecto tem vindo a desenvolver três actividades principais, a primeira das quais
consistiu na criação de um observatório em
linha, especializado em questões relativas à
investigação e políticas em matéria de educação e formação na Europa (www.e-education-europe.org). O observatório, inauCedefop
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gurado em Fevereiro de 2004, foi concebido com a intenção de desenvolver uma base de recursos destinada a decisores e profissionais em toda a Europa. Recolhe informações actuais no domínio da investigação em matéria de educação, procura identificar novas questões e propõe a realização
de dossiers temáticos. Actualmente, o sítio
Web do observatório inclui páginas sobre
as perspectivas europeias (Mapping the Europe of education e o processo de Lisboa),
dossiers temáticos sobre o processo de Bolonha e a educação e formação ao longo da
vida, bem como um primeiro dossier temático sobre a investigação na área do ensino
superior.
Um dos principais temas de reflexão tem a
ver com as implicações dos recentes progressos da publicação em linha, os quais levantam questões relacionadas com os possíveis
tipos de validação científica da versão electrónica de artigos académicos e com a sua
visibilidade em comparação com as publicações em suporte papel. Além disso, a publicação electrónica de jornais e revistas existentes envolve ritmos e calendários diferentes das versões tradicionais em suporte
papel, uma vez que, a priori, deixa de existir a necessidade de periodicidade das publicações (por semestre ou período académico).
A publicação electrónica levanta questões
sobre a pertinência de serem regular e continuamente publicados artigos ou contribuições
individuais ou, antes, temas completos ou
grupos de artigos em torno de um tema. A
publicação em suporte papel apresenta geralmente uma imagem clara de produto acabado. Em contrapartida, as equipas de redacção de publicações electrónicas têm que
repensar esta noção.
A segunda actividade do projecto consistiu
na realização de um seminário em Março de
2005, intitulado Creating a European knowledge base on education (criação de uma base de conhecimentos europeia em matéria
de educação) e destinado a analisar o potencial da investigação apoiada pela União
Europeia no campo da educação não-escolar. O seminário abordou questões-chave relativas à criação e utilização de conhecimentos na área da educação na Europa, com
ênfase na educação não-escolar (educação
e formação profissional, ensino superior e
ensino para adultos), reunindo os ‘produtores’ (investigadores envolvidos em proCedefop
6

jectos apoiados pela União Europeia) e os
‘utilizadores’ da base de conhecimentos europeia (decisores nacionais e europeus e indivíduos que ocupam posições de liderança em estabelecimentos de ensino). O seminário centrou-se nos seguintes três tópicos:
❑ inventariação e perspectivas relativamente à base de conhecimentos europeia
em matéria de educação não-escolar;
❑ possibilidade de transposição dos resultados de investigação e divulgação;
❑ melhores práticas na definição e implementação de projectos de investigação
transnacionais no âmbito da educação nãoescolar.
Os resultados do seminário foram publicados em linha (www.e-education-europe.org).
Verificou-se um consenso generalizado quanto à necessidade de continuar a desenvolver a base de conhecimentos europeia - por
oposição ao conhecimento existente a nível
nacional. Sugeriu-se que o conhecimento
pode ser entendido como informação associada a um enquadramento conceptual, isto é, informação interpretada a partir de um
ponto de vista específico. Segue-se um breve resumo dos resultados:
❑ espera-se que o trabalho de cooperação
assente no intercâmbio de peritos com experiência transnacional produza os melhores
resultados no que respeita a criação da base de conhecimentos europeia;
❑ devem ser envidados esforços no sentido de aprofundar tanto quanto possível a
validade da informação disponível e de transpor os resultados da investigação para a
prática política e educativa. Quanto à avaliação dos dados obtidos no âmbito de um
projecto, esta deve ser efectuada com base
nos critérios que foram aplicados à selecção
do projecto em causa, se possível pelos mesmos avaliadores;
❑ as prioridades da investigação europeia
devem ser definidas conjuntamente pelos
decisores, pelos investigadores e pelos parceiros sociais. Pode dar-se o caso de serem identificados diversos temas especificamente relevantes em termos de políticas
que não foram objecto de investigação a
nível transnacional e que merecem apoio
especial por parte dos decisores. Outras
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questões igualmente relevantes são a identificação dos utilizadores finais da informação
e a criação de novos projectos. É necessário
aumentar a comunicação e a transparência
para promover estes processos;
❑ a apresentação de conhecimentos de
acordo com diferentes contextos é fundamental para a visibilidade e compreensão
dos diferentes tipos de utilizadores finais.
Em princípio, não se pode esperar que os
investigadores sejam peritos em transferência e divulgação de conhecimentos. Como
tal, coloca-se a possibilidade de os organismos consultivos apoiarem os projectos de
investigação, ou de formar ‘agentes organizadores de conhecimento’ para estabelecer a ligação entre a comunidade científica
e os diferentes grupos de utilizadores finais.
Neste caso, a organização dos conhecimentos
deve ser encarada como uma função distinta;
❑ existem diferentes meios de divulgação
de conhecimentos, sendo a Internet o mais
importante. Para que a divulgação se processe de forma eficaz, é necessário seleccionar conhecimentos de boa qualidade e
torná-los facilmente acessíveis aos seus principais utilizadores finais;
❑ os conhecimentos relativos a políticas
apresentam, por natureza, problemas em
termos de tempo e estabilidade. Como tal,
devem ser desenvolvidas acções de monitorização durante o armazenamento de informações resultantes de projectos transnacionais. Além disso, a concepção das bases
de dados deve incluir a possibilidade de
acesso a informação longitudinal.
A terceira actividade do projecto diz directamente respeito às publicações. O presente número constitui a primeira edição conjunta publicada pela rede que, de momento, é
composta pelo European Journal of Education, pelo Politiques d’éducation et de formation, pelo Die Hochschule e pela Revista Europeia Formação Profissional. Cada
edição conjunta explora um tema acordado
pelas quatro publicações, publicando-o em
cinco línguas. O grupo das quatro publicações e os membros da Redcom acreditam
ser este um excelente meio de promover a
divulgação de uma perspectiva europeia relativamente a determinados temas relacionados com a educação e formação. Em 2006,
a Redcom pretende alargar e continuar a desenvolver a rede de publicações.

A presente edição conjunta foi concebida e
redigida por um comité editorial ad hoc incluindo membros do comité de redacção de
cada uma das publicações. O editorial que
se segue aborda mais pormenorizadamente a temática e o âmbito do respectivo número. O tema principal seleccionado para esta primeira edição conjunta tem vindo a ser
debatido a nível nacional e europeu - tratase dos estudos nas áreas científicas do ensino superior na Europa, analisados sob diferentes pontos de vista, nomeadamente da
mudança nos padrões de matrícula e das
suas implicações para o Espaço Europeu de
Investigação e para o desenvolvimento de
competências profissionais. Cada uma das
publicações concentra-se em determinados
pontos, consoante os seus leitores e a perspectiva editorial escolhida. São os seguintes
os temas e as respectivas datas de publicação:
❑ para o European Journal of Education:
“Scientific studies in Europe and the ERA”
(Os estudos científicos na Europa e o Espaço Europeu de Investigação) (Dezembro de 2005),
❑ para a Revista Europeia Formação Profissional: Os estudos científicos na Europa um tema para a EFP (Setembro a Dezembro
de 2005),
❑ para a Politiques d’éducation et de formation: “Les études scientifiques en Europe - l’approche comparative” (Os estudos
científicos na Europa - A abordagem comparativa) (N° 35, Maio - Agosto de 2005),
❑ para o die Hochschule: “Naturwissenschaftliche Studien in Europa” (Os estudos
científicos na Europa) (Outubro de 2005).
Nesta fase, um dos principais resultados do
projecto Redcom foi o de salientar a importância crescente do trabalho em rede de
modo a criar sinergias. O trabalho em rede
depende muito mais de instrumentos baseados nas TIC do que antigamente. Daí a
importância de ligar as publicações a recursos Web para efeitos de comunicação e
interacção. Um outro resultado prende-se
com a necessidade de implementar metodologias e mecanismos de interpretação dos
resultados da investigação direccionados para os decisores e os profissionais. A questão
central que se coloca é a da existência de
interfaces adequados entre a criação de novos conhecimentos (investigação) e a resCedefop
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pectiva interpretação, divulgação e vulgarização entre os decisores e os profissionais.
O projecto procurou analisar o trabalho em
rede por parte de publicações e grupos existentes, bem como criar novas abordagens
Web à divulgação e estabelecer ligações entre
as duas abordagens. O projecto proporcionou aos parceiros a oportunidade de reflectirem sobre as questões mais prementes

Cedefop
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no que respeita à investigação e à divulgação adequada entre os decisores e os profissionais. As publicações em rede com objectivos comparáveis e redigidas em diferentes línguas constituem um desafio à divulgação de uma perspectiva europeia, ao
mesmo tempo que proporciona novos desafios à difusão via Internet.
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A Europa e a crise das
vocações científicas
Enquanto a Europa se comprometia, com a
estratégia de Lisboa, de enveredar por uma
“economia do conhecimento” , vários países
europeus registavam entre as suas gerações
jovens uma crise das vocações científicas:
nos anos 90, na Alemanha, em França, na
Itália, nos Países Baixos, para citar apenas
alguns exemplos, cada vez menos estudantes
se inscreviam nas faculdades de ciências.
Aliás, a Europa não era a única a sofrer deste síndroma do “afastamento dos estudos
científicos” e a enfrentar a ameaça de uma
escassez de cientistas. Nos últimos trinta
anos, os Estados Unidos assistiram a uma
enorme erosão do seu número de diplomados em ciências fundamentais, matemáticas
e físicas (1) em benefício de áreas como o
Direito ou a Gestão (Business) (2). A conjugação dos mesmos sintomas em diversos
países da Europa fez com que as autoridades
responsáveis pela educação ficassem alarmadas, os meios de comunicação e se alertassem e várias associações da área científica se reunissem para debater a questão.
Inúmeras iniciativas foram desenvolvidas em
toda a União Europeia, tais como experiências
pedagógicas inovadoras desde a escola
primária, acções com vista a reforçar as ligações entre o ensino secundário e a universidade, acções dirigidas aos grupos que
constituem “reservas de talento” : jovens do
sexo feminino, jovens oriundos das populações de imigrantes, etc.
Ao abordar com a série de artigos aqui apresentados, a dimensão do fenómeno e a análise das suas causas em diversos países europeus, não se pretende, de modo algum,
contestar o interesse destas iniciativas que
mobilizam entusiasmos e competências, mas
apenas alertar contra eventuais interpretações
demasiado apressadas dos sintomas, que
poderiam pôr em causa a eficácia das medidas que inspiraram.
Os artigos reunidos no presente dossier revelam, em primeiro lugar, algumas semelhanças entre os países europeus, em particular no que respeita à imagem que os jovens têm dos estudos científicos, que, ao
que parece, seriam considerados como a via
de estudo mais difícil. Os números confir-

Bernard
Convert
Centro Nacional de
Investigação
Científica (CLERSE,
Lille, França)

mam, aliás, esta dificuldade. Tal como demonstra o artigo de Biermans et al., os estudantes neerlandeses oriundos de uma área
científica do ensino secundário mas que escolheram uma via não científica no ensino
superior, consideram que as probabilidades
de obterem um diploma são, em todas as
disciplinas, superiores às oferecidas pelos
estudos nas áreas científicas. O artigo francês revela que os diplomados do ensino secundário nas áreas científicas têm melhores
resultados que os diplomados nas outras
áreas, em todas as disciplinas. Contudo, é
nas áreas científicas que registam resultados
menos bons, muito embora sejam os melhores alunos que escolhem as disciplinas
de ciências.

(1) No Japão o fenómeno é menos
flagrante. Embora o número de estudantes universitários tenha praticamente duplicado entre 1970 (1
300 000) e 2003 (2 500 000), a percentagem de estudantes nas áreas
das ciências aumentou ligeiramente, mas permaneceu baixa (3,5 %
em 2003); a percentagem de estudantes nas áreas de Engenharia diminuiu, passando de 21,1 % para
17,8 %, sendo que a percentagem
de estudantes do sexo feminino é
aqui muito mais elevada. Fonte: Estatísticas do MEXT (Ministério da
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. do Japão). No caso do Canadá (francófono), os sociólogos contestam explicitamente
a ideia de um desinteresse dos estudantes pelas ciências neste país.
Cf. Foisy M., Gingras Y., Sérigny J.,
Séguin S., Portrait statistique des effectifs étudiants en Sciences et en Génie au Québec (Retrato estatístico
do número de estudantes efectivos de Ciências e Engenharia no
Quebeque) (1970-2000), In Bulletin
de l’enseignement supérieur, Outubro 2000.

Se é verdade que os estudos científicos são
e parecem ser difíceis, porque razão esta reputação de dificuldade, que não vem de ontem, afasta hoje os jovens muito mais do
que os afastava outrora? Na minha opinião,
este fenómeno está ligado a outro fenómeno, que lhe é contemporâneo, e com o qual
se defrontam simultaneamente todos os países
europeus: o enorme crescimento, no período
actual, do número de estudantes, e o reduzido nível de selecção escolar (e social)
que tal fenómeno implica necessariamente.
Sabe-se que, nos últimos 25 anos, o número de estudantes na União Europeia mais do
que duplicou, tendo-se verificado enormes
crescimentos neste domínio (para o triplo e
o quádruplo) em Portugal, na Grécia, em
Espanha e na Finlândia (sendo a Alemanha
o Estado-membro que registou o menor crescimento, na ordem dos de 50 %) (3). Consequentemente, a actual população estudantil da Europa, em média menos seleccionada a nível escolar do que antigamente, teria uma propensão mais forte para recuar perante a suposta dificuldade dos estudos científicos, sendo que esta reputação de “dificuldade” não é, hoje em dia,
compensada pela existência de mercados
particularmente favoráveis (com a notável
excepção da Informática), nem a ciência e
a tecnologia ocupam um lugar especial no
imaginário das novas gerações (como era o
caso nos anos 60 e 70, durante o período
áureo da conquista espacial e das inovações

(2) Nos Estados Unidos, a evolução
do número de mestrados (Masters)
é a seguinte: atribuindo o índice 100
aos números de 1970, o número total de Masters atingia o índice 203
em 2000; o de Masters em Matemática
era de 59, em Ciências Físicas (Physical Sciences and Science Technologies) de 80, em Biologia de 111.
Ao invés, o índice de Informática
era de 1010 e o das profissões relacionadas com a Saúde de 759.
As áreas não científicas que registaram um crescimento muito elevado foram as áreas de Gestão (índice 448 em 2000) e do Direito (índice 401). Fontes: National Center for
Education Statistics, Department of
Education, USA.
(3) Os números-chave da educação
na União Europeia 2002 / Comissão
Europeia, Eurydice, Eurostat, EUROP Luxemburgo, Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades
Europeias, 2002, 298 p., Figura 4
capítulo F-5.
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médicas espectaculares) ( 4). Bem pelo
contrário, os meios de comunicação e a ficção
de hoje celebram mais o universo do Direito
ou dos Negócios.
De acordo com as representações sociais,
os estudos científicos seriam, hoje em dia,
menos “rentáveis” do que os outros estudos,
em termos de qualidade de emprego e de
remuneração, tal como demonstrado, em
particular, pelo artigo neerlandês. Embora
recebessem no ensino secundário uma boa
preparação para os estudos científicos superiores, muitos bons alunos optaram por
áreas que consideram, ao mesmo tempo,
menos difíceis e mais “rentáveis”, como a
Economia, o Direito ou a Saúde, e os menos bons contentaram-se com outras áreas,
tais como as ciências sociais ou as humanidades, que admitem serem menos “rentáveis”
mas proporcionarem melhores oportunidades de obter um diploma.
Todavia, para além das semelhanças observadas entre alguns países e que, em minha opinião, advêm principalmente do facto
de todos os países europeus partilharem,
durante o mesmo período, um forte crescimento e uma democratização das populações estudantis, continuam a verificar-se
diferenças profundas. Estas diferenças fazem com que, por vezes, efeitos aparentemente semelhantes possam dever-se a causas bem diferentes. Tomemos o exemplo da
Alemanha e da França, que registavam uma
forte diminuição do número de estudantes
de Química, durante um período mais ou
menos simultâneo (a década de 1990). Ora,
tal como os artigos consagrados a cada
um dos dois países o demonstram, as razões
que explicam os défices registados em França e na Alemanha são absolutamente diferentes: concorrência das vias tecnológicas
no primeiro caso, sinais negativos do mercado de trabalho no segundo caso. Para chegar a estas conclusões, não teria bastado fazer uma simples comparação internacional
das estatísticas europeias, por muito necessária que seja. Houve que situar os números referentes a cada país no respectivo
contexto nacional, que em parte não pode
ser comparável com o do vizinho. A escolha do estudante universitário francês de estudar Química não pode ser interpretada
sem Ter em conta as escolhas alternativas
existentes, como a via profissionalizante ou
as “Grandes Écoles”, que, apesar das medidas de harmonização, permanecerão uma
especificidade francesa. Do mesmo modo,

(4) Em contrapartida, a acreditar nas
sondagens de opinião, pelo menos
em França, a imagem da ciência e
das profissões relacionadas com a
mesma não está verdadeiramente
enfraquecida pelos “desgastes do
progresso” postos em destaque nos
últimos 15 anos. Cf. Boy, D. Le progrès en procès. Paris: Presses de la
Renaissance, 1999.
(5) Para o caso italiano, fazemos referência à obra de Teresa Longo:
Longo, T. Scienze, un mito in declino ? La crisi delle iscrizioni alle
Facoltà scientifiche :Italia, Francia,
sguardo internazionale, Stamperia
Editoriale Pisania, 2003.
Ver também o artigo publicado na
revista Polef em complemento a este dossier, comum às quatro revistas da rede Redcom: Teresa Mariano Longo. “A crise das inscrições
nas faculdades científicas em Itália”,
in Politiques d’Education et de formation, 2005, n° 15-2005/3.
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o acesso dos estudantes universitários alemães
ao curso de química não pode ser interpretado sem ter em conta as soluções alternativas que se oferecem ao titular do “Abitur” (diploma do ensino secundário), nomeadamente a tradição, totalmente estranha à França, de frequentar uma formação
profissional numa empresa, antes (ou em
vez e no lugar) do ingresso nos estudos universitários. Assim sendo, a decisão de se
“inscrever em Química na Universidade”,
pode não ter para um estudante francês e
um estudante alemão o mesmo significado.
Além disso, apesar das medidas de harmonização dos sistemas universitários, as estruturas do ensino superior consideradas no
seu todo permanecem muito diferentes. Mais
fundamentalmente, porém, a própria significação do sistema de ensino superior no
seio de cada sociedade nacional, a sua relação com o emprego e o seu papel nos percursos biográficos dos indivíduos, variam de
um país para o outro, ao ponto de podermos afirmar, sem risco de exagero, que o
acto de “estudar” não significa o mesmo na
Alemanha, em França ou em Itália. Reduzir
o paralelismo a uma simples comparação
de números retirados das estatísticas europeias resultaria na eliminação de uma boa
parte destes significados.
Esta questão do desinteresse pelos estudos
científicos constitui uma boa ocasião para
observar as diferenças evocadas e os seus
efeitos. Ao tentar encontrar as causas da redução do número de estudantes pelos estudos científico no ensino superior, os autores salientam mais ou menos, consoante
os casos, uma ou outra das seguintes explicações: a explicação do mercado de trabalho ou a explicação do funcionamento do
sistema educativo. No caso alemão ou holandês, prevalece a explicação do mercado de trabalho, enquanto que no caso francês predomina a explicação da estrutura do
sistema escolar, ainda que seja feita referência ao mercado de trabalho para explicar determinadas escolhas. É claro que estas diferenças de abordagem se devem a tradições nacionais diferentes em matéria de
sociologia da educação, ainda que estas tradições diferentes reflictam muito, por sua
vez, o próprio modo de funcionamento do
sistema educativo e a relação entre o sistema educativo e o emprego.
A comparação dos casos alemão, italiano (5)
e francês evidencia três formas ideais-típicas da relação formação-emprego e, ao mes-
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mo tempo, três modos de explicação distintos de sintomas que só aparentemente
são semelhantes.
A problemática da orientação escolar e da
inserção social e profissional marca, como
se sabe, todo o sistema escolar alemão (6).
Tal como demonstra o artigo de Joachim
Haas, alguns domínios do emprego na Alemanha funcionam como mercados compartimentados, claramente definidos e estreitamente associados a uma área de estudos: a física, a química, a mecânica, a electrotecnia constituem áreas universitárias estreitamente associadas a determinados submercados da indústria (falando-se mesmo
de “carreira-chaminé” a propósito dos titulares de diplomas de engenharia). Consequentemente, a opção por estas áreas deve
muito aos sinais emitidos pelos sub-mercados (por vezes até por uma única empresa
emblemática, como a Siemens) e a deserção
(temporária) destas áreas de estudo, longe
de reflectir o tal “desinteresse pela Ciência”,
como é interpretado, traduz muitas vezes
uma reacção aos sinais negativos (despedimentos, dificuldades de contratação, etc.).
A sucessão de escassez e abundância excessiva ditada por estas opções e facilitada
por uma grande elasticidade da capacidade
do sistema de ensino explica o carácter cíclico do número de inscrições nestas áreas,
que a análise a longo prazo evidencia inegavelmente. Desde os finais da década
de 1990, as inscrições nas áreas da física, da
química e das ciências ligadas à engenharia
estão de novo em alta na Alemanha, o que
vem confirmar este carácter cíclico.
O caso italiano encontra-se nos antípodas
do caso alemão, na medida em que existe,
em Itália, uma forte dissociação entre o ensino superior e o emprego, dissociação essa que atinge do mesmo modo as ciências
e as outras áreas. Em Itália existem poucos
dispositivos encarregues de assegurar a relação entre a formação e o emprego, quer
ao nível da entrada no ensino superior (serviços de orientação eficazes), quer ao nível
da saída (serviços que avaliem ou apoiem
a inserção profissional dos diplomados). A
ideia de atribuir objectivos profissionais claramente definidos ao prosseguimento de estudos superiores é assaz estranha às escolhas de orientação dos estudantes. Em Itália
os estudos superiores de cariz profissionalizante foram, aliás, criados muito mais tarde, tendo apenas alcançado, ao que parece, um sucesso relativo (7). A universidade

continua a ser, de longe, a principal instituição de ensino superior, com excepção
das academias artísticas. A distribuição geográfica da oferta também pode ter uma forte influência nas escolhas dos estudantes.
As universidades italianas continuam a seguir uma certa tradição na sua especialização
em determinadas áreas (Pisa para as ciências, Bolonha para o Direito, etc.) e a proximidade de uma área específica pode constituir, por si só, um motivo de escolha, sobretudo para os estudantes de origens modestas. Além disso, a universidade italiana
continua a ser um mundo em si, menos aberto ao mundo social do que nos outros países
e onde a reforma se processa de forma muito lenta. O seu público é muito heterogéneo e os estudantes registam, em média,
grandes taxas de insucesso e de repetição
de ano (8). Os estudos científicos não beneficiam nesta matéria de regime especial,
antes pelo contrário: a descentralização do
sistema universitário que levou à criação de
“antenas” universitárias próximas das populações raramente ocorreu nas faculdades
de ciências. Num país onde os estudantes
são sensíveis aos efeitos da proximidade,
este fenómeno contribuiu para uma redução
das taxas médias de inscrições em cursos de
ciências. Resta acrescentar que os poderes
públicos nacionais encetam esforços limitados para apoiar a investigação científica, sendo que o essencial do dinamismo económico italiano assenta em indústrias que requerem um reduzido grau científico e tecnológico e que exigem poucos quadros
científicos ou técnicos de alto nível. Nestas
condições, o facto de os diplomados em
Ciências acederem a empregos bons e bem
remunerados não se deve tanto ao facto de
os empregadores necessitarem das suas competências científicas (contrariamente ao que
acontece na Alemanha, onde os titulares de
diplomas científicos encontram frequentemente emprego fora das suas áreas de estudos), mas sim porque o diploma universitário em ciências funciona como uma “marca” e os conhecimentos e métodos adquiridos pelos estudantes de ciências lhes conferem uma grande flexibilidade.
(6) Francine Vaniscotte considera o
“modelo germânico” de ensino uma
especificidade. Cf. Vaniscotte, F. Les
Écoles de l’Europe: Systèmes éducatifs et dimension européenne, Paris, INRP, 1996.

O caso francês constitui um terceiro tipo:
a França, como se sabe, é um país onde as
expectativas de promoção social se encontram por tradição fortemente ligadas à escolarização. As possibilidades de carreira
são, mais do que nos outros países, associadas ao nível de formação inicial. Assim,
o sistema de ensino encontra-se fortemen-

(7) Longo, op.cit., p. 18.
( 8) Ver também Vaniscotte, F. Les
Écoles de l’Europe: Systèmes éducatifs et dimension européenne, Paris, INRP, 1996.
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te hierarquizado logo à partida. As “Grandes
Écoles”, cujo acesso é realizado mediante
concursos extremamente selectivos, ocupam
uma posição de topo, bem acima da universidade. A universidade enfrenta também
uma feroz concorrência por parte das vias
de ensino superior de cariz profissional, cujo acesso é igualmente selectivo. Contrariamente ao que sucede na Alemanha, ao efectuar as suas opções relativamente aos estudos a prosseguir os jovens franceses valorizam mais os critérios relativos à ordem
hierárquica das vias de ensino do que critérios relativos às saídas profissionais no
mercado de trabalho. Por outras palavras,
quanto maior for o nível de sucesso escolar
(e mais elevado o estrato social), mais tarde se coloca aos estudantes, durante o seu
percurso escolar, a questão das saídas profissionais. O surgimento de novas gerações
de estudantes menos seleccionados dos pontos de vista escolar e social assegurou o sucesso das vias de ensino superior de cariz
profissionalizante junto desta população,
que os prefere aos cursos universitários, não
forçosamente porque estão associados a
saídas profissionais específicas, mas porque
o seu carácter selectivo à entrada lhes transmite maior segurança em termos de saídas
profissionais. O mesmo fenómeno se verifica no contexto das universidades científicas, em que as vias teóricas das áreas científicas enfrentam, pelas mesmas razões, a concorrência das vias aplicadas e tecnológicas, desenvolvidas ao longo dos anos 90.
Nestes diferentes países, foram tomadas iniciativas colectivas no sentido de tentar contrariar a crise das vocações científicas (9).
Na Alemanha, as iniciativas assentam na
concertação de três actores colectivos, o Estado Federal, as autoridades educativas
geridas pelos Länder e o sector económico (instituições sectoriais, empresas, associações de engenheiros, etc.). Criou-se um
consenso entre estes actores, em primeiro
lugar para não dramatizar os sinais do mercado de emprego susceptíveis de desencadear os défices de inscrição nas áreas de estudos científicos e tecnológicos e, em seguida, para promover os estudos nestas áreas.
As empresas e associações profissionais multiplicam as acções de promoção das carreiras científicas e tecnológicas (concursos, feiras tecnológicas e científicas, jornadas de “portas abertas” nas empresas destinadas, nomeadamente, a jovens do sexo
feminino, etc.) e de co-gestão das redes lo-

(9) Agradeço a Francis Gugenheim,
Joachim Haas e Teresa Longo as informações prestadas em relação às
políticas públicas levadas a cabo em
França, na Alemanha e em Itália.
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cais de escolas secundárias-universidadeempresas. O Estado Federal encoraja os projectos pedagógicos-piloto e as investigações
sobre o tema, oferecendo igualmente bolsas de estudos que instituam uma discriminação positiva a favor de jovens do sexo
feminino que se inscrevam em cursos nas
áreas científicas e tecnológicas. As autoridades educativas de diversos Länder dão
especial realce à reforma do ensino secundário
nas áreas científicas, no sentido de dar maior
ênfase à experimentação e à tecnologia, bem
como e ao reforço da ligação entre os estabelecimentos de ensino secundário e as universidades.
Em Itália, o Ministério da Educação, em concertação com a Associação de Industriais e a
Conferência dos Presidentes de Universidade, apresentou, em Outubro de 2004, um projecto designado por “lauree scientifiche” com
uma dotação de 8,5 milhões de euros, destinado a aumentar o número de inscrições nas
faculdades científicas, nomeadamente nas
áreas da matemática, física e química. Esta
iniciativa visa corrigir o desfasamento que
analisámos mais atrás, entre o ensino superior e o emprego, e promover os estudos nas
áreas científicas, através da melhoria do sistema de informação sobre os empregos e a
orientação (testes de auto-avaliação), de dispositivos que visem uma melhor adequação
da oferta e da procura de emprego qualificado de teor científico, da criação de bolsas
para estimular a inscrição nas faculdades
científicas (incluindo, aí também, a discriminação positiva a favor das jovens do sexo feminino), ou do desenvolvimento de parcerias entre universidades e estabelecimentos
do ensino secundário.
Em França, as autoridades educativas multiplicaram também as experiências pedagógicas, ao nível do ensino pré-primário
e elementar (“A mão na massa”), do ensino
secundário (Olimpíadas científicas) e da universidade (apoio específico a seis universidades que encetaram reformas pedagógicas
nos primeiros ciclos das ciências físicas). Estas iniciativas favoreceram a aproximação
entre escolas secundárias e universidades,
através da nomeação de directores de missão
académicos para as ciências e do financiamento de campanhas de sensibilização dos
alunos do ensino secundário para a prática das ciências (“física itinerante”, “química
itinerante”). Estas acções são realizadas
conjuntamente por professores dos ensinos
secundário e universitário. Todavia, até à
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data, os poderes públicos ainda não encetaram iniciativas com a mesma envergadura que em Itália. As últimas iniciativas importantes no sentido de encorajar os estudantes a preparar as respectivas carreiras do
ensino (subsídios dos institutos universitários
para formação de professores) datam do
início dos anos de 90. Essas iniciativas apenas duraram alguns anos e não incluíam medidas específicas a favor das ciências.
Seja como for, os artigos aqui reunidos demonstram que a “crise das vocações científicas” pode assumir múltiplas faces nos diferentes países europeus e que, por muito
indispensável que seja, a promoção da ciência e da cultura científica por si só nem
sempre será suficiente para contrariar movimentos com causas tão diferentes ( 10):
conjuntura industrial, no caso da Alema-

nha, efeitos da repartição geográfica da oferta de ensino superior em Itália, efeitos da
evolução estrutural da oferta e da procura
de formação, no caso da França.
A Europa reconheceu, em Bolonha e em Lisboa, as diferenças existentes entre os sistemas de ensino dos Estados-Membros, tendo afirmado a sua vontade de construir um
espaço europeu do ensino superior. A análise de um fenómeno como a “crise das vocações científicas” comum a muitos EstadosMembros e sempre refractado pelas especificidades nacionais, dão uma ideia do caminho que ainda falta percorrer, sendo que
as diferenças mais persistentes residem menos nas próprias estruturas do ensino do
que no lugar que o ensino superior ocupa
no percurso biográfico e no projecto de
vida dos indivíduos.

(10) Levados, por deformação profissional, a celebrar o poder próprio
do acontecimento e a julgar os
fenómenos sociais pelo seu “valor
nominal”, os meios de comunicação
social sobrestimam a importância
das acções de promoção criadas para revalorizar a imagem da Ciência.
Foi neste contexto que o jornal francês le Monde (edição de 29 de Janeiro de 2005) atribuiu o aumento
das inscrições na Faculdade de Física na Alemanha à organização do
Ano da Física neste país em 2000.
Ora as estatísticas revelam que o
número de inscrições nos cursos de
Física neste país já tinham começado a aumentar em 1998. Cf. Troendle, G. Mapping Physics Students in
Europe, Mulhouse, European Physical Society, 2004.
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A crise das vocações
científicas em França:

Bernard
Convert
Centro Nacional de
Investigação
Científica (CLERSE,
Lille, França)

Modalidades e mecanismos sociais
explicativos

Francis
Gugenheim
OFIP-Universidade de
Lille 1, França

Introdução
Desde meados dos anos 90 que
os estudantes franceses se inscrevem cada vez menos nas
áreas científicas das universidades. Depressa se começou a
falar do “desinteresse dos jovens pela ciência”, mas o
fenómeno constitui, primordialmente, uma consequência
das mudanças sociodemográficas. Devido à posição que ocupa no ensino superior francês,
a universidade, que não aplica
qualquer processo de selecção
no acesso, desempenha o papel de via-refúgio para os estudantes que não conseguem
aceder às vias de formação selectivas. Durante o período de
grande crescimento demográfico da população estudantil (1985-1995), a universidade
absorveu a maior parte deste
crescimento. Após 1995, a oferta de cursos de formação com
acesso selectivo aumentou, enquanto a população estudantil
estagnava. Consequentemente, as inscrições nas universidades sofreram uma queda,
principalmente nas áreas de
ciências. Ao mesmo tempo, os
diplomados do ensino secundário nas áreas científicas
são menos seleccionados, tanto a nível escolar como social,
o que não acontecia há quinze
anos. Estes estudantes liceais
de origem mais modesta e com
um nível escolar menos elevado evitam os estudos científicos, tradicionalmente considerados mais difíceis e menos
“rentáveis” que outros.

Decidida a seguir, como todos os países da
Europa, a via para uma “economia do conhecimento”, a França está preocupada com a
renovação das suas elites científicas, à semelhança de alguns dos seus parceiros europeus. De facto, após meados dos anos 90,
os estudantes franceses inscrevem-se cada
vez menos nas faculdades de ciências. A
área de físico-química foi a primeira afectada, tendo depois chegado a vez das áreas
de biologia e das matemáticas. A partir destes
sintomas bem reais, que se manifestaram simultaneamente em diversos países europeus, chegou-se talvez demasiado apressadamente ao diagnóstico de que “os jovens
não se interessam pela ciência”. Tentaremos
seguidamente demonstrar que, pelo menos
no caso francês, existem outras explicações
para este fenómeno. Em França, os cursos
teóricos das universidades enfrentam a concorrência, por um lado, dos cursos de curta duração das vias profissionalizantes e, por outro, das “Grandes Écoles” e respectivos cursos preparatórios, que, para os franceses,
ocupam o topo da hierarquia no sistema de
ensino (1). Dentro da própria universidade, as áreas científicas enfrentam a concorrência da via tecnológica, criada recentemente. O modo como os estudantes optam
pelos estudos científicos universitários dentro deste sistema deve ser revisto. Nos últimos vinte anos, a oferta e a procura educativa no ensino superior em França sofreram transformações morfológicas profundas, que, em alguns anos, modificaram significativamente a composição do público
discente e as possibilidades de acesso às diferentes vias de formação: do lado da procura, assistiu-se, a partir de 1985, a um grande crescimento demográfico na população
estudantil, aliado a um acentuado processo
de democratização, a que se seguiu um
período de estagnação, a partir de 1995; do

(1) Convidamos os leitores pouco familiarizados com o sistema educativo francês a consultarem o documento em anexo.
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lado da oferta, observou-se nos últimos vinte anos um crescimento contínuo (tanto fora como dentro das próprias universidades)
das vias tecnológicas e profissionalizantes,
cuja importância, em termos de número de
estudantes, está agora ao nível dos cursos
teóricos.
Este artigo propõe-se demonstrar que a quebra registada no número de inscrições em
áreas teóricas dos cursos universitários se
deve a mudanças de ordem sociodemográfica. É composto por quatro partes. Após
uma avaliação do fenómeno na primeira parte, demonstramos na segunda parte que quebra registada no número de inscrições em
áreas teóricas dos cursos universitários se
deve aos efeitos conjugados da hierarquia
existente nas vias de formação e da evolução da população estudantil. Observaremos que, sujeitas às mesmas causas, todas
as áreas do ensino superior (com excepção
das áreas de desporto) são afectadas da mesma forma. A terceira parte demonstra que
existe, apesar de tudo, um problema específico no que toca aos estudos científicos,
o qual na nossa opinião está associado à
evolução da população de estudantes das
áreas científicas do ensino secundário. Por
fim, a quarta parte aborda as causas que levam os diplomados do ensino secundário
das áreas científicas a optar pelas vias de
formação tecnológicas em detrimento dos
cursos de ciências teóricos.

A redução do número de inscrições
nos cursos científicos: mito ou
realidade?
Para começar, importa saber qual é exactamente a dimensão desta quebra do número de inscrições nas áreas científicas das universidades? Não estaremos na presença de
uma dessas notícias alarmistas lançadas a
partir de sintomas empolados pelos meios
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Evolução do número de estudantes nas áreas científicas entre 1995/1996 e 2000/2001
(França continental + Departamentos e territórios ultramarinos)
Número total de estudantes
1995/96
2000/01

Vias
Universidade de Ciências (1)
Dos quais

320 346

284 156

Evolução
(em %)

Quadro 1
Do 1.º ciclo (bacharelato)
1995/96
2000/01

- 11,3

149 688

118 956

Evolução
(em %)
- 20,5

Física

68 130

36 651

- 46,2

45 689

24 359

- 46,7

Ciências Nat. e Biológicas

97 871

84 374

- 13,8

53 516

39 179

- 26,8

Ciências e Tec. Indust.

39 521

52 399

+ 32,6

8 412

10 891

+ 29,5

Informática

12 186

17 009

+ 39,6

392

1 263

+ 222,2

Universidade Saúde

152 811

140 669

- 7,9

55 821

46 877

- 16,0

Universidade Ciências + Saúde

473 157

424 825

- 10,2

205 509

165 833

- 19,3

47 256

51 917

+ 9,9

47 256

51 917

+ 9,9

7 399

9 934

+ 34,3

7 399

9 934

+ 34,3

STS sector de produção (2)

87 049

89 686

+ 3,0

87 049

89 686

+ 3,0

CPGE Ciências

47 875

44 373

- 7,3

47 875

44 373

- 7,3

Engenharia (3)

53 663

62 089

+ 15,7

8 366

10 349

+ 23,7

Total nas vias científicas e técnicas

716 399

682 824

- 4,7

403 454

372 092

- 7,8

Universidade, excl. Ciências e Saúde

909 337

882 862

- 2,9

480 847

434 390

- 9,7

IUT sector de produção ( )
2

IUT Informática

Vias não científicas, excl. Universidade ( )

306 292

322 861

+ 5,4

220 227

242 488

+ 10,1

Total nas vias não científicas e técnicas

1 215 629

1 205 723

- 0,8

701 074

676 878

- 3,5

Total ( )

1 932 029

1 888 547

- 2,3

1 104 528

1 048 970

- 5,0

Total geral

2 167 436

2 161 064

- 0,3

4

4

Fonte: Nota informativa 01-53. Ministério da Educação francês, Direcção de Programação e Desenvolvimento, 2001.
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Ministério da Educação francês, Direcção de Avaliação e Análise
Prospectiva, 1996 e 2003.
(1)
(2)
(3)
(4)

Incluindo as escolas superiores de engenharia
Isto é, com saídas profissionais nas áreas industriais ou laboratoriais, excluindo, portanto, as profissões administrativas
Excluindo as escolas superiores de engenharia
Excluindo as escolas comerciais, jurídicas e administrativas, e as escolas de belas-artes.

de comunicação social e que uma análise
mais rigorosa poderá revelar como um engano ou uma ilusão? A resposta não é simples.
Não deixa de ser verdade que, desde 1995,
se verifica uma grande redução no número de inscrições nos cursos teóricos das áreas
científicas das universidades, mas esta redução afecta também outras áreas, como a
Medicina, as Letras e Humanidades e o Direito. Em contrapartida, as áreas da tecnologia e das ciências aplicadas estão em alta. As estatísticas do Ministério da Educação
francês (ver Quadro 1) mostram que, entre
1995/1996 e 2000/2001, se assiste a uma muito ligeira redução do número total de estudantes em França (-0,3 %). Durante o mesmo período, as áreas científicas das universidades perdem 11 % dos seus estudantes,
sendo a Física (-46 %) e as Ciências Naturais (-14 %) as mais afectadas. Pelo contrário,
nos cursos tecnológicos e de ciências aplicadas, o número de estudantes aumentou
durante o mesmo período, tanto nas universidades (+33 % em Tecnologia Industrial,
+ 40 % em Informática), como nos institu-

tos politécnicos (+16 % nas escolas superiores de engenharia, +10 % nos Institutos
Superiores de Tecnologia - IUT - que dão
formação nas áreas industrial ou laboratorial, +3 % nas Secções de Técnicos Superiores - STS).
Durante o último período de análise, entre
2000 e 2002, o número de estudantes das
áreas científicas das universidades parece
ter estabilizado (-0,9 %). Uma análise mais
pormenorizada mostra, no entanto, que esta estabilização se deve, antes de mais, ao
grande aumento do número de estudantes
estrangeiros, nomeadamente oriundos de
África e, mais recentemente, da Ásia. Após
anos de redução, o aumento do número de
estudantes estrangeiros, perceptível desde
1999, produz estes efeitos sobre a evolução
global do número de estudantes de ciências
a partir de 2001. Tais variações sugerem que
as políticas de acolhimento destas populações se encontram ajustadas, ainda que
com algum atraso, às evoluções demográficas da população estudantil autóctone.
Cedefop
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Vias de formação superior em áreas científicas e tecnológicas
segundo o perfil escolar e social dos estudantes do secundário
que optam pelas mesmas (Academia de Lille, 2001)

Gráfico 1

Os efeitos conjugados da hierarquia
existente nas vias de formação e da
evolução da população estudantil
Os diplomados do ensino secundário na área
científica têm de ponderar a opção de prosseguir os seus estudos científicos na Universidade considerando as escolhas alternativas: cursos preparatórios das “Grandes
Écoles” (CPGE), escolas superiores de engenharia directamente acessíveis a diplomados do ensino secundário, cursos de curta duração na via profissionalizante (IUT,
STS, escolas de enfermagem). Todas estas
vias de formação se inserem num espaço
hierarquizado, tanto a nível escolar como
social, do qual o gráfico abaixo nos dá uma
representação sintetizada. Cada via de formação é caracterizada através do perfil de
estudantes do secundário que desejam ingressar nas mesmas (2): o seu perfil escolar
(em abcissa: percentagem de alunos que
concluíram o ensino secundário com distinção, índice da qualidade escolar dos candidatos) e o seu perfil social (ordenada: percentagem de filhos de quadros). Este gráfico ilustra a enorme diferença de perfil entre
os estudantes que optam por ingressar no
curso científico na universidade e aqueles
que optam por ingressar nos CPGE, nas escolas superiores de engenharia ou em medicina. Os primeiros têm um sucesso escolar muito inferior e são, na maioria dos casos, de origem mais modesta. Nestes dois
planos, estão muito próximos dos que optam pelas IUT.

(2) Dispomos de ficheiros com dados individuais que indicam, para
cada aluno finalista dos liceus da
Academia de Lille, a lista de preferências de estudos superiores. Falamos neste caso de intenções de
orientação ou de pedidos de admissão. É com base nestas listas de
preferências que se efectua o processo de selecção. Para os efeitos
do presente artigo, apenas apresentamos a primeira escolha da lista de cada candidato.
(3) Um estudo recente do Ministério
da Educação francês revela que 62
% dos estudantes inscritos no 1.o ciclo do ensino superior (bacharelato) das áreas científicas teriam escolhido uma outra orientação, caso
se lhes oferecesse essa possibilidade.
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Este gráfico baseia-se nas intenções de opção.
No momento da inscrição efectiva, a Universidade, que é a única instituição de ensino superior que não selecciona o acesso,
vai acolher, para além dos que a escolhem,
aqueles cuja entrada nos CPGE será recusada ou que se excluem a si próprios, bem
como os jovens que não conseguem aceder
às vias tecnológicas de curta duração ou que
considerem inútil concorrer às mesmas (3).
Eis um paradoxo do ensino superior francês, frequentemente comentado pelos especialistas em educação (Schwartz, 1983;
Crozier 1990; Jallade 1991), mas há muito
tempo considerado inconsequente pelas instâncias de decisão: as vias de formação profissional selectivas, como os CPGE ou as
IUT, atraem muitas vezes, devido precisamente ao seu carácter selectivo, estudantes
com aptidão para seguir com êxito um ensino teórico na universidade e, por oposição,
as vias de formação teóricas proporcionadas pela universidade, sem processo de selecção no acesso, acolhem, em grande medida, estudantes que não são admitidos nas
vias selectivas e que possuem, muitas vezes,
menos aptidões para seguir um curso de ensino teórico. No plano pedagógico, encontramos a mesma contradição: na universidade, o processo pedagógico baseia-se na
autonomia individual, não obstante o facto
de, muitas das vezes, os estudantes da universidade precisarem particularmente de
apoio pedagógico, por possuírem um nível
escolar médio e serem de origem social modesta (à excepção dos estudantes de Medicina). Ora, a pedagogia baseia-se, pelo
contrário, num enquadramento rigoroso para os melhores estudantes (os dos CPGE) e,
de um modo geral, para todos os que se inscrevem em cursos cujo acesso é selectivo.
É neste contexto complexo que devemos inscrever as grandes variações demográficas da
população estudantil que ocorreram em França desde meados dos anos 80. De 1985 a
1995, o número de jovens a obter o diploma de estudos secundários registou um
aumento sem precedentes na história do sistema de ensino francês, aumento esse que
foi impulsionado pela vontade do governo
de garantir que “80 % de uma determinada
faixa etária obtenham o diploma de ensino
secundário”. No decurso deste período, o
número de diplomados do ensino secundário
nas vias geral e tecnológica aumentou 64 %.
Durante o mesmo período, apesar de terem
também registado um aumento razoavelmente sustentado, as vias de ensino superior
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Número de diplomados do ensino secundário e de estudantes nos CPGE, no IUT e no 1.o ciclo universitário
das áreas científicas Variação 1985/86 em relação a 1995/96 (em todo o território francês)
Diplomados do ensino secundário
das vias gerais e tecnológicas

CPGE

IUT

Quadro 2

1.o ciclo universitário
(bacharelato) em áreas científicas

1985/1986

253 050

47 334

60 715

70 422

1995/1996

415 502

70 288

96 158

149 688

Evolução

+ 64 %

+ 48 %

+ 58 %

+ 113 %

Fonte: Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche. Ministério da Educação francês,
Direcção de Avaliação e Análise Prospectiva, 1987 e 1996.

Despesa média por estudante (ano 2002 em euros)

Quadro 3

Universidades
(excl. IUT e escolas
superiores de engenharia)

IUT

STS

Engenharia

CPGE

6 850

9 100

10 870

11 910

13 220

Fonte: L’état de l’école. Ministério da Educação francês, Direcção de Programação e Desenvolvimento, Outubro de 2003.

Evolução do fluxo de acessos ao 1.º ano nas principais vias de formação do ensino superior
(França, índice 100 em 1990/1991)
1990/1991
Total Universidade

Quadro 4

1995/1996

2000/2001

228 379

100

122

107

IUT

33 607

100

129

147

STS

104 359

100

106

113

CPGE

34 950

100

110

103

Escolas de enfermagem

24 800 (*)

100

115

125

Fonte: Nota informativa 01-53, Ministério da Educação francês, Direcção de Programação e Desenvolvimento, e Repères et références statistiques sur
les enseignements, la formation et la recherche. Ministério da Educação francês, Direcção de Avaliação e Análise Prospectiva, 2002 e 2003.
(*) Para as escolas de enfermagem, trata-se de uma avaliação dos fluxos de acesso a partir do número de reservas.

sujeitas a numerus clausus, em especial os
CPGE e as IUT, não absorveram senão uma
pequena parte deste aumento do número de
estudantes. Foi a Universidade que se encarregou de acolher grande parte da vaga de
novos diplomados do ensino secundário.
Entre 1985 e 1995, o número de estudantes
do primeiro ciclo universitário (equivalente
ao bacharelato) das áreas científicas mais que
duplicou (+113 %).
Neste período, as universidades acolheram
todos os anos estudantes de origem cada
vez mais modesta e com um nível de desempenho académico inferior (4), sem que
esta democratização fosse acompanhada por
uma evolução dos mecanismos de selecção
e dos métodos pedagógicos. Com efeito, a
manutenção do status quo contribuiu para
aumentar o número de estudantes a um custo mínimo, sendo a despesa média por estudante, principalmente dos que se encontram a cargo do Estado, nitidamente inferior
para os cursos universitários de vertente
teórica do que para as outras vias de formação de nível superior.

Durante o mesmo período, a preocupação
do Estado e das colectividades locais (convidadas a participar no financiamento de uma
oferta de formação superior cada vez mais
descentralizada) foi sobretudo “quantitativa”, consistindo principalmente em acolher
na universidade um fluxo cada vez maior
de diplomados do ensino secundário. A preocupação “qualitativa”, que se traduziria
numa avaliação dos métodos pedagógicos
e do sucesso dos estudantes, só viria a assumir importância num período posterior,
quando o número de estudantes parou de
aumentar.
Foi, precisamente, a partir de 1994/1995,
que tudo mudou. Após várias décadas de
crescimento, a taxa de acesso de uma determinada faixa etária ao diploma do ensino secundário atingiu o máximo (cerca de
62 %). Por outro lado, o número de diplomados do ensino secundário da via geral diminuiu, a favor das vias “tecnológicas” e, sobretudo, “profissionais” (que, na maioria, ingressam no mercado de trabalho logo após
a obtenção do diploma). O número de candidatos ao ensino superior registou, inevi-

(4) Uma vez que o acesso ao ensino secundário é cada vez mais facilitado, os alunos com fraco rendimento escolar, que anteriormente
eram encaminhados para vias de
formação profissional no final da escolaridade básica, passaram actualmente a poder ingressar na via geral ou tecnológica do ensino secundário.
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Evolução do fluxo de acessos ao 1.o ciclo nas
diferentes áreas universitárias (França)

Gráfico 2

blemas esses agravados pelo facto de a oferta de formação sujeita a numerus clausus
nos IUT, STS e escolas de enfermagem continuar a aumentar simultaneamente (ver Quadro 4). Uma vez que o número de candidatos ao ensino superior diminuiu e a oferta de cursos de curta duração da via profissionalizante aumentou, verificou-se, ipso facto, uma redução do número de excluídos
no acesso a estas vias de formação e, logo, um menor número de estudantes a “fugir” para a Universidade.
Este fenómeno atingiu naturalmente a área
de Ciências, mas também as áreas das Letras
e Ciências Humanas e do Direito (5), ainda
que o “desinteresse pelas Ciências” tenha sido a única justificação a mover as opiniões.

Quebra registada na procura de
acesso aos cursos preparatórios:
um fenómeno dissimulado
Fonte: Nota informativa 01-53. La réussite au DEUG par discipline. Sessions 1999 à 2001. Ministério da Educação francês, Direcção de Programação e Desenvolvimento, 2001.

Evolução da importância dada às diferentes vias de formação nas
Gráfico 3
intenções de orientação dos alunos do 12.º ano C (1987-1994) e do 12.º ano
S, Áreas de Matemáticas e Ciências Físicas (1995-2001) (Academia de Lille)

As Ciências constituem, apesar de tudo, a
área mais profunda e duradouramente afectada pela redução do número dos seus estudantes. Existe, sem dúvida, um problema
específico das Ciências, cujos sintomas devem ser procurados não tanto nos mecanismos que acabamos de descrever, mas num
fenómeno muito menos visível: a quebra nas
intenções de inscrição registadas nos CPGE.
As estatísticas referentes, não já às inscrições
efectivas, mas às intenções de orientação (ver
nota 2), evidenciam, de facto, que a relativa
estabilidade verificada no número de inscrições nos CPGE oculta o facto de, apesar
de excederem o número de vagas disponíveis,
os candidatos a estes cursos serem muito
menos numerosos do que anteriormente. As
estatísticas referentes às intenções de orientação dos finalistas do ensino secundário das
áreas de Matemáticas-Ciências Físicas (12.º
ano C antes da reforma dos diplomas do ensino secundário de 1995 e 12.º ano S, Área
de Matemáticas e Área de Físico-Químicas,
após a reforma), revelam uma queda brutal,
após 1991, da importância dos CPGE em benefício dos cursos de curta duração de cariz
profissionalizante.

(5) As Ciências e Técnicas das Actividades Físicas e Desportivas (STAPS)
constituem a única excepção de nota ao movimento generalizado de
baixa de efectivos universitários.
Desde que, no início dos anos 90,
foi suprimida a selecção no acesso
com base em critérios de desempenho desportivo, esta área conheceu um crescente sucesso.

tavelmente, uma redução, passando a sua
evolução a tornar-se muito dependente da
evolução demográfica, que, para esta faixa
etária, tenderá a diminuir entre 2000 e 2010.
Foi nesta altura que os problemas de recrutamento surgiram nas universidades, proCedefop
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Por paradoxal que pareça, esta diminuição
provocou, à semelhança do fenómeno dos
“vasos comunicantes” evocado mais acima,
um défice de acesso não nos CPGE em si,
mas no primeiro ciclo (bacharelato) das universidades científicas, além dos efeitos descritos anteriormente.
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As escolhas de orientação dos alunos do 12.º ano das áreas científicas em 1987 e 2001,
segundo o género, o estrato social e a idade no 12.º ano (Academia de Lille)
Jovens do sexo feminino
Pai operário,
empregado,
pequeno empresário

Quadro 5

Jovens do sexo masculino

Pai quadro médio
ou superior

Pai operário,
empregado,
pequeno empresário

Pai quadro médio
ou superior

Total

Sem atraso Com atraso Sem atraso Com atraso Sem atraso Com atraso Sem atraso Com atraso
12.º C
em 1987
(N=3 006)

12.º ano S
em 2001
Área de
Matemáticas
(N=3 235)

32 %

11 %

24 %

15 %

50 %

32 %

53 %

33 %

39 %

11 %

28 %

7%

22 %

11 %

23 %

6%

20 %

12 %

CPGE científicos e escolas
superiores de Engenharia

20 %

4%

28 %

2%

36 %

7%

53 %

14 %

29 %

Via profissionalizante curta
(IUT, STS, escolas
de enfermagem)

22 %

46 %

11 %

41 %

27 %

42 %

13 %

44 %

24 %

CPGE científicos
Via profissionalizante curta
(IUT, STS, escolas
de enfermagem)

Exemplo de leitura: em 1987, 24 % das jovens que chegaram ao 12.º ano sem atraso, cujo pai ocupava uma posição de quadro médio ou superior,
optavam por prosseguir os seus estudos num curso preparatório nas “Grandes Écoles”.

A queda nas intenções manifestaria, realmente, mais do que a queda efectiva verificada nas matrículas no primeiro ciclo universitário, um “desinteresse pelos estudos
científicos”? Também neste caso, uma análise mais profunda aconselha prudência. Esta queda mostra, com efeito, que não foi
tanto a atracção intrínseca dos bons alunos
pelos cursos preparatórios que mudou, mas
sim a composição dos estudantes que frequentam o 12.º ano das áreas científicas. De
facto, a democratização do ensino secundário
fez sentir os seus efeitos até mesmo no seu
ramo mais elitista, o ramo S, Área de Matemáticas. Noutros tempos, o 12.º ano C
(Matemáticas-Ciências Físicas) acolhia os
melhores alunos, do sexo masculino, pertencentes a um estrato social elevado, que
reuniam o perfil-padrão dos candidatos aos
CPGE. Todavia, com o efeito do aumento
da população estudantil, a composição dos
estudantes que frequentam as vias científicas mudou, havendo agora mais jovens do
sexo feminino, mais alunos de origem modesta e mais alunos com nível escolar menos elevado. Esta mudança na composição
dos estudantes vai-se reflectir nas escolhas de orientação. Se efectuarmos uma comparação específica, em função do tipo de
aluno, das intenções de orientação dos alunos do 12.º C em 1987 e dos alunos do 12.º
S, Área de Matemáticas, em 2001 (que são
as vias mais comparáveis na matéria), observamos que a queda verificada nas intenções de ingresso nos CPGE não afecta
de modo uniforme os diferentes tipos de
alunos (6).

Como podemos observar, a queda registada nas intenções de ingresso nos CPGE não
atinge o núcleo dos candidatos das áreas
científicas, os bons alunos filhos de quadros
médios ou superiores. Em contrapartida,
entre os alunos de origem modesta, incluindo
os que chegam ao 12.º ano “sem atraso”, esta queda é acentuada. Entre os alunos que
chegam “com atraso”, a queda é muito acentuada. Observa-se, igualmente, nestas categorias, uma tendência para optar pelas vias
de ensino de cariz profissionalizante.
Por outras palavras, desde a primeira metade dos anos 90, as áreas científicas do 12.º
ano do ensino secundário são cada vez menos selectivas (embora continuem a ser as
mais selectivas dentro do panorama escolar
francês). Os alunos de origem modesta,
incluindo os que chegam ao 12.º ano “sem
atraso”, encontram-se actualmente sub-representados, tal como o são no conjunto do
sistema educativo, o que não acontecia há
quinze anos. Estes alunos, de estrato social mais modesto e reduzido nível de sucesso escolar, são menos ambiciosos a nível
escolar e mais prudentes nas suas escolhas.
Esta prudência e esta falta de ambição traduzir-se-ão, na altura de ingressarem no ensino superior, numa opção por cursos de
curta duração, que sempre lhes permitirão
ingressar no 2.º ciclo (licenciatura) da universidade, se tiverem o desempenho académico suficiente para o efeito, numa das
múltiplas vertentes profissionalizantes que
as universidades têm vindo a criar nos últimos anos.

(6) Este grupo de estudantes do 12.º
ano foi dividido em oito categorias,
através do cruzamento duas a duas
das variáveis “género”, “idade no
12.º ano” e “estrato social”, cada uma
associada a duas modalidades.
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Percentagem de diplomados do ensino secundário em 1999 que completaram os
dois primeiros anos da universidade em dois anos.
Ensino superior
Área do diploma de
ensino secundário

Direito

Ciências
económicas

Letras

Línguas

Quadro 6

Humanísticas

Ciências

Desporto

literária

33,2

40,3

61,7

48,6

53,0

21,4

37,2

económica

36,6

46,9

64,4

48,7

59,0

34,7

43,1

científica

54,0

58,9

69,6

59,8

70,4

42,4

65,9

6,2

14,8

33,2

11,6

22,5

8,8

19,2

tecnológica

Fonte: Nota informativa 03.32, Ministério da Educação francês, Direcção de Programação e Desenvolvimento, 2003.

Importa notar que é também a diferença da
composição social segundo as diferentes
áreas científicas do 12.º ano que explica o
facto de, como já ficou demonstrado (Convert, 2003), a área de Físico-Química ter sido a mais afectada pela descida do número de inscrições, um efeito perverso da reforma do ensino secundário de 1995, que se
acrescenta aos que acabamos de descrever.
Eis-nos chegados à análise da última das
causas da crise verificada nas inscrições nas
vias teóricas das áreas científicas: a proliferação dos cursos de ciências aplicadas e tecnológicos, bem como as promessas de carreiras associadas, que fazem concorrência,
dentro da própria Universidade, aos cursos teóricos tradicionais.

Os cursos de ciências teóricos:
difíceis e “pouco rentáveis”
Os cursos científicos universitários de natureza teórica são mais “difíceis” do que os
outros cursos universitários, no sentido em
que é mais difícil, se considerarmos iguais
todos os outros factores, passar nos exames
(7). O quadro a seguir apresentado, que compara o êxito académico dos estudantes nas
diferentes áreas universitárias segundo a área
que escolheram no ensino secundário, mostra, ao mesmo tempo, que os diplomados
do ensino secundário nas áreas científicas
têm melhores resultados do que todos os
outros (apresentando, inclusivamente, melhores resultados nos estudos literários superiores do que os diplomados do ensino
secundário que frequentaram a área de
Letras), mas que têm melhores resultados
nas disciplinas não-científicas do que nas
disciplinas científicas.

(7) A sondagem SOFRES, realizada
a pedido do Ministério da Educação
em Dezembro de 2000, mostrava
que a dificuldade dos estudos científicos constituía a principal razão invocada pelos estudantes para não
enveredar por esta área.
(8) Estes resultados são tanto mais
paradoxais quanto o facto de os diplomados do ensino secundário das
áreas científicas inscritos em Ciências serem, em média, melhores alunos que os diplomados do ensino
secundário das áreas científicas inscritos noutras áreas. São em maior
número os que concluíram o ensino secundário com distinção.
(9) As estatísticas ministeriais mostram que, apesar das flutuações demográficas, desde o início dos anos
90 que as taxas de acesso dos diplomados do ensino secundário inscritos no 1.º ano da universidade ao
segundo ciclo (ou 3.º ano da universidade) têm permanecido
constantes.

Aparentemente contraditórios, estes dois
fenómenos revelam, simultaneamente, que
os diplomados do ensino secundário nas
áreas científicas têm um melhor nível méCedefop
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dio e que os estudos científicos universitários
apresentam uma dificuldade particular (8).
Existe, portanto, uma dificuldade específica
nos exames de ciências. A que se deve atribuí-la? A nossa hipótese é a seguinte: enquanto o primeiro ciclo (bacharelato ou 1.º
e 2.º anos) dos cursos de ciências das universidades apenas é frequentado, salvo algumas excepções, por diplomados do ensino secundário das áreas científicas, no caso dos cursos de Letras, Humanidades ou
Direito, os diplomados do ensino secundário
das áreas científicas, que constituem uma
minoria, estudam ao lado de uma maioria
de diplomados do ensino secundário de
áreas não-científicas que, em média, possuem um nível escolar inferior ao seu. Beneficiam, portanto, no primeiro ciclo das
áreas não-científicas, do ajustamento que se
opera entre o nível de dificuldade dos exames
e o nível médio dos estudantes inscritos, para permitir um fluxo de ingressos suficiente no Bacharelato (9).
Todavia, é também dentro das próprias faculdades de ciências que os cursos de carácter
teórico enfrentam a concorrência dos cursos tecnológicos de carácter profissionalizante, menos “difíceis” e mais “rentáveis”.
Enquanto que, antigamente, as faculdades
de ciências apenas ministravam cursos de
natureza teórica, começaram a surgir nos
últimos quinze anos inúmeras opções de
formação profissionalizante em diferentes
fases dos cursos, pelas quais os estudantes
podem agora enveredar. Tal como as “Grandes
Écoles”, estas vias oferecem a vantagem
de serem selectivas no acesso, proporcionando, todavia, aos candidatos admitidos a
garantia quase total de obterem o diploma
final e de capitalizarem o mesmo com êxito no mercado de trabalho. As suas saídas
profissionais são, de facto, geralmente melhores do que as dos cursos de carácter teórico, tal como demonstra o quadro seguinte, que apresenta uma comparação da ren-
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Indicadores de qualidade de inserção profissional dos diplomados em áreas científicas, segundo
a categoria do diploma (Universidade de Ciências e Tecnologia de Lille, diplomados em 1994 e 1995)

Quadro 7

2.º ciclo
teórico
(licenciatura)

2.º ciclo teórico
(licenciatura) +
concurso

2.º ciclo profissional
(licenciatura)
(MST, IUP, MIAGE)

DEA ou 3.º
ciclo teórico
(mestrado)

DEA
(mestrado) +
concurso

DESS
(3.º ciclo
profissional)

Doutoramento

Têm um emprego estável
(contrato de duração
indeterminada)

37 %

92 %

84 %

57 %

97 %

74 %

82 %

Estão no desemprego

19 %

1%

4%

15 %

1%

9%

0%

Desempenham um cargo nos
quadros médios ou superiores

11 %

93 %

65 %

51 %

89 %

74 %

100 %

Salário médio (euros 2002)

1 248

1 508

1 652

1 589

1 620

1 732

1 897

439

762

98

105

71

505

185

Número de diplomados

Fonte: Observatório das formações e da inserção profissional (OFIP), Universidade de Ciências e Tecnologia de Lille.

tabilidade objectiva de diferentes diplomas
de universidades científicas em função de
dois critérios: a segurança de emprego e a
remuneração.
Este quadro mostra que o acesso a um emprego qualificado na função pública (10), que
oferece, ao mesmo tempo, uma remuneração aceitável e uma grande segurança
de emprego, constitui um percurso arriscado. Pressupõe obter êxito num concurso
depois de concluir um curso teórico. Todavia, seja qual for o caso, os titulares de diplomas de cursos teóricos que não passam
neste concurso têm mais dificuldades de inserção (salário inferior e menor segurança
de emprego) do que os estudantes que seguiram uma via profissionalizante de nível
equivalente. Além disso, mesmo os que
conseguem aceder a um emprego através
de concurso auferem salários inferiores aos
dos diplomados das vias profissionalizantes
de nível equivalente. Num contexto em que
cresce a proporção de estudantes de origem
modesta, mais sensíveis às saídas profissionais seguras, compreende-se assim por que
razão o aumento da oferta de formação profissionalizante suscita, em todos os estádios
do curso, um fenómeno de migração que
leva os estudantes a enveredar para cursos
“rentáveis”, em detrimento dos cursos teóricos cujas saídas profissionais parecem ser
mais aleatórias.

Conclusão
No caso francês, a evolução das características sociodemográficas da população estudantil, bem como da oferta de formação de
nível superior surgem como factores-chave para explicar a redução do número de
estudantes nos cursos científicos de cariz
teórico, em benefício, nomeadamente, dos
cursos tecnológicos e de ciências aplicadas.
Numa perspectiva a médio prazo de aumento
da oferta de empregos que exijam uma formação superior científica e técnica de longa duração (Comissariado Geral do Plano,
2004), limitar o acesso à maioria destas vias
de formação aos diplomados do ensino
secundário das áreas científicas representa
um ponto de estrangulamento no sistema
francês. A revalorização, tanto social como
escolar, do ensino secundário tecnológico,
frequentemente evocada mas nunca realizada, constituiria uma das soluções para colmatar a escassez que se receia. Esta revalorização implica também, ao nível do ensino
superior, uma evolução das mentalidades,
no sentido de permitir aos detentores de
uma verdadeira cultura tecnológica o acesso às mesmas categorias de conhecimento
que os detentores de uma cultura científica mais teórica.

(10) Para os diplomados de ciências,
consistem sobretudo em cargos no
ensino primário, secundário, superior
e na investigação.
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A conjuntura industrial
e o desinteresse pelos
estudos científicos
Introdução
No início dos anos 2000, em pleno período
de estagnação económica, a Alemanha depara-se com uma falta de técnicos nas áreas
da engenharia e das ciências. Os centros
de investigação tecnológica lamentam o “ostracismo” a que são votados os jovens formados em ciências por parte das grandes
empresas. Cerca de 40 % das empresas industriais revelam grandes dificuldades em
recrutar engenheiros (Zwick e Boockmann,
2004). A experiência do porto de construção
aeronáutica em Hamburgo ilustra bem a envergadura deste problema: acreditando no
poder de atracção dos empregos que tinham para oferecer, os responsáveis pelo
porto não julgaram vir a ter problemas no
recrutamento dos técnicos necessários. No
entanto, foram obrigados a recrutar do mercado de emprego sueco os duzentos engenheiros que inutilmente procuraram na
Alemanha.
Esta lacuna no mercado é uma consequência da redução do número de jovens diplomados em ciências físicas e em engenharia.
Entre 1996 e 2002, registou-se uma redução
de 53 000 diplomados em engenharia para
36 000. No caso de alguns cursos científicos
tradicionais, como os cursos de física e química, a redução do número de matrículas atingiu mesmo os 50 %. Na origem desta quebra, encontra-se o forte desinteresse por estas áreas de ensino, que se tem verificado
desde o início dos anos 1990. O nosso artigo pretende analisar e interpretar os factos que motivaram tal desinteresse.
O primeiro capítulo debruça-se sobre a vertente quantitativa do processo. Para explicar tal movimento de desinteresse, teremos
de nos referir essencialmente ao modelo do
ciclo cobweb. Este modelo é tratado na
segunda parte. A emergência e a renovação
do ciclo cobweb requerem a existência prévia de um certo número de condições estruturais. Na terceira parte desta contribuição,

Joachim Haas
Responsável pelos
estudos
CEREQ e LIRHE,
Toulouse

são discutidas duas dessas condições: a
capacidade de o ensino superior se adaptar
à variação dos fluxos e a segmentação do
mercado de trabalho em categorias profissionais.

O caso da Alemanha é um
exemplo de variação cíclica
do número de matrículas nos
estudos superiores da vertente
científica. O artigo debruçase sobre as causas desta “oscilação”, dando especial relevo ao ciclo que marcou os anos
90. De acordo com a explicação a seguir enunciada, o
mecanismo que se encontra
na base destas flutuações está
relacionado com o modelo
cobweb. Este modelo defende a existência de um comportamento cíclico entre a
evolução do número de matrículas num determinado curso e a evolução do mercado
de trabalho associado a esse
curso. A análise evidencia duas
condições necessárias à existência do modelo: “a elasticidade do ensino superior” e
a segmentação do mercado
de trabalho.

Tendência, alteração progressiva
ou ciclo?
Estaremos a assistir, na Alemanha, a um desinteresse generalizado pelos estudos científicos superiores? A avaliação de vários parâmetros quantitativos revela que a resposta
depende do referencial utilizado. É possível
demonstrar, em simultâneo, o aumento, a
estagnação e a redução do interesse por
estes cursos. O gráfico 1, por exemplo, que
representa o número total de matrículas no
primeiro ano, revela uma maior procura,
num período longo, dos cursos em questão
(1). No entanto, existem outros parâmetros
que revelam, para o mesmo período, uma
estagnação ou uma tendência de redução:
estagnação a longo prazo do número de jovens inscritos pela primeira vez em estudos
científicos, tendo em conta a geração de jovens que pretendem ingressar no ensino superior; redução do número de novas matrículas em estudos científicos em relação
ao número total de novas matrículas (2).

(1) As matrículas nos cursos de menor e maior duração (respectivamente, da Fachhochschule e da universidade) foram consideradas em
conjunto. Esta síntese encontra justificação na evolução marcadamente sincronizada destas matrículas. A
partir de 1993, os números dizem
respeito à Alemanha reunificada.

A análise do gráfico 1 demonstra, simultaneamente, a inequívoca ciclicidade dos processos. Esta ciclicidade também é visível nas
outras duas séries cronológicas. No decurso do texto, serão focados os anos 1990,
período relativo ao ciclo mais recente.

(2) Entre 1975 e 2002, a proporção
de novas matrículas na área científica diminuiu, em média, 0,22 pontos por ano, relativamente ao número total de novas inscrições. Por
razões de espaço, tais estatísticas
não serão apresentadas neste documento. As mesmas poderão ser
disponibilizadas pelo autor.

Uma análise estatística deste período evidencia a existência de fortes contrastes ao
nível da evolução dos vários cursos (cf. gráfico 2) (3). É possível distinguir três tipos de
evolução:
❑ o primeiro tipo engloba as áreas que tradicionalmente são abrangidas pelas ciências
físicas (química, física) e pelas engenharias (mecânica, electrotecnia) (4). Estas qua-

(3) Amostra: Alemanha reunificada.
As matrículas nas Fachhochschule
e nas universidades foram consideradas em conjunto.
(4) Incluindo a engenharia electrónica.
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Evolução das matrículas nas áreas de estudos científicos

Gráfico 1

❑ uma última variante é representada pelos
cursos não científicos e pela informática e biologia. Estes cursos têm registado um aumento bastante estável do número de matrículas.
Os dados estatísticos permitem-nos fazer
duas constatações. Em primeiro lugar, a
investigação dos motivos de desinteresse
pelos estudos científicos deve basear-se na
explicação dos ciclos e não das tendências
ou alterações progressivas. Em segundo lugar, o contraste da evolução entre áreas de
estudo deve ser analisado.

Flutuações ao nível do número de
matrículas nas áreas científicas do
ensino superior alemão: uma
abordagem em termos de ciclos
Fonte: Statistisches Bundesamt

Evolução das matrículas em função das áreas de estudo (índice 1992=100)

Gráfico 2

As flutuações do primeiro tipo de evolução
são frequentemente interpretadas através do
modelo cobweb (Bargel e Ramm, 1999; Minks
et al. 1998; Neugart e Tuinstra, 2003; Zwick
e Boockmann, 2004). Neste contexto, são
geralmente referidos os importantes trabalhos de Freeman (1975, 1976a, 1976b) sobre
a variação do número de matrículas nas áreas
científicas do ensino superior dos EUA.
Este modelo estabelece um comportamento cíclico entre a evolução do número de
matrículas num determinado curso e a evolução do mercado de trabalho associado a
esse mesmo curso. O esquema representado abaixo ilustra as fases e os desfasamentos que constituem tal processo.
Tomemos como exemplo a fase T1 do esquema. Neste caso, o processo começaria por
um aumento maciço do número de matrículas nos cursos em questão. A razão de tal aumento encontra-se no estado do mercado de
trabalho: o aumento seria provocado pela
melhoria das condições no mercado de trabalho referente à profissão em causa.

Fontes: KMK (2003); Statistisches Bundesamt

tro áreas apresentam os mesmos movimentos de redução e de recuperação acentuada
do número de matrículas. É sobretudo a oscilação verificada ao nível destas áreas que
confere, à globalidade dos estudos científicos, o seu movimento cíclico;
❑ a engenharia civil apresenta outro tipo
de evolução; o seu ciclo de matrículas parece um verdadeiro contraciclo do primeiro tipo referido;
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A partir da fase T2, a evolução do número
de matrículas altera-se e começa a registar
uma quebra acentuada. A principal causa
tem a ver com a forte degradação das
condições do mercado. O motivo endógeno ao modelo está relacionado com a inserção maciça de jovens diplomados do
período precedente no mercado de trabalho (fase T1 a T2). Um factor externo, como o choque de uma recessão económica,
pode também contribuir para a diminuição
da procura. Os jovens, preocupados com as
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dificuldades de acesso ao mercado de trabalho na vertente profissional em causa, reagem com um movimento de desinteresse
pelo curso correspondente.

Fases e desfasamentos que constituem o ciclo cobweb

Esquema

A partir da fase T3, a quebra é, contudo, substituída pelo aumento das matrículas. A causa deste novo crescimento estaria, por conseguinte, relacionada com o reaparecimento
de boas condições no mercado de emprego. O factor de melhoria intrínseca ao modelo é a falta progressiva de jovens diplomados, a qual resulta do movimento de desinteresse que terá caracterizado as gerações
precedentes (fase T2 a T3). Mais tarde, a inserção no mercado de trabalho dos jovens
maciçamente matriculados nos cursos científicos trará consigo o início de um novo ciclo.
Além de se encontrar a um nível mais baixo,
a linha referente aos diplomados é mais plana do que a curva referente às novas matrículas, o que evidencia o desaparecimento de uma parte dos jovens matriculados durante o ano lectivo. Este desaparecimento é
o resultado de abandono precoce, ou seja,
de abandono ou reorientação dos estudos.
O gráfico 3 mostra a evolução dos fluxos de
entrada e saída para os quatro cursos referidos no primeiro tipo de evolução. A partir dos anos 1990, o desfasamento característico do modelo cobweb é nitidamente
evidenciado (5). De acordo com os analistas
que baseiam as suas conclusões neste modelo, a chegada de uma vaga de diplomados nos anos 80 ao mercado de trabalho não
foi a principal causa para o espoletar deste
ciclo, mas sim a grave recessão industrial registada na década de 90. Com efeito, o mercado de trabalho associado às quatro profissões aqui consideradas sofreu uma redução da procura, com as grandes empresas industriais a travar, por vários anos, o recrutamento de jovens engenheiros ou investigadores e a despedir, pela primeira vez,
quadros técnicos experientes. Os diplomados em ciências físicas e tecnológicas viramse confrontados com enormes dificuldades
de inserção no mercado de trabalho (Parmentier et al., 1998a, 1998b). É esta crise
profunda nos mercados profissionais ligados à indústria que explica a quebra de matrículas nos cursos associados.
A redução das matrículas até à segunda metade da década de 90 traduz-se, hoje em dia,
por um número extremamente baixo de jovens diplomados. As empresas industriais

Evolução do número de jovens que se matriculam pela primeira vez
Gráfico 3
em quatro cursos científicos e do número de jovens que concluem esses estudos

Fontes: KMK (2003); Statistisches Bundesamt

queixam-se actualmente da falta de diplomados em engenharia e estudos científicos.
Confirmando o modelo, verificou-se uma
vaga maciça de novas matrículas nestas áreas
de ensino.
(5) O abandono precoce atinge 30 %
a 50 % dos alunos matriculados nos
quatro cursos referidos. A análise
das respectivas motivações evidencia que o abandono precoce não
é prioritariamente condicionado pelo mercado de trabalho, mas sim pela dificuldade das matérias ensinadas (Heublein et al., 2002).

As ilustrações do gráfico 3 foram completadas pelas estimativas oficiais do número
anual de novos diplomados até 2009 (KMK,
2003). Segundo tais estimativas, este número irá certamente aumentar durante este
período - consequência da intensa e recenCedefop
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te retoma das matrículas. Assim, prevê-se
que, quando a vaga actual de novos inscritos chegar ao mercado de trabalho, actualmente muito vantajoso para os diplomados nos quatro cursos analisados, a situação tornar-se-á mais complicada.
A interpretação centrada na interacção entre
o mercado de profissões e as matrículas é reforçada pelas observações sobre a área de
engenharia civil. Este curso apresenta-se em
contraciclo (cf. gráfico 2), reflectindo perfeitamente a conjuntura específica da indústria
da construção. Com efeito, a reconstrução
das infra-estruturas da Alemanha de Leste levou a um desfasamento entre a actividade
deste sector e a situação vivida pelas restantes
indústrias. No final dos anos 80, a indústria
da construção apresentava uma forte tendência de crescimento, antes de cair nas malhas da recessão a partir de 1995. Este ritmo
conjuntural específico traduziu-se num ciclo
cobweb das matrículas nos cursos de engenharia civil, que se apresentavam desfasadas do ciclo vivido pelos quatro cursos referentes ao primeiro tipo de evolução.

As condições institucionais do
ajustamento cíclico
Um estudo comparativo dos países europeus revelou que as dificuldades dos diplomados em ciências físicas e tecnológicas
no mercado de trabalho não resultam obrigatoriamente numa flutuação do número de
matrículas (Grupo de Trabalho Institucional,
2003). Além disso, a comparação das várias
áreas de ensino superior na Alemanha mostra que, em várias áreas, o número de matrículas não está associado às condições do
mercado de trabalho (Briedis et Minks, 2004)
(6). Estas observações levam-nos a salientar
o facto de o funcionamento do modelo cobweb depender da existência prévia de um
certo número de condições específicas. Heijke (1996, p. 9) refere os três elementos
habitualmente mais influentes:
(6) A biologia, uma área em expansão
(cf. gráfico 2), faz parte dos cursos
claramente pouco influenciados pelas dificuldades do mercado de trabalho. As informações que recolhemos indicam que não foi realizado qualquer estudo que explique
de forma clara este fenómeno. Uma
pista promissora parece ser o facto de o aumento do número de matrículas em biologia durante o período
analisado ter ficado a dever-se exclusivamente ao sexo feminino, que,
em 2003, foi responsável por dois
terços das inscrições.

“Em primeiro lugar, tem de existir um submercado claramente definido para as pessoas
que apresentam um determinado tipo de formação. A segunda condição é que a formação
deve ter um período de duração relativamente
longo. [...]. A última condição tem a ver com
o facto de os indivíduos que escolhem uma
determinada área de estudo, o fazerem reagindo à situação do mercado nessa mesma
altura, e não à situação perspectivada quando tiverem concluído os seus estudos.”
Cedefop
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Citação original:
“In the first place, there must be a clearly defined sub-market for people with a particular kind of training. The second condition
is that the training lasts relatively long. (...)
The last important condition is that people
who are choosing a course of study respond
to the labour market situation at that time,
rather than to the prospects as they will be
when they have completed the course.”
No presente capítulo, debruçar-nos-emos
principalmente sobre dois factores. O primeiro, a capacidade de o sistema educativo
se adaptar às flutuações, facto não mencionado na citação. Introduzimos, assim, um
elemento suplementar que, de certa forma, tem sido ignorado nos estudos anteriores. O segundo, a segmentação do mercado de trabalho, evocada na citação acima.
Este elemento será analisado do ponto de
vista das profissões ligadas à engenharia e
às áreas científicas.
A condição designada como “elasticidade
do sistema educativo” significa que as infraestruturas de um curso superior (departamentos, docentes, etc.) podem ser conservadas durante os períodos de recessão e que
são capazes de tolerar as sobrecargas nos
períodos de grande procura. As alternativas
a esta elasticidade são a limitação das matrículas, através de numerus clausus, e o jogo de expansão/supressão, baseado numa
lógica de mercado.
A elasticidade como modo de gestão é característica dos cursos científicos e tecnológicos
do sistema alemão. Na década de 90, período
de pouca procura destes cursos, foram extremamente raros os casos de supressão
ou fusão de departamentos de ciências físicas ou engenharia. Alguns estabelecimentos
fortemente orientados para os estudos científicos, como as faculdades de Karlsruhe e de
Darmstadt, registaram uma redução de 70 %
das matrículas, mas souberam “sobreviver”
sem efectuar supressões significativas no
seio das suas infra-estruturas. Esta mesma
elasticidade é igualmente visível nos períodos
de expansão, ao lidar com situações de
sobrecarga. Por exemplo, no que diz respeito a 1991 (o ano em que se registou o maior
número de matrículas em engenharia), as estatísticas da educação federal
alemã indicam que os 350 000 alunos matriculados nestes cursos (considerados todos os anos em conjunto) tiveram de par-
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Proporção e número de diplomados que acedem ao sector dos serviços, em função
do curso científico e do ano de conclusão dos estudos
Curso

% de diplomados que acede
ao sector dos serviços (1.º emprego)

Quadro 1

N.º de diplomados que acede
ao sector dos serviços (1.º emprego)

Ano de conclusão 1989

Ano de conclusão 1997

Ano de conclusão 1989

Ano de conclusão 1997

Electrotecnia

11

24

1200

2800

+ 1600

Informática

12

55

400

3600

+ 3200

6

23

200

800

+ 600

Física

Evolução 1989 - 1997

Amostra: serviços comerciais sem relação com as actividades de investigação e formação
NB: os valores congregam os dados da Fachhochschule e da universidade.
Exemplo de leitura: dos diplomados em informática que concluíram os seus estudos em 1989, 12 % (400 pessoas) encontraram o seu primeiro emprego
no sector dos serviços. No que respeita aos informáticos diplomados em 1997, estes valores elevam-se a 55 % (3600 pessoas).
Fonte: Briedis e Minks (2004); cálculos pessoais.

tilhar os 150 000 lugares formalmente atribuídos aos estabelecimentos em causa (Statistisches Bundesamt, 2000).
Os factores que possibilitam esta elasticidade diferem em função da evolução dos fluxos
de inscrição. A estabilidade das infra-estruturas durante os períodos de recessão educativa deve-se inequivocamente ao interesse pela manutenção dos equipamentos
técnicos fundamentais para estes domínios.
Ao mesmo tempo, importa salientar o reconhecimento político da importância de
tais infra-estruturas para os sectores económicos regionais e/ou para os sectores que apostam na inovação. Foram os trabalhos nos
portos industriais que confirmaram que a
vantagem comparativa de várias indústrias
alemãs está relacionada com as relações geralmente próximas entre as empresas e as
faculdades de estudos científicos ou tecnológicos (OCDE, 1999).
Durante os períodos de sobrecarga, as infraestruturas funcionam no limite máximo das
suas capacidades, apesar do aumento do
número de inscrições. A prática tem vindo a
revelar uma cultura de livre acesso. Ao mesmo tempo, reflecte a vontade expressa da
classe política e dos empregadores de salvaguardar o equilíbrio entre a formação profissional e o ensino superior. Qualquer programa que proceda a alterações substanciais
no ensino superior acarreta um risco de desvio dos fluxos de alunos, destabilizando o
estatuto da formação profissional. Este cenário
é visível, por exemplo, no acesso às profissões intermédias. Na Alemanha, é a formação profissional que assegura quase exclusivamente a preparação para o exercício
destas profissões. Este privilégio é um factor
de atracção inequívoco da formação profissional. Em contrapartida, uma expansão
rápida e significativa do ensino superior poderia destabilizar esta configuração, princi-

palmente através da pressão concorrencial
dos diplomados do ensino superior no acesso às profissões intermédias. É possível afirmar, portanto, que a função da política de
sobrecarga, no que respeita ao ensino superior, consiste numa espécie de dissuasão
- travar a expansão educativa para proteger o estatuto da formação profissional.
Como salienta Heijke, acima citado, o mercado de profissões é outra condição prévia
para a periodicidade cíclica do número de
matrículas. Um factor-chave do mercado de
profissões é a forte correspondência entre o
perfil dos diplomados de um curso (competências, projectos profissionais) e as necessidades dos empregadores. Segundo a
abordagem “institucionalista” dos estudos
sobre o mercado de trabalho (Baden et al.,
1996), esta afinidade recíproca resulta das
vantagens existentes, para ambas as partes,
em termos de segurança e de custos de inserção e adaptação. Graças a estas vantagens, os diplomados não são confrontados
com substituições no segmento de mercado
associado ao seu curso. Nos casos de falta
de profissionais no mercado, a procura de
mão-de-obra noutros cursos ou mercados revela-se uma estratégia atípica, geralmente
dispendiosa, arriscada e, como tal, pouco
utilizada. Ao mesmo tempo, a profissão deixa
de ser capaz de se inserir noutros mercados
profissionais. Em situações de excesso de
oferta, só muito dificilmente se adapta pelo
êxodo dos profissionais excedentários. Em
suma, o sistema segmentado em mercados
profissionais apresenta uma estrutura rígida que impede a mobilidade intersectorial.
Um primeiro exemplo da estrutura segmentada na Alemanha tem a ver com a capacidade dos jovens diplomados de três cursos “vizinhos” de contornarem as dificuldades de acesso ao sector industrial, orientando-se para sectores comerciais, em exCedefop
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pansão. Os três cursos vizinhos aqui considerados são os cursos de informática, de
electrotecnia e de física (7). Estes cursos caracterizam-se por uma forte componente de
formação nas tecnologias da informação.
É do conhecimento geral que estas tecnologias são utilizadas em todos os sectores,
incluindo o sector dos serviços.
A análise do quadro seguinte permite constatar que o sector dos serviços acolheu um
número moderado de diplomados em electrotecnia e física, em comparação com o extraordinário número de diplomados em informática.
A explicação desta discrepância encontrase numa relação específica formação/mercado. Os cursos de informática preparam os
seus diplomados para o exercício de actividades que podem ser desempenhadas num
âmbito muito alargado. Note-se que a ubiquidade destes diplomados é igualmente característica dos diplomados em ciências jurídicas e económicas. Assim, o facto de os cursos “transversais”, como a informática, não
se integrarem no sistema cobweb (cf. gráfico 2) encontra explicação nas vastas possibilidades que conferem aos seus diplomados. Em contrapartida, as outras duas
áreas são claramente mais afectadas pelas
limitações da segmentação do mercado. Os
cursos de física preparam, a priori, “generalistas” que são orientados e têm interesse para a investigação industrial ou estatal,
mas estão muito afastados das necessidades
das pequenas empresas de serviços, que
preferem especialistas rapidamente operacionais (Fuchs, 2004). Por seu lado, os cursos de electrotecnia estão ligados, na sua
componente formativa e mental, a empregos que requerem a co-mobilização das duas
competências “programação informática” e
“equipamento eléctrico/electrónico” (ZAV,
2002). Este tipo de especialização é muito
pouco procurado no sector dos serviços.
Um segundo exemplo da segmentação do
mercado poderá ter a ver com a carreira de
engenheiro. Existe uma expressão popular
na Alemanha que diz que este grupo beneficia de “carreiras chaminé” (Schornsteinkarrieren). Esta expressão reveladora referese às fileiras promocionais intra e inter-empresas, que são muito demarcadas verticalmente e muito estreitas horizontalmente. Os
estudos comparativos internacionais sobre os
engenheiros revelaram a preponderância das
suas carreiras para a Alemanha (Faust, 2002;

(7) O sector industrial continua a ser
um ponto de arranque significativo
para estes três cursos. Dos diplomados em electrotecnia em 1989,
75 % encontraram o seu primeiro
emprego no sector industrial. Esta
proporção atingiu 66 % dos informáticos e 30 % dos físicos diplomados nesse mesmo ano (Briedis et Minks, 2004).
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Lawrence, 1992), assim como a persistência
de uma dupla qualificação, o que difere em
grande medida da situação existente em França e no Reino Unido, por exemplo. Com efeito, os engenheiros alemães não abandonam as suas responsabilidades técnicas a meio
da sua carreira para se dedicarem a cargos
de gestão, como pode acontecer em França
e no Reino Unido. Na Alemanha, a estrutura
organizacional obriga à acumulação das duas
competências. Uma consequência (intencional ou não) desta medida é a quase impossibilidade de conversão dos quadros técnicos em puros gestores elegíveis e interessados por uma panóplia alargada de sectores
funcionais e económicos.
As duas condições institucionais aqui tratadas, a elasticidade do sistema educativo e a
rigidez do mercado de profissões, combinamse para criar um fenómeno de remissão do
ajustamento; as características do mercado
de profissões dificulta a mobilidade entre sectores, remetendo, assim, a pressão de ajustamento “oferta/procura” para as matrículas
nos estudos superiores correspondentes. Na
ausência de uma limitação de entradas, esta
remissão resulta num movimento cíclico do
número de matrículas. Estes ciclos estão na
base de desajustamentos futuros que criam
ou alimentam o sistema cobweb.

Conclusão
O desinteresse pelas áreas científicas dos estudos superiores inscreve-se, na Alemanha,
num processo cíclico das matrículas nos cursos em questão. O processo não se adequa
nem à imagem de uma tendência de médio
ou longo prazo, nem ao modelo de uma alteração progressiva recente. Pelo contrário,
corresponde ao modelo cobweb, que consiste na alternância cíclica de interesse e desinteresse por estas áreas de estudos.
O regime cobweb baseia-se num comportamento cíclico. O desequilíbrio no mercado de trabalho provoca directamente alterações ao nível das matrículas que, por
seu lado, provocam novos desequilíbrios.
Tais desajustes dependem da existência de
um certo número de condições. Numa enumeração concisa, é possível incluir, em
tais condições, a faculdade do sistema educativo de modular a sua capacidade de acolhimento, a longa duração dos cursos de formação e a estruturação do mercado de trabalho em segmentos profissionais.
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Segundo o modelo, são os processos no
mercado de trabalho, e não as alterações demográficas, culturais ou do sistema educativo, que determinam o ritmo de matrículas
nos cursos em questão. Esta hipótese vai ao
encontro do diagnóstico de um certo número de observadores contemporâneos. Lewin
(1999), Wolter (1999), bem como Zwick e
Renn (2000), baseiam as suas conclusões na
incapacidade progressiva das instituições sociais de assegurar a preparação e a precisão
do projecto profissional. Esta incapacidade
explicaria, entre outras coisas, o aumento
do número de jovens indecisos quanto à es-

colha da sua carreira e do seu percurso de
estudos. Esta lacuna resultante da “sob-socialização” permitiria a generalização de
comportamentos assentes numa óptica de
rentabilidade comercial imediata. Segundo
Lutz (2001), assistir-se-ia a um forte aumento
do número de jovens com um comportamento correspondente aos modelos neoclássicos de investimento no capital humano. A alternância cíclica de interesse e desinteresse pela vertente científica seria, portanto, uma espectacular manifestação da
evolução de uma mentalidade utilitarista na
escolha da via educativa.
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Escolher a área da
ciência e tecnologia!

Maarten
Biermans
Investigador do SEO
Amsterdam Economics
(Instituto de Investigação
Económica da Universidade de Amesterdão)

Uulkje de
Jong

Introdução

Investigador do Instituto SCO-Kohnstamm,
Faculdade de Ciências
Sociais e Comportamentais, Universidade
de Amesterdão

Quando comparada com o desenvolvimento económico de outros países, a economia
neerlandesa tem vindo a enfrentar sérias dificuldades no que diz respeito ao aumento
da sua produtividade. De acordo com a
recomendação política da Foundation for
Industrial Policy and Communication, intitulada “Towards a plan for productivity in
the Dutch production industry” [“Na senda
de um plano de produtividade para a indústria
de produção neerlandesa”] (SIC, 2003), o
baixo nível de investimento no domínio
da investigação e do desenvolvimento (I&D)
é apontado como uma das possíveis causas
do problema. Os trabalhos de investigação
realizados neste âmbito indicam ainda que
os subsídios tecnológicos, atribuídos com o
objectivo de estimular a investigação e o desenvolvimento seriam mais eficazes, caso
existissem mais trabalhadores que lidam com
o conhecimento com formação na área da
ciência e tecnologia. Não só são necessários
mais técnicos, como também as inovações
tecnológicas exigem claramente que os mesmos possuam habilitações superiores, especialmente se os Países Baixos têm como
objectivo tornar-se um dos líderes europeus
da economia baseada no conhecimento.

Marko van
Leeuwen
Director-Adjunto do SEO
Amsterdam Economics
(Instituto de Investigação
Económica da Universidade de Amesterdão)

Jaap
Roeleveld
Investigador do Instituto SCO-Kohnstamm,
Faculdade de Ciências
Sociais e Comportamentais, Universidade
de Amesterdão
Os esforços empreendidos
para solucionar o problema
da enorme falta de licenciados em áreas científicas e tecnológicas, nos Países Baixos,
deveriam assentar numa análise dos recursos disponíveis
nesta área. Os trabalhos de
investigação realizados neste âmbito demonstram que
os vastos recursos do país incluem uma reserva considerável de talentos na área
da ciência e tecnologia. Estas
reservas abrangem os estudantes que optaram por não
prosseguir os seus estudos na
área técnica ou científica, apesar de preencherem os requisitos de acesso para esse
efeito. Estas reservas poderão
ser mobilizadas através da implementação de diversas me-

No entanto, os Países Baixos não são o único país a querer elevar o nível de conhecimentos científicos e tecnológicos da população activa. No dia 5 de Maio de 2003, os
ministros europeus da Educação emitiram
uma declaração conjunta em Bruxelas, na
qual se refere que serão necessários mais
estudantes na área da ciência e tecnologia,
por forma a conseguir manter o nível da
economia baseada no conhecimento (Conselho de Educação, 2003). O Conselho pretende aumentar o número de estudantes nas
áreas relevantes em 15 % até 2010, procurando simultaneamente equilibrar a diferença entre a percentagem de estudantes
masculinos e femininos. No entanto, o comunicado não indica exactamente o modo
como este objectivo será alcançado.
Cedefop
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O problema da falta de recursos na área da
ciência e tecnologia não surgiu de um momento para o outro. Em Novembro de 1992,
a revista The Economist referia que “ (...) as
universidades continuam a formar indivíduos
nas áreas gerais de Humanidades numa altura em que a procura de cientistas e engenheiros é cada vez maior”. Nos Países Baixos,
tem vindo a chamar-se a atenção para o problema da (fraca) afluência de potenciais interessados na área da ciência e tecnologia,
nos últimos dez anos. Em 2003, o sector da
indústria ainda se queixava da (assustadora) falta de mão-de-obra qualificada, ao mesmo tempo que as universidades receavam
o subaproveitamento e o eventual encerramento de cursos na área da ciência e tecnologia. Perante a perspectiva dramática da
redução dos funcionários universitários devido ao elevado número de docentes que irá
atingir a idade da reforma nos próximos anos,
a situação torna-se ainda mais alarmante.
O sinal de alerta fez-se acompanhar de algumas medidas. Há mais de dez anos, por
exemplo, o governo levou a cabo a campanha Kies Exact (Opta pelas Ciências), mas
não obteve grande sucesso. Mais recentemente, o sistema de ensino secundário profissional foi reestruturado, com vista a estimular o interesse dos alunos pela área da
ciência e tecnologia, mas as opiniões relativamente ao sucesso desta iniciativa são
controversas. O governo e os empregadores
desenvolveram um grande número de projectos em conjunto, visando promover a área
da ciência e tecnologia no ensino e sem nunca esquecer a necessidade de se empenharem seriamente na implementação das
melhores práticas. Com base nas indicações
da VNO-NCW (Federação dos Empregadores
e da Indústria dos Países Baixos), o governo avançou com um Plano Delta na área da
ciência e tecnologia e disponibilizou fundos
para esse efeito.
Neste artigo tentaremos encontrar uma resposta para a seguinte pergunta: “Quantos
talentos existem efectivamente nos Países
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Baixos na área da ciência e tecnologia?” É
óbvio que nem todos irão optar por um ensino técnico. Depois de apresentar a dimensão dos talentos disponíveis, a questão
que se coloca é a de saber como poderão
os mesmos ser induzidos a enveredar por
um curso tecnológico. O estudo baseia-se
em dados recolhidos em diversas bases de
dados (ver Anexo 1).

Definições
Nos Países Baixos, o sistema de ensino superior divide-se em ensino superior profissional (ESP) e ensino superior universitário
(ESU). Geralmente, este último tem um
carácter mais teórico e é considerado superior. Os alunos do ensino secundário préuniversitário (VWO) podem escolher entre
o ESP ou o ESU, após terem concluído aquele nível de ensino. Pelo contrário, os alunos
titulares de um diploma do ensino profissional intermédio (MBO) ou do ensino geral superior (HAVO) só se podem inscrever
no ESP. O sistema educativo neerlandês é
descrito de forma mais pormenorizada no
Anexo II.

das notas finais contribui para a obtenção
de um certificado de conclusão do primeiro ano de um curso científico ou tecnológico (de Jong et al., 1998).
Os estudantes que mais recentemente ingressaram no ensino superior não escolheram quaisquer disciplinas específicas no ensino secundário, conforme teria acontecido
de acordo com o sistema educativo anteriormente vigente, tendo antes optado por
áreas de estudo específicas. O primeiro de
dois momentos decisivos em que os alunos
poderão ser encaminhados para o ensino
científico e tecnológico, coincide com a altura em que estes têm de optar por uma área
de estudo na escola secundária. O segundo
momento diz respeito à escolha do curso
em particular. Deste modo, para além de poder identificar os eventuais talentos entre os
estudantes do ensino superior, é igualmente possível distinguir aqueles que têm
aptidão para a área da ciência e tecnologia,
entre os alunos do ensino secundário. Neste sentido, o presente estudo incide sobre
os alunos que optaram pela área de estudo
relacionada com as ciências naturais e a tecnologia ou com as ciências naturais e a saúde.

Talentos
Reservas
Antes de abordar a questão da existência ou
não de talentos a nível científico e tecnológico
nos Países Baixos, é necessário começar por
definir esse conceito. Não é difícil chegar
a um consenso relativamente ao significado
de “talentos” neste contexto. Quando, neste texto, falamos em talentos a nível científico e tecnológico, fazemos referência aos alunos do ensino secundário (ou aos estudantes
do ensino superior) que frequentaram as
disciplinas adequadas, que lhes permitam
ingressar num curso científico ou tecnológico. Esse conceito poderá eventualmente estar relacionado com requisitos qualitativos,
como por exemplo, a necessidade de a nota final obtida em cada uma dessas disciplinas corresponder a um determinado valor mínimo.
Antes da introdução de áreas de estudo opcionais no ensino secundário, a condição
de admissão em cursos científicos ou tecnológicos consistia em ter frequentado, pelo menos, as disciplinas de matemática e física. Os estudos realizados com base nos processos dos estudantes que ingressaram no
ensino superior em 1991, mostram que, para além do número de disciplinas de carácter
científico e tecnológico, também a média

Para se ter uma ideia mais clara do potencial existente nos Países Baixos na área da
ciência e tecnologia, é também necessário
ter em consideração os alunos/estudantes
que, mesmo preenchendo os requisitos de
admissão, não enveredam pelo ensino técnico, nem por cursos de carácter científico.
Quando esses talentos decidem não prosseguir os estudos na área da ciência e tecnologia, passam a fazer parte das chamadas reservas científicas e tecnológicas. Neste artigo, os estudos na área da ciência e tecnologia dizem respeito aos cursos relacionados
com os domínios das ciências naturais e da
tecnologia, bem como aos cursos laboratoriais ministrados no âmbito do ensino profissional universitário. Com base nesta definição, os estudos científicos e tecnológicos
não abrangem os cursos relacionados com
os sectores da agricultura e da saúde.

didas, algumas das quais são
apresentadas neste artigo,
sendo também feita referência aos efeitos que se supõe
que as mesmas poderão ter.
Apesar destas medidas parecerem ser bastante eficazes,
as mesmas ficam muito aquém
das expectativas no que diz
respeito à eficiência de custos. Além disso, as medidas
apresentadas não passam de
simulações, uma vez que as
mesmas (ainda) não foram
testadas na prática. Como tal,
é conveniente continuar a
aprofundar as investigações
(a nível experimental) relacionadas com a implementação deste tipo de medidas
políticas.

Será que existem realmente
reservas de talentos a nível
científico e tecnológico?
Na segunda metade dos anos 90, demonstrou-se de várias formas que existem vastas
reservas de talentos a nível científico e
Cedefop
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Número de alunos que escolheram áreas de estudo
relacionadas com as ciências naturais*

Figura 1

* É também apresentado o número de alunos que frequentavam o último ano em 2002, de acordo com o nível e o perfil (número total de alunos finalistas em 2002: HAVO 37 000 e VWO 27 000).
Fonte:
SEO / Aromedia (SCM, 1997-2002)

tecnológico, nos Países Baixos (1). O número real de talentos depende da definição utilizada, em que podemos fazer a distinção
entre alunos e estudantes.

área de estudo relacionada com as ciências
naturais e a tecnologia foi uma constante
durante a década de 90, tendo apenas estabilizado nos últimos anos (Figura 1). Simultaneamente, a área de estudo relacionada com as ciências naturais e a saúde tornou-se cada vez mais popular, ou seja, verificou-se uma mudança de interesses que
passaram a incidir sobre as tecnologias centradas no ser humano. O Instituto de Ensino Superior Profissional Hanze levou a cabo uma experiência bem sucedida, com o
nome de “Tecnologia Humana”, através da
qual foi possível demonstrar que os estudantes provenientes de áreas de estudo não
relacionadas com as ciências naturais nem
com a tecnologia podem concluir com êxito um curso tecnológico no ESP.
Ao analisar as decisões tomadas por parte
dos alunos do ensino secundário relativamente à área de estudo a seguir, chega-se à
conclusão que a escolha se baseia essencialmente nos interesses de cada um, nas
oportunidades de realização pessoal e na
perspectiva de um emprego bem remunerado. Além disso, factores como as características pessoais dos alunos, o nível de educação dos pais e o desempenho escolar também devem ser considerados.

Os alunos do ensino secundário
No terceiro ano do ensino secundário, os
alunos neerlandeses têm de escolher uma
de quatro áreas de estudo disponíveis (2):
❑ ciências naturais e tecnologia
❑ ciências naturais e saúde
❑ ciências económicas e sociais
❑ cultura e ciências sociais
O objectivo principal desta classificação é
levar os alunos a reflectir cada vez mais cedo sobre o percurso escolar que pretendem
seguir. Para garantir uma taxa satisfatória de
ingressos em cursos tecnológicos, é necessário
que um número mínimo de alunos escolha a área de estudo relacionada com as ciências naturais e a tecnologia.

( 1) Hop et al., (1999); Roeleveld
(1999); Bloemen and Dellaert (2000);
De Jong et al. (2001).

Nos Países Baixos, os talentos a nível científico e tecnológico existem certamente em
número suficiente, mas a decisão de seguir o ensino não técnico prende-se, muitas vezes, com motivos de natureza económica. A diminuição da taxa de ingressos na

( ) A maioria dos estudantes neerlandeses que ingressa no ensino superior frequentou o ensino secundário
geral (HAVO), durante cinco anos,
e o ensino pré-universitário (VWO)
durante seis anos.
2
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O motivo que leva os alunos a optar pela
área de estudo relacionada com as ciências
naturais e a tecnologia é um enigma que
ainda está por desvendar. Estabelecendo
uma comparação entre os alunos que escolheram esta área de estudo e os restantes
alunos, é possível começar a delinear alguns
traços gerais.
Embora vários factores tenham influência
na escolha de uma determinada área de estudo, é interessante observar que o peso relativo dos mesmos não varia muito, quando
se comparam as diferentes áreas de estudo
(Figura 2). Entre os alunos que frequentaram
os cinco anos do ensino secundário geral e
escolheram as áreas de estudo relacionadas
com as ciências naturais e a tecnologia ou
com as ciências naturais e a saúde, uma
das razões frequentemente apontada para
justificar essa escolha prende-se com o facto de essa opção poder vir a beneficiar a sua
carreira profissional. No caso do ensino préuniversitário, com a duração de seis anos, é
possível observar uma relação semelhante,
embora seja conveniente sublinhar que, neste caso, se atribui mais importância à qualidade das oportunidades de emprego.
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Estudantes
O número de talentos ocultos na área da
ciência e tecnologia, entre os estudantes que
ingressaram no ensino superior em 1995 e
1997, foi calculado com base nos dados fornecidos pelo projecto de investigação DHO
(ver Anexo 1). O facto de a aptidão dos alunos e estudantes para a área da ciência e
tecnologia não se alterar de um ano para
o outro justifica a importância deste estudo.
Os resultados são apresentados no Quadro 1. Dizem respeito ao número total de
estudantes de inscritos nos cursos não científicos/tecnológicos a nível nacional, cujo currículo inclua, pelo menos, as disciplinas de matemática e física e que obtiveram nas disciplinas de carácter científico uma média final igual ou superior a sete valores. Com
base nos dados relativos às amostras de estudantes referentes a 1995 e 1997, é possível
concluir que existe um elevado número
de talentos ocultos da área da ciência e tecnologia, disponíveis no ensino superior. Para tentar simplificar a interpretação destes
dados, é importante referir que, em 1997,
existiam 12 900 estudantes no ESP e 7000
no ESU a frequentar cursos científicos e tecnológicos.

Peso relativo atribuído a factores específicos relacionados
com a escolha de uma determinada área de estudo, em 2001

Figura 2

Ensino secundário geral com a duração Ensino pré-universitário com a duração
de 5 anos

de 6 anos

Áreas de
estudo mais
atractivas

Áreas de
estudo mais
atractivas

Talentos com
maiores
aptidões

Talentos com
maiores
aptidões

Melhores
oportunidades
de emprego

Melhores
oportunidades
de emprego

Melhor
carreira

Melhor
carreira

Ciências naturais e technologia

Ciências naturais e saúde

Ciências naturais e technologia

Ciências naturais e saúde

Ciências económicas e sociais

Estudos culturais e sociais

Ciências económicas e sociais

Estudos culturais e sociais

Fonte: SEO/Aromedia (2002)

Número de talentos ocultos da área da ciência e tecnologia
Estudantes de 1995

Quadro 1
Estudantes de 1997

homens

mulheres

total

homens

mulheres

total

Estudantes do ESU

1 150

1 050

2 200

1 900

1 550

3 450

Estudantes do ESP

3 000

450

3 450

3 800

700

4 500

Fonte: de Jong, et al. (2001), p. 66

Os dados anteriormente apresentados demonstram que o número de mulheres que
podemos considerar talentos ocultos na área
da ciência e tecnologia não é muito elevado, quando comparado com o número de
homens. Embora a percentagem de talentos
femininos ocultos seja de facto superior, o
número de mulheres que pode ser incluído
no conjunto de talentos na área da ciência
e tecnologia, com base na escolha das disciplinas de matemática e física, bem como
na média das notas obtidas, é bastante mais
reduzido do que no caso dos homens.
A Figura 3 apresenta as áreas frequentadas
por uma parte significativa dos talentos de
ciência e tecnologia (cujo currículo escolar
incluía as disciplinas de matemática e física
e que obtiveram uma média final de, pelo
menos, sete valores nas disciplinas de carácter
científico), entre os estudantes que ingressaram no ensino superior no ano lectivo de
1997/1998.
No ESP, a maioria dos estudantes frequenta
cursos na área da economia e, numa proporção inferior, nas áreas da educação e da
agricultura. No ESU, a percentagem de talentos de ciência e tecnologia é superior nas

Percentagem de talentos a nível científico e tecnológico
distribuídos pelas áreas do ESP e do ESU
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Fonte: de Jong, et al. (2001)

áreas da saúde e da economia e, numa proporção inferior, na área das ciências sociais.
Nas restantes áreas, tanto do ESP como do
ESU, a percentagem de talentos de ciência
e tecnologia é inferior a 10 %.
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Síntese das reservas de estudantes de ciência e tecnologia,
ao nível do ESU (por estabelecimento de ensino)
Área de estudo do ensino pré-universitário relacionada com
ciências naturais/saúde/tecnologia

Quadro 2
Reservas de estudantes de
ciência e tecnologia

Universidade Erasmus (Erasmus)

58 %

Universidade Pública de Groningen (RUG)

38 %

Universidade de Maastricht (U Maastricht)

35 %

Universidade de Amesterdão (UvA)

35 %

Universidade Católica de Nijmegen (KUN)

31 %

Universidade de Leiden (U Leiden)

31 %

Universidade de Utrecht (U Utrecht)

27 %

Universidade Livre (VU)

21 %

Percentagem total no ensino superior universitário neerlandês

23 %

Fonte: CBS, estudo realizado a 1 de Dezembro de 2002; Núcleo de Investigação Institucional da
Universidade de Amesterdão

Expectativas dos estudantes do ESU, que frequentam cursos na
Quadro 3
área das ciências naturais e da tecnologia, relativamente ao curso
escolhido e em comparação com os cursos científicos e tecnológicos
Cursos

Salário
no topo oportunidades
da carreira de emprego

hipóteses
de sucesso

no início
da carreira

% do total de
estudantes em
cursos não
científicos/tecnológicos

Economia

+

+

+

+

23

Saúde

+

+

+

+

40

Direito

+

-

+

+

7

Ciências Sociais

+

-

-

-

20

Línguas e Cultura

+

-

-

-

10

(+ = o curso escolhido tem uma pontuação superior)
Fonte: de Jong et al. (2001)

Na sequência da implementação de uma nova etapa no ensino secundário e da necessidade de escolher uma das áreas de estudo obrigatórias, a situação alterou-se substancialmente. Por essa razão, o presente
trabalho baseia-se nos dados referentes às
reservas de estudantes de ciência e tecnologia existentes no ESU, relativos ao ano lectivo de 2002-2003, fornecidos pelo Núcleo
de Investigação Institucional da Universidade de Amesterdão (UvA). Com base nas
contagens realizadas a 1 de Dezembro de
2002, foi calculada a proporção de talentos de ciência e tecnologia existente no ESU
em geral e ao nível de cada universidade
(ver Quadro 2).
Tendo em conta os mais 8 000 alunos que
optam por uma área de estudo relacionada
com as ciências naturais e a tecnologia ou
com as ciências naturais e a saúde no ensino pré-universitário, a percentagem de reservas situa-se nos 23 %, o que corresponde a cerca de 1800 alunos. As percentagens são mais elevadas na Universidade
Cedefop
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Erasmus, na UVA, bem como na Universidade de Maastricht, e mais baixas na Universidade Livre.
Neste caso, não é possível estabelecer uma
comparação exacta com a situação anterior,
uma vez que a área de estudo relacionada
com as ciências naturais e a saúde visa tanto os cursos científicos e tecnológicos, como os cursos na área da saúde e da agricultura. Na situação anterior, grande parte
das reservas dos cerca de 3 450 estudantes
do ensino superior tinha optado por uma
destas duas áreas. Assim sendo, as reservas
não parecem ter diminuído após a introdução do novo sistema de áreas de estudo.

Incentivos à frequência de cursos
científicos e tecnológicos
Caso o governo pretenda realmente pôr em
prática os objectivos formulados em Bruxelas, será necessário intervir ao nível das reservas de estudantes de ciência e tecnologia existente nos Países Baixos. Como é que
o processo de tomada de decisão de um grupo de estudantes - com potencialidades de
êxito na área da ciência ou da tecnologia,
mas que opta por enveredar por outros cursos - pode ser influenciado? Será que existem medidas capazes de “seduzir” este grupo, levando-o a optar por um curso nas áreas
tecnológica ou científica? Em princípio, é
possível orientar a escolha dos cursos através de vários estímulos, directos e indirectos.
Os métodos indirectos dizem respeito à perspectiva que os estudantes têm relativamente ao prosseguimento dos seus estudos e às
mais-valias do curso escolhido. Neste contexto, poder-se-ia considerar, por exemplo, o
modo como os estudantes avaliam as hipóteses
de obter um diploma e a posição que acreditam poder vir a alcançar no mercado de
trabalho.
Os estudantes encaram sempre o curso escolhido como sendo aquele que mais
hipóteses lhes proporciona para obter um
diploma. De um modo geral, as diferenças
nas áreas da ciência ou da tecnologia variam entre os 15 % e os 20 %. Isto significa
que os estudantes que obtêm qualificações
suficientes para ingressar no ensino científico ou tecnológico escolhem um curso no
qual acreditam que terão mais hipóteses de
obter um diploma. Para além de indicar as
hipóteses de sucesso, o Quadro 3 apre-
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Número adicional de estudantes que escolheria um curso científico ou tecnológico,
na sequência da implementação de várias medidas políticas concretas

Quadro 4

Númer o adicional de estudantes do primeir o ano que escolheria
um curso científico ou tecnológico na sequência da

aumento da taxa de ingresso
em cursos científicos e
tecnológicos do ESP

aumento da taxa de ingresso
em cursos científicos e
tecnológicos do ESU

abolição
das propinas
em cursos
científicos/
tecnológicos

atribuição de
uma bolsa
suplementar no
valor de 340 euros
mensais a estudantes
de cursos científicos/
tecnológicos

número de
estudantes

5 300

3 950

Percentagem

7,5 %

número de
estudantes
Percentagem

90 % de
hipóteses
de sucesso
em cursos
científicos/
tecnológicos

melhor articulação
entre o ensino
secundário e o
ensino superior

garantia de
emprego para
estudantes
de cursos
científicos/
tecnológicos

obtenção de um
salário inicial
mais elevado,
após a conclusão
de um curso
científico/
tecnológico

4 500

6 150

7 000

4 000

5,7 %

6,3 %

8,6 %

9,8 %

5,7 %

1 600

1 150

1 200

1 400

1 750

700

5,4 %

4,0 %

4,3 %

4,7 %

6,0 %

2,2 %

Fonte: Felsö, Van Leeuwen and Zijl (2000)

senta também uma síntese dos restantes resultados do estudo sobre os estudantes do
primeiro ano do ESU, que frequentavam cursos na área das ciências naturais e da tecnologia. O símbolo “+” indica que as expectativas dos estudantes em relação ao curso escolhido são superiores àquelas que possuem relativamente aos cursos científicos
e tecnológicos. A última coluna mostra a forma como este grupo se encontra distribuído
pelas várias áreas.
Em termos globais, a grande maioria dos
estudantes (63 %, economia e saúde) tem
expectativas mais elevadas relativamente
ao seu próprio curso do que em relação
aos cursos científicos e tecnológicos. A razão
pela qual estes estudantes não escolheram
um curso científico ou tecnológico é evidente e o mesmo se aplica aos estudantes
de Direito. Caso optassem por um curso
científico ou tecnológico, os estudantes apenas esperariam, como vantagem, um salário
inicial superior. No que diz respeito aos outros aspectos, o curso escolhido regista uma
pontuação superior. Em contrapartida, os
estudantes que frequentam cursos nas áreas
das ciências sociais e das línguas e cultura
têm expectativas mais elevadas em relação
aos cursos científicos e tecnológicos, no
que diz respeito ao salário e às hipóteses
de encontrar um emprego. No entanto,
consideram que têm menos hipóteses de
êxito na conclusão de um curso científico
ou tecnológico. Tendo em conta o resultado do processo de tomada de decisão, as
perspectivas de fraco sucesso parecem su-

plantar as possíveis vantagens associadas
à frequência de um curso científico ou tecnológico.
Os resultados apresentados no Quadro 3
proporcionam também uma visão mais clara sobre as possibilidades de atrair os estudantes para cursos científicos através de
incentivos de natureza financeira. A maioria dos estudantes considera que as incertezas que giram em torno dos cursos científicos e tecnológicos (e que têm repercussão
sobre o nível de sucesso) são muito superiores e esperam também conseguir um salário
mais elevado, bem como mais oportunidades
de emprego com o curso que escolheram.
De modo a influenciar o processo de decisão destes estudantes, estes dois aspectos
têm de ser compensados. Isto significa provavelmente que estes estudantes só poderão
ser induzidos a seguir o ensino científico e
tecnológico se receberem estímulos verdadeiramente fortes. Para os estudantes das
áreas das ciências sociais e das línguas e cultura, o único obstáculo parece residir nas
hipóteses de sucesso. Este grupo poderá
eventualmente ser estimulado através de alterações nos conteúdos programáticos dos
cursos científicos e tecnológicos.
Para avaliar o efeito dos estímulos directos,
os estudantes que ingressaram no ensino
superior em 1997 foram questionados sobre
a possibilidade de determinadas medidas
políticas terem ou não influência na decisão
de optarem pela área da ciência e tecnologia. Com base nesses dados, é possível faCedefop
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Custos associados a algumas medidas políticas concretas que visam estimular o interesse
dos estudantes por cursos científicos ou tecnológicos

Quadro 5

Número adicional de estudantes que escolheria um curso científico ou tecnológico
abolição
das propinas
em cursos
científicos/
tecnológicos

atribuição de
uma bolsa
suplementar no
valor de 340 euros
mensais a estudantes
de cursos científicos/
tecnológicos

90 % de
hipóteses
de sucesso
em cursos
científicos/
tecnológicos

melhor articulação
entre o ensino
secundário e o
ensino superior

garantia de
emprego para
estudantes
de cursos
científicos/
tecnológicos

obtenção de um
salário inicial
mais elevado,
após a conclusão
de um curso
científico/
tecnológico

ESP
aumento da taxa de ingresso em cursos número de
científicos e tecnológicos do ESP
estudantes
percentagem

5 300

3 950

4 500

6 150

7 000

4 000

7,5 %

5,7 %

6,3 %

8,6 %

9,8 %

5,7 %

custos associados à medida

milhões
de euros

23

68

-

-

-

23

- estudantes já escolheram um
curso científico ou tecnológico

milhões
de euros

11

53

-

-

-

18

- número adicional de estudantes em milhões
cursos científicos ou tecnológicos
de euros

7

15

-

-

-

6

4 400

17 200

-

-

-

5 700(2).

1 600

1 150

1 200

1 400

1 750

700

custos por estudante (1).

de euros

ESU
aumento da taxa de ingresso em cursos número de
científicos e tecnológicos do ESP
estudantes
percentagem

5,4 %

4,0 %

4,3 %

4,7 %

6,0 %

2,2 %

milhões
de euros
milhões
de euros

11

33

-

-

-

10

9

28

-

-

-

10

- número adicional de estudantes em milhões
cursos científicos ou tecnológicos
de euros

2

4

-

-

-

1

7 000

29 000

-

-

-

16 200(2).

custos associados à medida
- estudantes já escolheram um
curso científico ou tecnológico

custos por estudante (1)

de euros

(1) O total de custos associados à medida em questão, durante o primeiro ano de curso e por cada novo estudante que ingresse num curso científico.
Cálculo exemplificativo: para os estudantes do ESP, a abolição das propinas em cursos científicos/tecnológicos implica uma despesa no valor de 23
milhões de euros [= (12 900+5 300) * 1 278 euros] e resulta no ingresso de mais 5 350 estudantes; custos por estudante [4 400 = 23 000 000/5 300].
(2) O salário mensal inicial acrescido de 454 euros, sendo que o governo financia 50 % desse valor e partindo do princípio que 50 % dos estudantes
preencheram os requisitos necessários para que posteriormente esse benefício lhes possa ser atribuído.
Fonte: Felsö, Van Leeuwen and Zijl (2000)

zer uma estimativa inicial em relação ao aumento do número de estudantes que poderia resultar da implementação de determinadas medidas (ver Felsö, Van Leeuwen
e Zijl, 2000; Berkhout e Van Leeuwen, 2000).
Os estudantes dos cursos não científicos/tecnológicos foram seleccionados por responderem que teriam optado “sem dúvida” (10
pontos) por seguir um curso científico ou
tecnológico, caso tivesse sido introduzida
alguma alteração. Os valores foram analisados, tendo em conta o número de estudantes
que frequenta o primeiro ano de cursos não
científicos/tecnológicos. O Quadro 4 apresenta os resultados relativos a seis medidas específicas.
As medidas são mais eficazes para os estudantes do ESP do que para os estudantes do
ESU e podem basicamente ser divididas em
Cedefop
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dois grupos. A garantia de emprego produz
mais ou menos o mesmo efeito que a abolição das propinas em cursos científicos e
tecnológicos e que uma melhor articulação
entre o ensino secundário e o ensino superior. Estas medidas contribuem para um
aumento da percentagem de estudantes no
ESP e no ESU, na ordem dos 8,5 % e dos 5,5
%, respectivamente. As restantes três medidas são menos eficazes e rondam os 6 %
(ESP) e os 4 % (ESU).
Para além da eficácia em termos de aumento
do número de estudantes em cursos científicos e tecnológicos, foi também possível calcular a eficiência de custos de algumas
das medidas apresentadas. O aumento do
número de estudantes na área da ciência e
tecnologia estava relacionado com os custos decorrentes da implementação de uma
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medida específica (3). Os cálculos (ver Quadro 5) baseiam-se apenas no primeiro ano
de estudos. Ao analisarmos as três medidas
relativamente às quais a eficiência de custos foi calculada, é possível concluir que a
abolição das propinas não só contribui maioritariamente para o aumento do número de
estudantes, como também representa a medida menos dispendiosa. No primeiro ano
de estudos, os custos associados a esta medida atingem os 4 400 euros (ESP) e 7 000
euros (ESU) para cada novo aluno que ingresse num curso científico ou tecnológico.

Conclusões
O presente artigo demonstra que os Países
Baixos possuem amplas reservas de talentos a nível científico e tecnológico. Face às
circunstâncias actuais, a maioria desses potenciais talentos opta conscientemente por
prosseguir os estudos em áreas não técnicas. Várias medidas específicas poderiam
eventualmente contribuir para um aumento substancial da taxa de ingresso em cursos científicos e tecnológicos. No entanto,
os custos associados à implementação de
tais medidas são elevados e as vantagens
em termos de custo/eficácia são, normal-

mente, reduzidas. Além disso, as medidas
apresentadas não foram testadas na prática e como tal, a margem de incerteza é grande. O governo e o sector da indústria uniram esforços no sentido de lançar um Plano Delta na área da ciência e tecnologia.
Neste sentido, é importante reflectir sobre
as potencialidades de uma política de incentivo centrada nos estabelecimentos de
ensino (adopção das melhores práticas), nos
alunos (atraindo-os para cursos tecnológicos) e nas empresas (oferecendo oportunidades de adquirir experiência a nível profissional e perspectivas de carreira àqueles
que ingressam no mercado de trabalho
pela primeira vez). Uma vez que ainda não
se sabe ao certo até que ponto a escolha
dos cursos pode ser influenciada, não obstante os diversos estudos realizados neste
âmbito, os efeitos resultantes da adopção
de um sistema de atribuição de bolsas de
estudo são ainda pouco claros. Como tal,
seria necessário empreender mudanças de
política e investimentos na educação, conjugados com experiências científicas, cujos
efeitos sejam também analisados. Dentro de
alguns anos se verá quais são as consequências de tudo isto e quais as medidas
realmente eficazes

(3) A garantia de emprego, a melhoria da articulação entre o ensino
secundário e o ensino superior ou
o aumento das hipóteses de sucesso também implicam custos, mas
esses valores são difíceis de calcular com exactidão e só são parcialmente (directamente) suportados
pelo governo. Por isso, a eficiência
dos custos relativos a estas medidas
não foi calculada.
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Anexo I
A publicação anual Student monitor [Acompanhamento de estudantes] (de Boom et al., 2003)
fornece informações sobre estudantes com base
numa amostra representativa da população estudantil do ensino superior neerlandês. Os dados
recolhidos são utilizados para traçar anualmente
um quadro fiável dos estudantes que frequentam
o ensino superior neerlandês. A elaboração desse quadro é efectuada com base numa amostragem , estratificada de acordo com o tipo de ensino superior (ESP/ESU), os anos académicos e
as áreas de estudo.
O projecto Study choice monitor [Acompanhamento das escolhas dos estudantes] (SCM) resulta da cooperação entre a empresa Aromedia e o
SEO Amsterdam Economics (Instituto de Investigação Económica da Universidade de Amesterdão).
Graças ao SCM, o comportamento dos alunos relativamente à escolha do respectivo curso pode
ser registado a partir de um questionário que os
alunos preenchem por computador. Para o efeito, contam com o apoio de um orientador profissional. A população inquirida inclui os alunos

que frequentam os últimos dois anos do ensino
secundário geral, com a duração de cinco anos,
bem como os alunos do ensino pré-universitário
com a duração de seis anos. O projecto SCM teve início em 1996 e contou com a participação
de mais de 5 000 alunos. Actualmente, mais de 6
000 alunos preenchem o questionário todos os
anos, o que corresponde a mais de 11 % da população total.
Para o projecto de investigação Participation in
higher education [Participação no ensino superior] (DHO), o SEO Amsterdam Economics e o Instituto SCO-Kohnstamm, ambos integrados na Universidade de Amesterdão, recolheram informações
sobre os estudantes do ensino superior que se
tinham inscrito pela primeira vez num curso do
ESU ou do ESP, nos anos lectivos de 1995/1996
e 1997/1998. Os dados recolhidos da amostragem
foram estratificados de acordo com o tipo de ensino (ESP/ESU) e as áreas de estudo (oito no ESP
e oito no ESU). Os questionários foram apresentados aos estudantes no primeiro e no segundo
ano do curso.

Anexo II
O sistema educativo neerlandês
Nos Países Baixos, todas as crianças com idades
compreendidas entre os 5 e os 15 anos têm de
frequentar a escola a tempo inteiro. Os jovens
com 16 e 17 anos de idade também são obrigados a frequentar a escola, mas podem fazê-lo a
tempo parcial.
As crianças iniciam o seu percurso escolar no ensino básico (BO), aos 4 anos de idade Mais tarde, a grande maioria ingressa no ensino secundário
(VO), que se divide em:
❑

ensino secundário pré-profissional (VMBO);

❑ ensino secundário geral de nível superior
(HAVO);
❑

ensino pré-universitário (VWO).

Após a conclusão do ensino secundário, os alunos ingressam no ensino secundário profissional
de nível superior (ou intermédio) (MBO) ou no
ensino superior. O MBO divide-se em duas ver-
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tentes: um programa de formação profissional
(bol) e um programa de acompanhamento profissional (bbl). Este tipo de ensino secundário tem
duas funções: dotar os jovens de qualificações
para ingressar no mercado de trabalho e no ensino superior profissional. O ensino superior neerlandês proporciona duas vias: o ensino superior
profissional (ESP) e o ensino superior universitário
(ESU). O ESU é tradicionalmente considerado o
nível de ensino mais elevado. A conclusão do
HAVO dá acesso directo ao ESP. Outra via de acesso ao ESP é a conclusão do MBO. O percurso
mais comum para aceder à universidade passa
pela frequência do VWO, durante um período de
seis anos. Outra forma de ingressar no ensino superior universitário é concluindo o primeiro
ano de um curso de ESP na mesma área. Além
disso, a conclusão do ESP também dá acesso ao
ESU. O esquema seguinte ilustra a forma como o
sistema educativo neerlandês está estruturado.
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O sistema educativo neerlandês

Figura 1

Ensino Básico (BO)
8 anos

VMBO
4 anos

HAVO
5 anos

VWO
6 anos

ESP
4 anos

ESU
4/6 anos

MBO
3/4 anos
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Transformações e
desafios da validação
da experiência
Em França, no domínio da validação da experiência, verificámos uma evolução da VAP
(Validation des Acquis Professionnels - validação das competências adquiridas no trabalho) para a VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience - validação das competências
adquiridas com a experiência). A validação
da experiência está instituída como um direito, tal como sucede com a formação. Se
é certo que esta alteração transforma as práticas da certificação, ela não deve ser encarada como um mero ajuste formal. Em certa medida, o aparecimento da VAE (validação
das competências adquiridas com a experiência) consagra uma nova forma de relação entre a formação e a actividade económica, que passou a ser corroborada por novas
disposições em matéria de formação (Lei de
2004).
Pensamos que o desenvolvimento da validação, tal como as mudanças verificadas no
domínio da formação, se inscreve num movimento de adaptação ao fenómeno da precariedade: é “um instrumento de defesa
face ao aumento da precariedade e da insegurança salarial” (Lenoir, 1999: 9). Constitui uma espécie de “princípio de precaução”
aplicado ao valor do trabalho e ao potencial que representa. Neste sentido, devemos
relacioná-la com a temática da empregabilidade. Nesta óptica, podemos integrar este
procedimento no relançamento da mobilidade e do “elevador social” que a crise dos
anos 1970-1980 parece ter “avariado”. Por
fim, a escassez de emprego (concomitante
ao fenómeno da escassez de mão-de-obra
em determinadas actividades) e as dificuldades de recrutamento também desempenham um papel influente neste contexto.
Esta contribuição aborda essencialmente os
desafios sociais e económicos da validação.
Isto significa que os outros aspectos só serão
tidos em conta na medida em que permitirem clarificar os desafios económicos: condições
institucionais de organização da validação,
modalidades pedagógicas da sua aplicação,
disposições regulamentares no respectivo

Emmanuel
Triby
Professor-investigador
na Universidade Louis
Pasteur em Estrasburgo
- França
Responsável pela VAE
(Validation des Acquis
de l’Expérience -Validação das Competências Adquiridas com a
Experiência).

quadro político... Para além da bibliografia
de referência, o presente texto assenta numa
prática de validação na universidade e na
análise das questões que daí emergem no
seio desta instituição, razão pela qual a situação peculiar da universidade neste domínio
será analisada com mais ênfase.
Partindo desta primeira experiência e das
orientações problemáticas delineadas, consideramos que o impacto do desenvolvimento da validação da experiência deve ser analisado, em primeiro lugar, do ponto de vista das transformações que esta implica, quer
ao nível dos sistemas de formação, quer ao
nível das práticas de certificação. O seu
peso no funcionamento das organizações e
na regulação do sistema produtivo poderá
então ser entendido e considerado como
qualquer desafio cujo resultado permanece
parcialmente indeterminado. Neste contexto, a identificação da posição da universidade pode revelar-se esclarecedora. Por fim,
poderão ser delineadas problemáticas de
carácter mais global, com fortes implicações
a nível europeu.

Esta contribuição propõe uma
análise das principais mudanças verificadas nas regras
da validação da experiência
em França e das suas implicações sociais. De seguida,
são estudadas as práticas de
validação no seio de uma universidade. A evolução de tal
dispositivo permite identificar os desafios sociais e
económicos que este abarca,
dando-se particular atenção
às consequências daí esperadas para a universidade. Esta análise permite compreender em que medida a
problemática da validação da
experiência se integra no actual processo de globalização
e evidencia, nomeadamente,
a importância da formação
ao longo da vida.

As alterações em curso
É necessário estabelecer um inventário sucinto das principais alterações introduzidas pela Lei da “modernização social” de
2001, para compreender as implicações das
diferentes modalidades de validação da experiência existentes actualmente em França. Tal inventário permite igualmente clarificar as novas lógicas sociais trazidas por esta lei e, assim, compreender as condições
criadas para a adaptação às novas formas
de valorização da formação na actividade
profissional, numa economia globalizada.
A dimensão histórica das alterações
em curso
Em França, o contexto regulamentar da
validação comporta uma transformação significativa - a passagem da VAP (Validation
des Acquis Professionnels - validação das
Cedefop
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Substituição e dualidade dos dispositivos de validação

Quadro 1

Os domínios da validação

Decreto de 1985 VAPP
(mantido) para a universidade

Lei de 92 - Decreto de 93 VAP (revogado)

Lei de 2001 - 02 VAE

Duração da experiência
profissional requerida

não é especificada qualquer
duração da experiência

5 anos de experiência profissional

3 anos de experiência profissional
(equiv. tempo inteiro)

Natureza da experiência a validar

experiências pessoais e profissionais

apenas experiência profissional

experiências profissionais e pessoais

Domínio das certificações em causa

apenas as certificações universitárias

diplomas obtidos no
Sistema de Educação Nacional

todas as certificações inscritas
no Repertório nac.*

Domínio da validação da
certificação em causa

acesso à preparação de um
diploma com eventuais dispensas

validação obrigatoriamente
parcial do diploma em causa

possibilidade de validação da
totalidade da certificação em causa

* A inscrição no Repertório Nacional de Certificações

competências adquiridas no trabalho) para
a VAE (Validation des Acquis de l’Expérience - validação das competências adquiridas com a experiência). Sem querermos ser
exaustivos, podemos descrever algumas alterações bastante radicais introduzidas pela
lei. No que respeita à universidade, a conservação de um texto de 1985 sobre a VAPP
(Validation des Acquis Personnels et Professionnels - validação das competências pessoais e profissionais) leva à coexistência de
dois dispositivos, levantando questões muito delicadas, que serão abordadas mais
adiante.
Estas novas disposições consagram uma lógica de crédito social. A certificação entra na
esfera das “transacções sociais” (Bonami,
1998). Já não é o produto de uma determinada actividade desenvolvida para a alcançar, mas sim a procura de uma transacção
entre duas esferas separadas, a da actividade profissional e a da certificação propriamente dita. “O que pode oferecer-me
em troca dos meus x anos de experiência?” Esta é a pergunta frequente e muito
legítima, feita pelos candidatos à validação
que procuram ver reconhecido o valor das
suas experiências. Esta procura exprime-se
de uma forma arbitrária e polarizada por um
bem (o diploma), tanto mais que a transacção se efectua num espaço marcado por
uma certa abstracção relativamente ao seu
meio profissional e pessoal.
Tal como existia já um direito à formação,
surge agora um direito à validação. Mas, na
realidade, estes dois direitos não vinculam
os indivíduos e as suas organizações da mesma forma: o primeiro aplica-se no seio de
qualquer organismo de formação, incluindo na empresa que administra a formação.
Em contrapartida, o direito à validação apenas se realiza no seio de um organismo detentor do poder de certificação, necessariamente distinto da empresa que motivou esCedefop
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te procedimento. Neste último caso, o acesso à certificação é, em si mesmo, um processo particular que consiste em compilar e
formalizar os “sinais de experiência” susceptíveis de serem validados. Este procedimento, mais do que a participação num
curso de formação, é psicológica e intelectualmente custoso, fazendo recair o esforço
principal sobre a pessoa que pretende a validação. Como se fosse necessário prolongar o esforço no trabalho para que o valor
formal do trabalho seja reconhecido. A validação da experiência comporta um paradoxo interessante ao introduzir uma aparente separação entre formação e validação
- em caso de validação total, deixa de existir actividade formal de formação - e ao impor, simultaneamente, aos candidatos um
trabalho sobre si próprios, que ultrapassa
em muito o grau de envolvimento exigido
na maioria das acções de formação.
Surge uma terceira via de acesso à qualificação, que podemos entender como a síntese das duas vias já existentes: a formação
(nomeadamente inicial) e a experiência
reconhecida pelas convenções próprias de
um meio de trabalho. A validação da experiência usurpa à primeira o papel preeminente do organismo que concede a validação
da certificação e à segunda usurpa o peso
decisivo da experiência reconhecida. Para
fugir ao esquema da avaliação efectuada por
uma única autoridade hierárquica interna,
as empresas vêem-se sobretudo obrigadas
a recorrer a um mecanismo externo de uma
instância de validação. Em contrapartida,
não será estranho prever que estas prefiram,
muitas das vezes, internalizar a função relativa à elaboração do processo de candidatura (“o acompanhamento” no processo.
cf. Esquema em anexo), de modo a manterem o domínio sobre o reconhecimento
das competências adquiridas com a experiência e daí retirarem benefício, pelo menos simbólico, em relação aos seus assala-
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riados. Com o tempo, esta evolução poderá
levar a diminuir a importância dos diplomas
de formação inicial, excepto se for requerida mais experiência para a obtenção desses
diplomas (sob a forma de estágios em situação profissional).
Uma concepção alargada da experiência
convida a ter em conta as competências adquiridas com a experiência profissional e as
experiências pessoais (participação no mundo associativo, político, sindical...). Tal implica, simultaneamente, uma extensão da relação formação-emprego no seio das actividades associativas ou de lazer e uma supressão relativa das fronteiras entre as duas
esferas que marcam a vida dos indivíduos
adultos, a esfera social e a esfera privada.
Isto vai ao encontro da crescente importância atribuída, dentro das organizações, à
subjectivação e individualização nas relações
de trabalho e na relação nos assuntos de trabalho (Vincens, 2002).

Programa de Serviços de Empregos Jovens
O Programa de Serviços de Empregos Jovens, implementado ao abrigo da Lei de 16 de Outubro de 1997,
deverá chegar ao fim.
O anúncio de que o projecto será gradualmente reduzido está incluído no Orçamento Público Financeiro de
2003. A ajuda estatal continuará a ser prestada a organizações cujas actividades ofereçam o maior benefício
social, com o objectivo de as apoiar para além do período inicial de cinco anos.
O objectivo do programa era o seguinte:
❑ Criar e desenvolver novas actividades de utilidade social para ir ao encontro de necessidades emergentes e
locais ainda por satisfazer.
❑ Permitir a 350.000 jovens trabalharem nessas actividades e adquirirem experiência prática num ambiente de
trabalho.
As suas principais características eram :
Empregadores elegíveis
O projecto era dirigido ao sector não-comercial: autoridades locais, organismos públicos (mas não governamentais), organismos privados, organizações sem fins lucrativos (organizações de voluntariado, fundações, instituições de previdência, sindicatos, comités de empresa, etc.) e empresas privadas que prestam um serviço
público.
Jovens elegíveis
Jovens com menos de 26 anos, com ou sem diploma, ou com menos de 30 anos e reconhecidos como trabalhadores deficientes ou sem experiência laboral suficiente (4 meses) para beneficiarem do subsídio de desemprego.
Contrato Emprego Jovem
Trata-se de contratos permanentes ou com uma duração de 6 meses, regidos pela lei civil, ainda que assina-

A redução do tempo de experiência requerido visa, sem dúvida, as populações mais
jovens. Os seus percursos de formação evoluem para uma transição que, ao prolongarse, tendem a estabelecer um elo cada vez
mais estreito entre as primeiras experiências
profissionais e a formação. Não se trata apenas de tomar nota da actividade dos estudantes e da sua vontade de prolongar a sua
qualificação, mas também de caminhar para uma norma de inserção em torno do jovem com experiência (em que os “empregos-jovens” - ver caixa - poderiam ter constituído o arquétipo, se tivessem perdurado).
A redução do tempo de experiência exigido pressupõe igualmente que a instabilidade e a mobilidade profissionais sejam reconhecidas como fonte diversificada de experiências validáveis. A VAE vai ao encontro dos “novos espaços de mobilidade” que
a actual reforma da formação profissional
em França deveria consagrar (Morin, 2003).
A homologação dos diplomas desaparece
em benefício da inscrição no Repertório Nacional das Certificações. Este novo processo de habilitação, aplicável a todas as certificações, acabará por dar origem a um espaço homogéneo de certificação e, consequentemente, por anular o carácter distinto
dos diplomas conferidos pelo sistema de
educação nacional. Esta disposição continuará a excluir, por exemplo, os diplomas
universitários, de natureza estritamente “local”, mas incluirá os certificados de qualifi-

dos com entidades públicas.
Ajuda estatal
O montante da ajuda eleva-se a 15.924,55 euros anuais, por emprego e durante um período de 5 anos.
cf. http://www.nsej.travail.gouv.fr/etranges/anglais.html (consultado na Internet a 10-02-2005)
[Nota do editor]

cação profissional sectorial (CQP), estabelecidos com base em modelos de profissões
ou até mesmo de postos de trabalho. Existem, no entanto, duas excepções notáveis:
algumas qualificações protegidas pelas ordens profissionais (medicina, advocacia), assim como o acesso através de concurso aos
empregos de titulares da função pública.
Neste contexto, deveremos contar com a
emergência de vários mercados de validação.
Na mira destes poderão estar actividades como o “posicionamento”, o “acompanhamento” e talvez as condições da própria certificação, se os diferentes direitos de acesso
à certificação completa vierem a ser ainda
mais profissionalizados (provas de substituição, acompanhamento das prescrições do
júri, etc.) (cf. esquema em anexo). As modalidades de organização e de legalização
destes mercados são múltiplas: passam em
primeiro lugar pela definição das certificações susceptíveis de figurarem no Repertório Nacional das Certificações. Pressupõem ainda a constituição de um corpo
de profissionais para a recepção e o estudo
de viabilidade (sobre o modelo ou o contramodelo dos orientadores), de forma a colocar barreiras na entrada e assegurar uma
Cedefop
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selecção eficaz sem destabilizar demasiado
a oferta de formação. Esse corpo seria constituído por peritos com capacidade para avaliar a qualidade dos pedidos. Por fim, estas modalidades implicam a classificação dos
organismos de acompanhamento dos estagiários capazes de ajudar na tradução da sua
experiência. Este processo de institucionalização poderia chegar ao ponto de colocar
em causa o monopólio da certificação, detido pelos sistemas de formação públicos ou
paritários.
As práticas de validação
Para descrever estas práticas, são utilizados
dois tipos de dados empíricos: dados estatísticos gerais sobre a actividade de validação em França e dados locais, fornecidos
por uma universidade. Este processo é completado pelas reflexões de um profissional
do sistema de VAP.
Os dados nacionais
Não existem ainda dados significativos sobre
a VAE. Os dados existentes dizem sobretudo respeito à VAPP (Decreto de 1985) no
que se refere ao ensino superior e à VAP
(1992-1993) no que se refere aos diplomas
obtidos no sistema de educação nacional
(DEP, 2003). Este facto limita bastante a importância dos dados estatísticos neste contexto, mas devemos reconhecer que o que se
pratica no domínio da VAP antecipa em grande parte algumas tendências que deverão
ser confirmadas com a utilização da VAE.
No ensino profissional e tecnológico, verificamos todavia que, com o dispositivo de
VAP, o número de candidatos em França passou de 816 para 4578 entre 1995 (ano de
pleno exercício de uma nova prática) e 2001
(nos primórdios da aplicação da nova lei).
Em 2001, num dispositivo que abrange maioritariamente a população activa empregada
(82,3 %), os diplomas que mais requisitaram
a validação foram o BTS (Brevet Technicien
Supérieur - Diploma de Técnico Superior)
(45 % dos pedidos), o CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle - Certificado de Aptidão Profissional) (18 %) e o “bac profissional” (diploma de estudos secundários da
via profissional) (15 %). No que diz respeito à relação entre dispensas solicitadas
e dispensas obtidas, o exame mais acessível
era, no mesmo período, o CAP, com uma
taxa de sucesso na ordem dos 70 %, o “bac
profissional” (65 %), o BTS (55 %).
Cedefop
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No ensino superior, os actos de VAPP abrangiam um pouco mais de 8000 candidatos em
1996 e cerca de 12000 em 2001. Quanto à
VAP, esta continuava a registar um progresso mais modesto, com cerca de 2000 candidaturas em 2001. Tanto a VAPP como a
VAP incidiram essencialmente sobre o bacharelato (32,1 % e 26,1 % dos pedidos, respectivamente). Os novos bacharelatos profissionais registam um maior número de pedidos de VAP do que de VAPP. Um estudo
realizado com base na idade dos candidatos mostra que quanto mais velhos são os
candidatos, mais os seus pedidos incidem
sobre diplomas de elevado nível e que estes
pedidos dizem sobretudo respeito às “profissões intermediárias”. Por fim, observamos
que as práticas e o número de validações
variam muito de um estabelecimento para
outro (Le Roux, 2003), sem qualquer relação
com o número de estudantes e de áreas.
Nos dois níveis de ensino (secundário e superior), a validação registou um forte crescimento nestes últimos anos, sem deixar de
permanecer numa posição bastante marginal em relação às modalidades tradicionais
de certificação. Uma análise mais afinada da
validação efectivamente realizada mostra
igualmente uma grande diversidade de práticas, que as regras bastante flexíveis ainda
não uniformizaram nem estabilizaram (Ancel, 2002).
A coexistência da VAE com o antigo texto
de 1985 deverá definir de forma duradoura um cenário particular da validação na universidade, em relação às outras instâncias
de validação, incluindo o sistema de educação nacional. “A implementação do sistema de VAE não contraria de qualquer forma o pedido de dispensa de diploma para
o acesso a uma formação (+ 17,2 % em 2002),
que representa cerca de nove pedidos de
validação em cada dez no ensino superior” (Le Roux, 2003). Isto poderá significar,
entre outras coisas, que deve existir um potencial pedido de dispensa noutros locais
para além da universidade, que não pode
todavia concretizar-se devido à inexistência
de um texto que o autorize. Verificamos
igualmente que com a VAE, os diplomas solicitados são de níveis mais elevados quando se trata de obter uma dispensa de exames
(Decreto de 1985), confirmando a necessidade de estabelecer uma distinção entre a
validação enquanto direito à retoma dos estudos e a validação enquanto reconhecimento das competências adquiridas.
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Evolução das validações, segundo o tipo de validação na ULP* (1985 e 1992/1993)
Todas as áreas: pedidos de validação (1) / validações aceites e (taxa de “sucesso”) (2)
Decreto de 1985 VAPP
Decreto de 1992-93
Parte de “92-93”

Quadro 2

(1) 96/97

(2) 96/97

(1) 97/98

(2) 97/98

(1) 98/99

(2) 98/99

559

274 (49)

563

336 (60)

763

363 (47)

(1) 99/00
926

(2) 99/00
372 (40)

11

11

13

12

50

35

76

57

2%

0,4 %

2,2 %

3,5 %

6%

9,6 %

7,5 %

15,3 %

* Durante muito tempo, a UPL foi considerada demasiado branda nas suas práticas de validação pelo Ministério. Desde então, a UPL conseguiu
recuperar o seu atraso.

Evolução das validações por vias de formação (Decretos de 1985 + 1993)
(áreas de ciências da via “geral”/outras vias)
Vias de formação
1985/1992-93

96/97
VAPP

Quadro 3

97/98

98/99

99/2000

VAP

VAPP

VAP

VAPP

VAP

VAPP

VAP

Bacharelato Física

58

36

42

28

34

27

34

28

Licenciatura Física

12

5

6

6

10

3

8

8

Bacharel. Mecânica

16

6

12

7

11

7

13

10

Licenciat. Mecânica

5

1

0

0

2

2

8

7

Bacharelato EEA *

88

25

61

25

48

17

49

35

Licenciatura EEA

11

1

10

4

14

9

13

5

Bacharelato ciências

29

14

26

17

33

19

24

18

Licenciatura ciências

1

1

3

1

2

0

0

0

Total ciências
2º ciclo (licenciat.) **

220

89
(40 %)

160

88
(55 %)

154

84
(55 %)

149

111
(75 %)

Outros diplomas ***

350

196
(55 %)

416

260
(62 %)

659

314
(46 %)

853

318
(34 %)

60 %

67 %

72 %

74 %

80 %

77 %

84 %

70 %

outros diplomas

* electricidade, electrónica e automatismo
** entre parênteses, a taxa de “sucesso” ou de aprovação dos processos de candidatura
*** diplomas de 3.º ciclo ou mestrado (DESS - Diploma de estudos superiores especializados), licenciatura IUP (Instituto Universitário Profissionalizado),
ciências económicas, psicologia, ciências da educação, bacharelato pluridisciplinar...

Dados locais: práticas numa
universidade
Podemos apresentar dados muito gerais relativamente à Universidade Louis Pasteur
(ULP), uma universidade predominantemente
científica (cf. quadro n.º 2, em baixo). Verificamos que a ULP se inscreve no movimento
geral de aumento sensível do número de
pedidos solicitados a este dispositivo, em
que a VAPP domina com larga vantagem os
pedidos de validação. Importa salientar a
variabilidade das taxas de sucesso, que aponta para uma prática das comissões pedagógicas
ainda pouco estabilizada e marcada por rotinas fracas, ao contrário dos júris das formações iniciais.
Uma análise da validação por vias de ensino (cf. Quadro n.º 3, em baixo) mostra que
a VAP é solicitada sobretudo para os diplomas “profissionalizantes” da ULP (em que
se destaca o DESS - Diploma de Estudos Superiores Especializados) e para áreas de formação cujo carácter “geral” é precisamen-

te problemático: ciências económicas (sucedâneo de áreas de formação comercial),
psicologia, ciências da educação, bacharelato pluridisciplinar. Isto suscita dúvidas nomeada e relativamente aos diplomas de psicologia (solicitados sobretudo por professores que desejam exercer psicologia educacional) e de ciências da educação, solicitados por profissionais de todas as áreas
para acederem ao Instituto Universitário de
Formação de Professores (IUFM). Estas vias
terão de facto um estatuto de “formação profissional” ou a sua função será a de servir
como um meio de acesso a outros cursos
de formação, efectivamente profissional?
Ainda que não digam respeito ao sistema de
VAE, estes dados, que são muito sintéticos e
antigos, mostram em primeiro lugar uma tendência que apenas o menor ou melhor sucesso dos candidatos parece contrariar. Esta
tendência ilustra sobretudo a situação criada pela coexistência de dois dispositivos de
validação, um a funcionar com base no
princípio de um direito de acesso a um diCedefop
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ploma, com ou sem dispensas, e outro a funcionar como uma certificação, forçosamente parcial, antes da entrada em vigor da VAE.
O primeiro dispositivo revela-se mais rápido e flexível e a sua vantagem torna-se maior
se tivermos em conta a diferença de custos
(Triby, 2003): actualmente, a VAPP continua
a ser um procedimento gratuito na maioria
dos casos, enquanto que a nova VAE é paga (de 500 a 1200 EUR).
Mas um dos aspectos mais flagrantes, na prática, reside nesta curiosa alquimia aplicada para transformar a experiência em diploma. Este “câmbio” (no sentido bancário do termo)
deveria ser fortemente circunscrito e formalizado com a criação e funcionamento de
júris de VAE, que teriam obrigatoriamente de
se basear num duplo referencial (emprego
e diploma) na tomada de decisão de certificação total ou parcial. Assim sendo, as decisões de validação permanecerão actos de
conversão cambial, a vários títulos. Com efeito, a validação da experiência estabelece uma
compatibilidade entre dois universos distintos, heterogéneos ou mesmo antagónicos
(Ancori e Cohendet, 2003):
❑ entre dois sistemas de valores: o valor
económico, reconhecido pelo mercado, e o
valor de gratuitidade, em referência à evolução histórica dos saberes e das modalidades da sua socialização, essencialmente
escolar e universitária. Para muitos universitários, os saberes científicos são “intraduzíveis” em saberes de experiência e reciprocamente, porque não mantêm a mesma relação com a actividade;
❑ entre duas temporalidades: o tempo sequencial, ou as 3 idades da vida (a formação,
a sua valorização, o seu declínio), e o tempo
contínuo (a formação ao longo da vida). Por
outras palavras, a validação da experiência
corresponde à passagem de uma lógica de capital (o diploma) a valorizar (na actividade)
para uma lógica de valor produzido (a actividade) a validar sob forma de um diploma. Esta deslocação do momento da certificação coloca menos em questão o valor dos diplomas
universitários do que o poder de influência
dos universitários sobre este valor;
❑ entre duas instituições extremamente estranhas uma à outra: por um lado, a empresa
regida pelo reconhecimento económico do
valor do capital humano e, por outro lado,
a universidade, que funciona segundo a lógica selectiva do reconhecimento “pedagógiCedefop
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co” dos efeitos da aprendizagem formal. As
fortes reticências manifestadas pelas instâncias universitárias inscrevem-se numa cultura que se opõe à objectivação dos efeitos
da actividade do ensino. As notas são suficientes e falam por si só;
❑ entre duas esferas de existência: a esfera privada, do pessoal, e a esfera pública,
do social. A mediação proporcionada pela
validação não diz apenas respeito à experiência social, pessoal e profissional. Sendo
a expressão de uma dimensão mais íntima
do indivíduo, a validação interessa igualmente ao adulto que reingressa no sistema
de formação após ter falhado na formação
inicial ou às pessoas que ingressam na universidade para encontrar respostas a perguntas pessoais.

Os desafios económicos da validação
A fim de clarificar a análise, distinguem-se
os desafios para a empresa e os desafios para a regulação da actividade económica. Verificaremos que existem fortes correspondências entre as duas vertentes de uma mesma realidade, o saber validado certifica
um sinal duplo: este não diz apenas respeito
à certificação, mas sobretudo à certificação
através da experiência. No mesmo movimento, tal procedimento funciona, prática
e simbolicamente, como um filtro eficaz. No
seio desta evolução, a universidade parece
desempenhar funções não só de produção
de conhecimentos e de certificação, mas
também e cada vez mais funções de regulação dos fluxos de entradas no mercado de
trabalho. É neste sentido que ela se encontra fortemente implicada na validação.
Os desafios económicos da VAE para as
empresas e o sistema produtivo
Para as empresas, a validação inscreve-se na
dupla necessidade de reduzir os custos de
formação e manter o melhor potencial de
capital humano possível. Esta necessidade é
hoje reforçada por uma condicionante de
mercado cada vez mais pesada, que impõe
uma racionalização das despesas, e pela importância que a formação da mão-de-obra
adquiriu, pressupondo uma gestão mais qualitativa dos recursos humanos. Daí a ideia da
validação da experiência. A validação não
contribui apenas para melhorar a legibilidade do mercado de trabalho, também reforça os diplomas na sua função de selector social e de sinal para o mercado.
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Para além disso, as empresas preocupam-se
hoje em dia em reconstruir os modelos de
classificação dos assalariados, numa altura
em que os modelos existentes parecem demasiado dependentes de considerações políticas: convenções colectivas, leis sobre os
salários, etc. Pretendem, deste modo, reapropriar-se de um poder de classificação e
de designação, multiplicando ao mesmo tempo o acesso à certificação. Desta forma, a
certificação contribui para libertar a diferenciação dos indivíduos dos riscos da intersubjectividade e da pregnância das “redes
de laços fortes” e outros “capitais sociais”.
Para além disso, as empresas devem encontrar uma base científica na organização
do trabalho e na gestão da mão-de-obra, um
fundamento pouco contestável por ser regulado por uma instância exterior. A tradução codificada da experiência profissional em certificação pode aqui ter um papel relevante, tornando legítimo o poder de
definir por elas mesmas as certificações (nomeadamente, o CQP - Certificado de qualificação profissional). Este poder é corroborado pelos progressos registados actualmente nas empresas no domínio da certificação dos produtos na origem e dos processos (Paddeu e Savoyant, 2003).
Por fim, torna-se urgente para as empresas
encontrar meios para gerir as relações de
trabalho entre as diferentes “gerações” de
mão-de-obra, num contexto marcado pela
rotação moderada, pelo envelhecimento da
mão-de-obra, pelo recurso acrescido ao trabalho temporário (sobretudo de jovens) e
pelo aumento do nível de diplomas das pessoas que entram no mercado de trabalho. A
VAE permite valorizar o trabalho dos mais
idosos, atribuindo-lhe as “designações”
utilizadas pelas categorias de certificação
obtida pelos jovens e permite igualmente
relativizar o valor dos diplomas apresentados pelas pessoas que entram no mercado
de trabalho, os jovens licenciados.
Por outras palavras, a validação contribui
para introduzir uma maior racionalização na
articulação entre os mercados internos e
mercados externos de trabalho para as empresas, num contexto demográfico cada vez
mais problemático. De facto, independentemente de o recurso a um ou outro mercado ser feito por iniciativa do empregador
ou do assalariado, a VAE pode representar
um instrumento positivo, no contexto de
uma gestão pelos conhecimentos (knowledge management). No mercado interno,

dentro da empresa, a mobilidade do assalariado é reforçada pelo reconhecimento oficial das suas competências, da mesma forma que, no mercado externo, o assalariado
pode resistir melhor à concorrência de candidatos com mais habilitações académicas.
Dispõe, em princípio, de uma maior protecção contra o desemprego e pode aspirar
a postos de trabalho qualificados. Noutra
perspectiva, podemos pensar que será mais
fácil para o assalariado suportar a perspectiva de um despedimento se possuir uma
certificação, e o seu empregador pensará
nesta eventualidade como um risco mínimo.
Da mesma forma, o assalariado pode interessar mais um empregador que esteja à
procura de candidatos susceptíveis de serem bem identificados. Relembrando que os
dois mercados têm “uma finalidade comum:
a organização da competitividade entre os
assalariados” (Leclercq, 1999: 279), esta
questão está relacionada com uma visão mais
macroeconómica.
No que respeita ao sistema produtivo no seu
todo (ou seja, ao nível macroeconómico),
coloca-se em primeiro lugar a questão do
nível de educação num contexto de competitividade internacional acrescida e de
comparação cada vez mais formalizada. “A
economia do conhecimento” é antes de mais
uma economia na qual o nível de conhecimentos verificados deve supostamente fazer a diferença. Para além disso, a tendência do aumento dos salários, numa situação
de penúria relativa de mão-de-obra qualificada, leva a uma procura de dispositivos
que permitam contrariar esta tendência, aumentando significativamente a competitividade entre os diplomados. Por fim, importa salientar a necessidade do sistema em assegurar uma maior mobilidade da mão-deobra. Esta preocupação com a mobilidade
explica-se pela existência de um contexto
de desemprego em massa crescente e de
precariedade das condições de emprego
(Boyer, 2000).
A validação das competências adquiridas
através de uma certificação é ambivalente,
constituindo simultaneamente um meio para as empresas de se desembaraçar mais facilmente das obrigações inerentes ao vínculo salarial e para os assalariados um meio
que lhes proporciona esperanças de “se erguer” mais facilmente em caso de despedimento. A validação funciona, deste modo,
como um instrumento de adaptação face à
tendência das empresas em criar laços meCedefop
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nos estreitos e mais “desvinculados” com os
seus trabalhadores (Rozario, 2003). Isto deveria reforçar efectivamente a necessidade
de estabelecer sinais pouco contestáveis e,
por conseguinte, o peso das certificações na
procura de trabalho.
A VAP na regulação socioeconómica
Para o poder político, no qual se reflectem
as preocupações dos utilizadores, a validação apenas faz sentido no que respeita
ao acesso ou à obtenção de um diploma ou,
mais frequentemente, de uma certificação.
Contudo, na medida em que a VAE inverte
a relação habitual entre experiência e certificação, o Estado e os parceiros sociais interferem forçosamente com a regulação de
mercado: atribuir um valor a percursos profissionais através de instâncias de certificação
que devem, supostamente, ser independentes
do mercado.
Ainda que necessária, a implicação do poder político na actividade económica é sempre
problemática. Neste contexto, coloca-se em
primeiro lugar a questão do valor dos diplomas públicos em relação às múltiplas formas de validação privada (nomeadamente,
o CQP - Certificado de Qualificação Profissional), que tenderão inevitavelmente a proliferar rapidamente no futuro (Merle, 1997).
É um elemento-chave da regulação pública
que está aqui em causa: por agora, os diplomas, emitidos por instâncias públicas em
mais de 90 % dos casos, constituem o “sinal-padrão” mais utilizado. Deste ponto de
vista, podemos adiantar que o valor ou acréscimo de valor trazido pelo sistema de VAE
será tanto melhor reconhecido e aceite pelo mercado de trabalho quanto a experiência profissional será traduzida de forma
justa. Assim, a eficiência do encontro de dois
tipos de saber e da sua conversão (nomeadamente no júri de validação), um baseado
na experiência e o outro mais formal, será
permanentemente colocada em questão.
Além disso, não devemos negligenciar a importância dos custos da formação para a colectividade e a necessidade de racionalizar
a evolução destes custos num contexto em
que a legitimidade das contribuições colectivas poderia ser posta em causa. Esta questão
é particularmente evidente no caso das universidades. Não é apenas o nível do custo
directo que está em causa, mas igualmente
a sua repartição e os custos induzidos pela
formação. O desenvolvimento da VAE poCedefop
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derá levar a uma redistribuição dos encargos com a formação qualificadora entre os
parceiros sociais, através de organismos paritários de financiamento, e entre as colectividades territoriais, nomeadamente as Regiões. Esta redistribuição será tanto mais importante quanto a importância da validação
para as populações à procura de emprego.
A formação qualificadora representa também uma redução do tempo de produção,
tal como atesta o crescimento significativo
das actividades de formação em situação de
trabalho. A validação da experiência representa, assim, para os assalariados no activo,
um ganho de tempo para a produção.
Alem disso, por razões essencialmente orçamentais e políticas, torna-se necessário,
sem dúvida, acelerar a modernização do sistema de formação inicial (profissional e superior). O difícil controlo dos seus custos,
assim como as marcas da sua burocratização
exigem uma mudança na organização e nas
práticas instituídas neste sistema. Para o efeito, é desejável empreender uma acção “a
partir do exterior” quando as reformas “a
partir do interior” deixam de ser possíveis
ou são pouco eficazes. O desenvolvimento da VAE pode, sem dúvida, desempenhar
um papel neste domínio, na medida em que
este processo implica, etapa a etapa, uma
reflexão sobre os referenciais deste sistema,
que muitas das vezes foram concebidos como elementos intocáveis: as profissões visadas, os métodos de aprendizagem, a criação
de uma abordagem de acesso ao saber, etc.
Os desafios económicos da validação para a universidade
A validação da experiência consagra uma
integração muito maior da universidade na
actividade económica, quer do ponto de vista dos seus recursos e das suas saídas, quer
ao nível do seu modo de funcionamento.
Esta análise é essencialmente válida para a
universidade francesa, que se encontra
numa situação particularmente crítica, tanto no que se refere à definição das suas
missões, como no que respeita aos meios
de as realizar.
Os recursos das universidades e o
risco pedagógico
A evolução social e escolar (o fim do prolongamento da escolaridade) combinada
com uma tendência demográfica mais que
secular (o envelhecimento) pesam bastante
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na população de estudantes, que regista uma
estagnação ou até mesmo uma redução (CNE
- Comité Nacional de Avaliação, 1987). Consequentemente, a continuidade dos lugares
de professores e, portanto, de investigadores
nos laboratórios públicos é colocada em
questão. Tendo em conta o modo de financiamento público da investigação em
França, esta situação não deixa de preocupar os que permanecem ligados a um programa de investigação que não esteja totalmente sujeito ao mercado, ignorando a
aplicabilidade dos seus resultados e a sua
incontestável miopia. A universidade é chamada a diversificar as suas fontes de financiamento. A validação poderia constituir uma
fonte alternativa ao financiamento directo,
à semelhança da formação contínua e da
formação à distância (os “campus digitais”).
Assim sendo, os recursos provenientes da
VAE levantam uma problemática: devemos
esperar que metade destes recursos provenha de empresas e de particulares e outra metade de financiamentos públicos, nomeadamente regionais. Em seguida, “o acompanhamento” pode ser realizado pelas próprias
empresas ou por outros organismos autorizados: desta forma, os recursos de uma actividade lucrativa podem escapar ao organismo de validação, neste caso a universidade. Além disso, ao não permitir, em
princípio, uma selecção a priori dos estudantes, a VAPP ou a VAE (parcial) colocam
em questão o princípio de formação com
efectivos limitados, o que comporta algum
risco para a qualidade da formação e para
o valor social dos diplomas em causa.
Um último aspecto importante a ter em conta
é o facto de o custo se repercutir igualmente
no plano pedagógico: a validação das competências levará a uma mixagem generalizada dos públicos nas vias de ensino universitário. Esta coabitação implica uma alteração de práticas e de relações pedagógicas. Os estudantes universitários devem
ter em conta a evolução das expectativas e
dos níveis de conhecimento e competência
prévios de públicos cada vez mais diferenciados. (Pratiques de formation, 2001). Acrescentemos, a este respeito, que o risco de
desvalorização dos diplomas é grande, não
tanto devido à sua proliferação ou atribuição
de forma demasiada generosa, mas sim devido à heterogeneidade de conteúdo que
a VAE introduz, permitindo acolher no sistema de formação públicos muito diversificados e validando assim saberes muito di-

ferentes através dos mesmos diplomas. Esta desvalorização não irá forçosamente diminuir a necessidade de recorrer aos diplomas. Estes serão, pelo contrário, cada vez
mais necessários, mas cada vez menos suficientes.
A profissionalização dos estudos universitários
A profissionalização, já antiga, dos estudos
universitários (DUT - Diploma Universitário
de Tecnologia, DESS - Diploma de estudos
superiores especializados, Licenciaturas “Profissionais”, etc.) e a criação mais recente de
novos diplomas “profissionalizantes” (IUP Instituto Universitário Profissionalizado, bacharelatos profissionais) contribuíram largamente para o desenvolvimento da VAP
ou, actualmente, da VAE. Ora, este dispositivo irá, sem dúvida, produzir uma mudança mais significativa: a tradução de todos estes diplomas em saberes susceptíveis
de serem aplicados em competências e
em situações profissionais. Esta inversão tem
uma implicação imediata, já identificada pela lei precedente: “levar a universidade a reflectir sobre os programas e, sobretudo, sobre
os objectivos de formação propostos” (Feutrie, 1999: 56). Esta “reflexão” deveria abordar a relação das disciplinas universitárias
entre si, em detrimento das disciplinas académicas, cuja tradução em termos de experiência profissional ou pessoal parece inconcebível para a maioria dos universitários.
De acordo com a Lei da modernização de
2001, o júri de validação é soberano sobre
“o âmbito da validação” e, por conseguinte, sobre “a natureza dos conhecimentos e
aptidões que devem ser sujeitos a um controlo complementar”: são as “prescrições” do
júri sob a forma de complementos de formação ou de experiência, de realização de
processos ou teses... Esta soberania parece
inscrever-se na tradição universitária. Todavia, com a VAE, esta soberania é invertida
em relação à posição tradicional. Com a referida lei, o júri é todo-poderoso e os professores avaliam os estudantes sobre os
saberes que eles próprios transmitiram. Com
a VAE, o júri tem que se referenciar na realidade da actividade profissional e social.
Recorre à sua legitimidade e impõe as suas
decisões arbitrárias na avaliação apenas na
medida em que consegue traduzir os seus
saberes académicos, geralmente provenientes
de uma área de estudos específica, em saberes sincréticos, saberes activos, saberes
Cedefop
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aplicados... O júri passa deste modo a estar
implicado na legitimação dos modos de organização do trabalho e da sua capacidade de produzir saberes.

Perspectivas: a validação no
contexto europeu e da globalização
Para concluir provisoriamente a reflexão,
gostaríamos de mostrar que as questões aqui
levantadas não dizem apenas respeito à França. Também estão patentes no plano das
evoluções mais globais e nomeadamente europeias. Se a validação da experiência funciona de acordo com disposições nacionais
particulares e ainda não encontrou um quadro regulamentar a nível europeu, não deixa
todavia de ser aplicada em muitos outros
países (Reino Unido, Espanha, Itália...).
A uniformização dos diplomas do
ensino superior na Europa
Na universidade, a criação do dispositivo de
VAE cruza-se actualmente com a reorganização de planos curriculares numa abordagem renovada (bacharelato - mestrado - doutoramento ou LMD) e com a generalização
da contabilização dos conhecimentos adquiridos sob a forma de “créditos” semestrais (ECTS - Sistema Europeu de Transferência de Créditos). Este encontro não é fortuito, porque ao favorecer a segmentação
dos estudos para a obtenção dos diplomas
e a mobilidade dos estudantes, a universidade contribui para alargar o fosso entre a
formação e a certificação. Reforça a necessidade de traduzir os seus diplomas em módulos de formação adquiridos através de outras modalidades que não a universidade que
confere o diploma. No caso das pessoas que
solicitam uma certificação de estudos superiores, isto reforça a tendência para o cálculo em termos de direitos transferíveis. Cada
uma destas orientações dá mais importância
à validação da experiência. Para além disso,
a criação de vias de formação em LDM impõe
aos universitários o mesmo esforço de
conversão que a passagem à VAE: admitir
que o mais importante é o saber efectivamente adquirido, definido em si mesmo à
luz de situações profissionais ou formações
posteriores que lhe conferem o seu sentido.
A formação ao longo da vida
(1) Cf. a este propósito, o recente relatório do Cedefop (2003) - Learning
for employment - que se refere a
uma Europa «de forte intensidade
cognitiva».

Ao comparar as práticas de validação entre
diferentes países europeus, P. de Rozario
(2003) observa que “com a validação da exCedefop
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periência, encontramo-nos verdadeiramente no âmago do conceito europeu de aprendizagem ao longo da vida e num mundo em
que nunca o saber foi tão valorizado (1)”.
Mais do que o projecto em si mesmo, a
validação coloca em questão as suas implicações práticas. “Uma fraca taxa de empregabilidade que pode ser associada a uma
longa experiência de trabalho” (Stankiewicz,
2002: 26). Tal como a formação ao longo da
vida, a validação convida a acabar com a
ideia de que a experiência poderia por si só
gerar uma qualificação suplementar susceptível de ser reconhecida pelo mercado.
Se esta não for acompanhada por um esforço de formação e por um esforço de
conceitualização e valorização desta experiência, difícil será verificar de que forma
poderá o desenvolvimento das capacidades
pessoais prolongar-se ao longo de toda a vida. A ideia a ter em conta será antes a “certificação ao longo da vida”!
Além disso, a formação ao longo da vida é
uma forma de afirmar que a formação inicial só pode ser concebida como uma forma de acumulação primitiva, apenas susceptível de ser rentabilizada se for enriquecida com novas actividades de formação empreendidas de forma continuada. Este investimento é ainda mais eficaz, em termos
de reclassificação ou reconversão, pois estas actividades de formação permitem aceder a novas qualificações que a certificação
pode oferecer. Por fim, o convite, subjacente
a este projecto, no sentido de tornar-se “empreendedor de si próprio” apenas poderá
ser realizado se cada indivíduo reunir as capacidades conjuntas de perspectivar o seu
próprio percurso e analisar as situações de
trabalho por que passou. O acesso à validação é precisamente condicionado pela
congregação dessas capacidades.
As políticas de redução do desemprego
e das dificuldades de recrutamento
Num contexto de novo crescimento do desemprego, quando as políticas tradicionais
parecem ter esgotado os seus efeitos, a regresso à formação (nomeadamente qualificadora) parece constituir uma medida interessante, na medida em que permite elevar o nível de qualificação e retirar temporariamente do mercado pessoas que estão
à procura de emprego. A validação funcionaria como uma espécie de alavanca na
eventualidade de estes regressos à formação
se efectivarem, uma vez que facilita o rein-
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gresso no sistema de ensino, a níveis superiores aos verificados no sistema de formação inicial. Na eventualidade de surgirem
dificuldades de recrutamento, susceptíveis
de aumentar caso a conjuntura melhorasse,
a solução poderá passar por empreender
um enorme esforço na requalificação profissional da mão-de-obra. Tal esforço poderá
revelar-se ainda mais necessário, na medida em que a formação dos trabalhadores,
nomeadamente dos jovens, teria tendência
a privilegiar os saberes mais gerais e as competências sociais. Poderá surgir uma nova
repartição do trabalho de formação, entre
inicial e contínua, na qual a validação da experiência teria, naturalmente, o seu lugar.
Nesta perspectiva, coloca-se a questão de
saber se o desenvolvimento da VAE teria sido possível se tivesse sido previamente realizado um enorme trabalho de reinterpretação em matéria de formação profissional
e de análise da actividade. Nas organizações,
este duplo trabalho cristalizou-se, talvez demasiada e exclusivamente, em torno da noção
de competências, noção essa que tanto

alimentou, nos empregadores, a esperança
de ver transformar radicalmente as modalidades de classificação dos assalariados e de
regulação das relações de trabalho. O trabalho crítico em torno desta noção deve
continuar. A validação inscreve-se claramente
nesta perspectiva, dando a este trabalho
utensílios simultaneamente conceptuais e
metodológicos.
De facto, o processo de validação obriga a
questionar simultaneamente a actividade
profissional e as certificações que deveriam
confirmar a capacidade necessária para o
seu exercício. Neste sentido, a validação proporciona à noção de competência uma oportunidade para o seu enriquecimento prático e a sua definição formal. Além disso, ela
leva empregadores e trabalhadores a partir
à descoberta do que está por detrás dos “sinais”, tão práticos, mas tão formais. Nesta
linha de orientação, a competência pode sair
do campo do discurso empresarial para dar
forma a novas identidades profissionais, baseadas na definição dos seus saberes por
parte dos assalariados.
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Esquema (simplificado): as etapas do processo de validação

Anexo

RECEPÇÃO dos PEDIDOS e INFORMAÇÃO sobre a OFERTA de CERTIFICAÇÃO
relativamente ao PEDIDO de VALIDAÇÃO

ANÁLISE do PROJECTO PESSOAL e
PROFISSIONAL do CANDIDATO

ESTUDO de VIABILIDADE da DILIGÊNCIA e BALANÇO prévio de POSICIONAMENTO

ELABORAÇÃO do DOSSIER (as “provas”)
e “ACOMPANHAMENTO” (eventual) em organismos aprovados

APRESENTAÇÃO do CANDIDATO perante um JÚRI de VALIDAÇÃO

VALIDAÇÃO TOTAL
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Percursos de formação
e aspirações familiares
em França, uma
abordagem com base
em dados de amostra
Ao longo do decénio de 1985-1995, o sistema educativo francês foi marcado por profundas mudanças. A taxa de obtenção do
diploma de ensino secundário duplicou, passando de 29,4 % a 61,5 % numa coorte de
jovens. Similarmente, a taxa de acesso ao
ensino superior aumentou de 25 % para
51 % numa geração. Os diplomas e o acesso a níveis de formação mais elevados, mais
raros e reservados às categorias sociais favorecidas, nomeadamente se tivermos em
conta um país como a Alemanha (Maurice
et al.), registaram assim uma ampla difusão
na sociedade francesa.
Este crescimento educativo assentou fortemente no desenvolvimento da formação profissional e tecnológica. No ensino secundário,
a criação dos diplomas de ensino secundário
profissional, em 1985, representa uma mudança particularmente significativa: até então,
no final da escolaridade básica, após os primeiros quatro anos do segundo ciclo que
eram, em princípio, comuns a todos os alunos, mais de 55 % dos jovens tinham abandonado a via de ensino geral e tecnológica,
porque não eram considerados aptos a prosseguir os seus estudos no ensino superior.
A maioria destes jovens (já que parte abandonava totalmente a formação inicial) frequentava um curso no âmbito do liceu profissional (na maioria dos casos) ou do centro de formação por aprendizagem para obter um certificado de aptidão profissional
(CAP), orientado para uma determinada profissão, ou um diploma de estudos profissionais (brevet d’études professionnelles BEP), mais polivalente do que o CAP, e ingressava em seguida no mercado de trabalho para tentar encontrar emprego como
operário ou trabalhador qualificado.
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investigador no
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Economia e Sociologia
do Trabalho (LEST),
CNRS e Universidades
de Aix-Marseille I e II.

Éric Verdier
director de
investigação no CNRS,
LEST, Aix-en-Provence.

Progressivamente, foi dada a oportunidade de frequentar dois anos de estudos suplementares a estes diplomados do ensino
profissional curto (na sua maioria, titulares
de um BEP), tendo como objectivo a obtenção de um diploma de ensino secundário
profissional (no final da década de 90, existiam 38 áreas de especialidade, as mais
importantes das quais eram electrotecniaelectrónica, mecânica geral, sercretariadoburótica, comércio-vendas), que ofereciam,
pelo menos do ponto de vista teórico, a possibilidade de prosseguir estudos no ensino
superior. Se é verdade que a principal finalidade consiste na inserção directa dos jovens no mercado de trabalho (80 % dos
fluxos), o acesso a um diploma do ensino
secundário acaba, todavia, por conferir
um igual nível de dignidade às diferentes
vias do ensino secundário: profissional, tecnológica e geral (d’Iribarne A. e d’Iribarne
P., 1999).

Durante o decénio de 19851995, o sistema educativo francês foi marcado por um acentuado prolongamento da escolarização para além dos 16
anos, que assentou no desenvolvimento da formação
profissional e tecnológica. O
presente artigo aborda uma
das dimensões decisivas desta “democratização”: a
construção de percursos de
formação no âmbito do ensino secundário. Mostra que
os insucessos escolares precoces, quando todos os outros factores permanecem invariáveis, levam as famílias a
atribuir uma maior importância ao sucesso no ensino
superior como forma de aceder ao emprego. Os percursos de formação devem, assim, ser vistos como o resultado das interacções entre as
estruturas institucionais e as
opções efectuadas pelos indivíduos. Apesar de tudo, os
investimentos das famílias na
área da educação constituem,
enquanto arma de recurso,
uma solução muito parcial face à selectividade social das
diferentes vias de formação
inicial.

Esta revalorização do ensino profissional vem
dar resposta a uma dupla preocupação: uma
relacionado com a eficácia económica, uma
vez que se pretende dotar uma mão-de-obra
de qualificações que constituam um factor
de competitividade, e outra relacionado com
a justiça social, na medida em que é assegurada uma maior democratização do acesso ao diploma do ensino secundário, que representa o primeiro degrau do ensino superior (Verdier, 1994). Nesta perspectiva, a
Lei relativa à orientação do sistema educativo, adoptada em 1989, confirmava o objectivo político “mobilizador” que consistia em
levar, até ao ano 2000, 80 % da população
de uma determinada faixa etária a obter o
diploma de ensino secundário. Na realidade, esse objectivo traduziu-se em 69 %.
Cedefop
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Caixa 1
Os dados: amostra de estudantes e inquérito às respectivas famílias
Esta análise teve como principal fonte uma amostra de estudantes que ingressaram em 1989 no 5.º ano (primeiro
ano do segundo ciclo do ensino básico) e que foram acompanhados ao longo da sua escolaridade no ensino básico comum e, seguidamente, no ensino secundário (geral, tecnológico ou profissional). Este dispositivo foi realizado pela Direcção da Programação e do Desenvolvimento (DPD) do Ministério da Educação e
foi recentemente objecto de análise (Caille e Lemaire, 2003). Os dados utilizados, que comportam informações
sociodemográficas (nacionalidade, nível de formação dos pais, etc.), dizem respeito a 24 710 indivíduos,
que foram alvo de acompanhamento durante dez anos. São apenas tomados em consideração os estudantes
que chegaram ao 12.º ano (último ano do ensino secundário), ano de preparação para o exame que confere
o diploma de ensino secundário, o que corresponde a 60,4 % da coorte. O diploma de ensino secundário geral regista o maior número de titulares (34 % de toda a coorte que ingressou no 5.º ano e 56,3 % dos jovens
que chegaram ao exame final, independentemente de terem tido ou não aproveitamento). Seguem-se diplomas tecnológicos (respectivamente 17,6 % e 29,2 %) e, por último, diplomas profissionais (8,7 % e 14,4 %).
Esta última via de formação, a mais recente, teve um menor contingente devido ao facto de ter surgido, para
esta geração em particular, a oportunidade de ingressar na via tecnológica graças à abertura de “cursos de
transição” para a via tecnológica (cerca de 15 % dos diplomados do ensino tecnológico enveredaram por este
tipo de classes). Os dados referentes a esta amostra foram emparelhados com os dados recolhidos no inquérito
complementar realizado junto das famílias em 1991 pelo Ministério da Educação. Esse inquérito permitiu complementar os dados recolhidos no âmbito da amostra com informações sobre o contexto familiar dos estudantes (pais, nível de escolaridade dos irmãos), o seu percurso na escola primária, as expectativas dos pais
relativamente à instrução dos filhos, as razões para a escolha do estabelecimento, etc. A taxa de resposta ao
inquérito situa-se nos 80 %. O emparelhamento dos dados deste inquérito com a subpopulação de indivíduos que obtiveram o diploma de ensino secundário permite dispor de uma amostra de 9114 alunos.

A presente contribuição apresenta alguns
esclarecimentos sobre um dos factores decisivos para esta expansão do ensino que
se pretendia democrática: a construção dos
percursos de formação no âmbito do ensino secundário. Este texto parte da hipótese
segundo a qual a obtenção do diploma de
ensino secundário se tornou, para todos os
intervenientes do sistema de formação (jovens, professores, empregadores, políticos),
uma norma social predominante em matéria de educação, superando inclusivamente
a escolaridade obrigatória que havia sido
fixada nos 16 anos durante a década de 60.
Assim, num inquérito realizado em 1992 pelo Ministério da Educação às famílias dos
alunos que ingressaram no ensino secundário
em 1989, mais de dois terços responderam
que o diploma visado para os seus filhos era
um diploma do ensino superior.
Nesta perspectiva, torna-se primordial analisar a forma como o sistema de ensino secundário se organiza para garantir o acesso
a esta norma. O presente artigo centra-se
em primeiro lugar nos diferentes percursos que levam à obtenção do diploma do
ensino secundário. Toda a questão reside
então em saber se a oferta de diferentes percursos não contribuirá para esvaziar a unidade da norma do seu sentido, na medida
em que tal diversificação constituiria ao mesCedefop
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mo tempo o reflexo e a fonte de grandes
desigualdades sociais que transitariam através das condições em que se opera a socialização familiar. A fim de aprofundar os
diagnósticos, iremos reanalisar as modalidades de acesso dos estudantes aos percursos de formação que levam à obtenção
dos diferentes tipos de diplomas de ensino secundário (diplomas gerais, tecnológicos e profissionais) condicionalmente aos
juízos de valor que as famílias fazem sobre
a eficácia dos diplomas para aceder ao emprego. Na última parte, serão abordados simultaneamente os percursos escolares dos
alunos, assim como as aspirações e representações académicas que os pais têm em
relação àquilo que consideram desejável para os seus filhos.

O acesso ao diploma de ensino
secundário: o estado da
diversificação dos percursos de
formação
Esta primeira parte tem por finalidade caracterizar as três vias de ensino institucionais (geral, tecnológica e profissional) que
permitem obter o diploma de ensino secundário, bem como os diferentes percursos abrangidos pelas mesmas. Além do
impacto de uma oferta de formação que foi
diversificada, existem outros elementos que
permitem caracterizar as vias e os percursos
de formação, tais como a duração dos cursos, a taxa de sucesso e a taxa de insucesso no exame que confere o diploma de ensino secundário.
Diferentes vias existentes para o
diploma de estudos secundários e
condições de acesso ao 12.º ano
Os percursos de formação que permitem
obter os diferentes tipos de diploma de estudos secundários distinguem-se, em primeiro lugar, pela duração mínima exigida
institucionalmente para a sua aquisição. Assim, tendo em conta que a duração mínima
(sem repetir qualquer ano) da formação necessária à realização do exame para obter o
diploma de estudos secundários corresponde
a sete anos, no caso das vias gerais e tecnológicas, e a oito anos no caso da via profissional, podemos estabelecer uma estatística que permite distinguir os alunos que “chegam sem atraso” ao 12.º ano, dos outros alunos que repetiram pelo menos um ano desde o seu ingresso no 2.º ciclo do ensino básico. Deste modo, mais de 70 % dos alunos
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da via geral chegam “sem atraso”, cerca de
25 % chegam ao 12.º ano ao fim de oito anos
e apenas uma percentagem ínfima demora
mais tempo. As diferenciações são mais marcadas nas duas outras vias de formação. Com
efeito, os alunos da via profissional que chegam “sem atraso” representam 31 % do número total (oito anos), cerca de 50 % demoram
nove anos e 18 % demoram dez anos. No
que diz respeito à via tecnológica, um pouco mais de 25 % dos jovens chegam sem
atraso, cerca de 70 % demoram oito anos
e os restantes demoram dez anos. Se os
jovens da via tecnológica chegam mais atrasados do que os seus colegas da via profissional, o seu atraso é, em contrapartida, menos significativo (5 % demoram dez anos a
alcançar o 12.º ano, face aos 18 % registados na via profissional).
A obtenção do diploma é um segundo factor de diferenciação. Com efeito, as taxas de
obtenção do diploma (ou seja, a relação entre
o número de alunos que obtiveram o diploma de estudos secundários e o número
de alunos que chegaram ao 12.º ano) variam
muito de via de estudo para via de estudo
(de 65,7 % na via profissional a 92,7 % na
via geral, passando pelo valor intermédio de
75,9 % na via tecnológica). Assim sendo, independentemente do tempo demorado para chegar ao exame que confere o diploma
de estudos secundários, as três vias de ensino registam uma distribuição ainda mais
desigual em relação ao número total de diplomados do que em relação à percentagem
de alunos que chegam ao 12.º ano: a proporção de diplomados do ensino geral eleva-se a 62,4 %, enquanto os diplomados das
vias tecnológicas e profissionais registam uma
proporção de 26,3 % e 11,3 %, respectivamente. Essas diferenças resultam de um
fenómeno social. Com efeito, os critérios de
avaliação aplicados no exame estão mais em
linha, do ponto de vista estrutural, com os
critérios oriundos da via geral, os quais são
igualmente aplicados, com algumas adaptações, nas vias tecnológica e profissional,
tendo em vista verificar a aptidão dos alunos em satisfazer as exigências académicas
do grau de diplomado do ensino secundário.
Uma das diferenças mais significativas entre
o ensino profissional francês e o sistema dual
alemão reside precisamente na taxa de insucesso no exame, que é mais elevada em
França devido, nomeadamente, ao maior peso atribuído às disciplinas de carácter geral, que são sistematicamente valorizadas enquanto tais (Möbus e Verdier, 1997).

A comparação entre as três vias revela resultados ainda mais acentuados se tivermos
em conta a proporção de diplomados do
ensino secundário que reprovaram no 2.º
ciclo do ensino básico: 8,1 % na via geral,
38,9 % na via tecnológica e 51,9 % na via
profissional. Por outras palavras, esses repetentes no 2.º ciclo representam 85,4 % dos
diplomados da via profissional que chegaram ao 12.º “com atraso”, face aos 54,9 %
dos diplomados da via tecnológica e aos
23,4 % dos diplomados da via geral. Podemos assim observar que a maioria dos “atrasados” da via geral reprovam já no ensino
secundário: mais de três quartos das reprovações, entre as quais mais de 30 % ocorrem no 10.º ano de escolaridade, são voluntárias e visam um ingresso, regra geral,
nas áreas científicas mais prestigiadas (Coeffic, 1998). Assim, o prolongamento do tempo marginal de escolaridade tanto poderá
reflectir uma imposição do sistema educativo como uma opção deliberada: temos de
um lado a estigmatização do insucesso escolar e, do outro lado, a vontade de optimizar o seu capital escolar. Esta dicotomia,
que levanta mais dúvidas quanto à eficácia
da repetição de ano (Paul, 1994), parece
bem distante da concepção escandinava de
percurso escolar, que limita até ao extremo o recurso à repetição de ano.
Percursos e comparação das vias de
formação
Todas essas caracterizações permitem tipificar os diferentes percursos em cada uma
das vias. Na via geral, a primeira distinção
opõe, naturalmente, os diplomados de estudos secundários que nunca repetiram um
ano a todos os outros diplomados. Em seguida, entre os alunos “com atraso”, é necessário distinguir os que reprovam no
10.º ano de escolaridade, dos quais apenas 30,6 % voltam a reprovar no 11.º ou no
12.º ano, enquanto 42,6 % dos alunos que
chumbaram no 2.º ciclo do ensino básico
passam mais um ano no secundário, o que
tende a confirmar o carácter voluntário de
parte destas reprovações.
Entre os diplomados de estudos secundários
da via tecnológica, a primeira distinção acima apresentada em relação aos diplomados
da via geral também é importante: chegar
com ou sem atraso. Importa ainda acrescentar que cerca de metade dos repetentes
no 2.º ciclo voltam a reprovar um ano no
secundário. É particularmente interessante
Cedefop
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Principais percursos que permitem obter o diploma de estudos secundários
Percursos escolares (duração e trajectória)

N.º

Quadro 1

% / dos alunos
que obtêm o
diploma visado*

% / da
coorte

Estudos
superiores

Saídas do
sistema
educativo

Outros

DIPLOMA DA VIA GERAL
7 anos, curso geral no 2.º ciclo,
11.º ano geral

5 020

59,7

20,3

98,8

1,0

0,2

8 anos, curso geral no 2.º ciclo,
reprovação no 11.º ano

408

4,8

1,6

97,8

2,0

0,2

8 anos, curso geral no 2.º ciclo,
reprovação no 10.º ano

534

6,3

2,2

96,6

3,4

8 anos, curso geral no 2.º ciclo,
reprovação no 2.º ciclo

333

3,9

1,3

97,6

2,1

0,3

8 anos, curso geral no 2.º ciclo, 11.º ano geral, reprovação
no exame final para o diploma de estudos secundários

682

8,1

2,8

95,2

4,2

0,6

8 anos, curso geral no 2.º ciclo, 10.º e 12.º ano BEP,
11.º ano e diploma profissional

429

19,9

1,7

31,5

63,6

4,9

9 anos, curso geral no 2.º ciclo com uma reprovação,
10.º e 12.º ano BEP, 11.º ano e diploma profissional

466

21,6

1,9

37,1

62,2

0,6

7 anos, curso geral no 2.º ciclo,
11.º ano tecnológico

901

20,7

3,6

96,7

2,4

0,9

8 anos, curso geral no 2.º ciclo,
reprovação no 10.º ano

509

11,7

2,1

93,1

5,3

1,6

8 anos, curso geral no 2.º ciclo,
reprovação no 2.º ciclo

520

11,9

2,1

92,1

7,3

0,6

8 anos, curso geral no 2.º ciclo,
10.º e 12.º ano BEP, 11.º ano tecnológico

196

4,5

0,8

86,7

11,2

9 anos, curso geral no 2.º ciclo com chumbo,
10.º e 12.º ano BEP, 11.º ano tecnológico

197

4,5

0,8

83,8

16,2

9 anos, curso geral no 2.º ciclo com reprovação,
reprovação no 10.º ano

149

3,4

0,6

90,6

9,4

106

2,4

0,4

86

DIPLOMA DA VIA PROFISSIONAL

DIPLOMA DA VIA TECNOLÓGICA

8 anos, curso geral no 2.º ciclo, 10.º ano geral,
ou tecnológico, 11.º ano tecnológico e reprovação no
exame final para o diploma de estudos secundários

12,2

2

1,9

Fonte: Amostra DPD 1989, tratamento Lest

observar que entre os diplomados do ensino tecnológico, oriundos da via profissional
(cursos de transição), que correspondem a
15,4 % dos fluxos, apenas 4 % reprovam no
12.º ano, face aos 9,3 % para o conjunto dos
seus colegas, pelo que podemos deduzir
que esta via de acesso é provavelmente mais
selectiva do que a via tecnológica, de um
modo global. Podemos observar o reverso
do fenómeno, que já foi evidenciado por diversas vezes. Para Duru-Bellat (2002), a orientação dada no final do 2.º ciclo do ensino
básico encaminha para o ensino profissional alunos que, com características escolares
equivalentes, poderiam muito bem ter ingressado num estabelecimento de ensino
geral ou tecnológico, se os pais, na maioria
oriundos de meios menos favorecidos, o tivessem solicitado. Por último, no caso dos
diplomados da via profissional, a escolha da
Cedefop
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área profissional (electrotecnia/secretariado/contabilidade, etc.), não tomada aqui em
consideração na construção dos percursos
quanto à duração, é manifestamente um factor que justifica parte das diferenciações.
Acima de tudo, é comparativamente às duas
outras vias, que gozam de mais prestígio,
que é possível caracterizar os percursos dos
diplomados da via profissional.
Para ser mais específico, a partir da identificação de 48 vias possíveis, identificamos
14 percursos diferentes, os mais representativos em termos quantitativos, que permitem obter o diploma de estudos secundários
(correspondendo a 10 450 alunos: este fluxo
é emparelhado com os dados do inquérito
realizado junto das famílias para abranger
9114 indivíduos).
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A estrutura e opção, por parte de um aluno, de um determinado percurso não são,
evidentemente, fruto do acaso. As explicações desenvolvidas a seguir visam esclarecer o significado social da duração e dos
percursos de formação mais afastados da
norma ideal, que corresponde à obtenção
de um diploma de estudos secundários na
via geral em sete anos.

Igualdade de oportunidades na
escola e desigualdades sociais:
factores de exclusão da normapadrão educativa
Em França, a massificação do sistema educativo, nomeadamente, do acesso ao diploma de estudos secundários e ao ensino
superior, não pode ser dissociada da sua diversidade interna. Esta “democratização” suscita, desde logo, uma interrogação quanto
ao seu alcance. No que se refere ao ensino secundário, propomos testar esta democratização à luz de uma norma implícita
de comparação dos níveis de sucesso escolar dos alunos.
Crescente diversidade dos percursos
escolares e norma-padrão de sucesso
O sistema educativo francês coloca no centro das suas preocupações uma exigência
de igualdade de oportunidades que se reflecte nos principais objectivos atribuídos ao
ensino: “transmissão de um saber e de uma
cultura, preparação para a vida profissional,
formação do cidadão tendo em vista a sua
contribuição para a construção da identidade do seu país” (Thélot, 1994).
Efectivamente, em termos de taxa de acesso ao ensino por parte das diferentes categorias sociais, as desigualdades registaram uma redução notável nos últimos vinte anos (correspondente a uma média de
3 % por ano, segundo Joutard e Thélot, 1999,
p.73). A enorme expansão da escolarização
ao longo do decénio de 1985-1995 reduziu
de forma significativa as desigualdades
sociais, expressas em taxas brutas de acesso: por exemplo, desde 1984, as oportunidades de acesso dos filhos de operários ao
ensino superior foram multiplicadas por 3,5,
face à média de 2,2 (Ministério da Educação,
2000). Todavia, muitas dúvidas se levantam
sobre a natureza desta “democratização”,
que já foi qualificada de “segregativa” (Merle, 2000), “uniforme” (Goux e Maurin, 1997)
ou ainda “demográfica” (Prost, 1992), na

medida em que a subida das taxas de escolarização por idade acentua as desigualdades de recrutamento social entre as diferentes vias (1).
Não pretendemos debater aqui esta questão
(ver, nomeadamente, Duru-Bellat e Kieffer, 2000), mas insistimos sobre uma das dimensões que em França é particularmente
apontada como causa desta expansão do
ensino, a saber, a grande complexidade
do sistema de formação inicial. Essa complexidade suscita interrogações sobre qual
o sentido, para os jovens e as suas famílias,
da existência de uma oferta e de percursos
possíveis cada mais diversificados (ver acima), mas que não proporcionam a jusante, ao nível da formação formalmente igual,
as mesmas perspectivas em termos de inserção e de carreira. Alguns autores chegam
mesmo a qualificar esta diversificação de
“opacidade”, utilizando a expressão de Joutard e Thélot (1999), que a consideram como “um potencial factor de agravamento das
desigualdades sociais perante a escola” (ibid.),
na medida em que as famílias não dispõem
do mesmo nível de informação sobre os arcanos do sistema.
Um dos meios de que dispomos para identificar o efeito desta dimensão institucional
consiste em modelizar a repartição dos indivíduos pelos percursos de formação susceptíveis de dar acesso ao diploma de estudos secundários e em analisar as probabilidades de efectuar esses percursos de
acordo apenas com as características individuais e familiares. Num contexto de crescente diversidade das vias de formação, a
medição das desigualdades sociais com base num indicador homogéneo, como o nível
de educação ou o diploma mais elevado
obtido, é cada vez mais problemática (Duru-Bellat, 2002). O critério relativo à obtenção do diploma de estudos secundários,
sem ter em conta a forma como o indivíduo
acedeu ao respectivo exame, revela-se, por
conseguinte, pouco fiável. Assim, a fim de
identificar os processos que contribuem para gerar desigualdades escolares e correndo o risco de cair na normatividade, consideramos como percurso de referência a obtenção do diploma de estudos secundários
gerais em sete anos. Num contexto de massificação da educação, este percurso de referência afigura-se extremamente discriminatório para todos os intervenientes do sistema educativo.

(1) Se cerca de 70 % dos jovens acedem ao nível IV (diploma de estudos secundários) e mais de 50 % acedem ao ensino superior, as vias utilizadas são todavia diferentes: nas
Secções de Técnicos Superiores (STS),
42 % dos estudantes são filhos de
operários ou de empregados, enquanto 14 % são filhos de quadros
superiores e de pais com profissões
liberais. Nos cursos preparatórios das
“Grandes Écoles”, essas proporções
correspondem, respectivamente, a
15 % e 51 % (Ministério da Educação.
L’État de l’École, 2000, p. 57).
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Os factores determinantes do percurso até à obtenção do diploma
Quadro 2
de estudos secundários da via geral face a todos os outros percursos
Um modelo Probit simples
Coef.
Constante
-0,389902
Homem
-0,258584
Nacionalidade
-0,198982
Quem é responsável pelo jovem
Ambos os pais
0,248897
Outros
Ref.
Diploma do pai
Sem diploma
-0,187527
CEP
-0,38228
BCEP
-0,303204
CAP-BEP
-0,256226
Diploma do secundário - BT
-0,120269
Bacharelato
-0,163849
Desconhecido
-0,187186
Licenciatura e mestrado
Ref.
Diploma da mãe
Sem diploma
-0,691037
CEP
-0,619258
BCEP
-0,444773
CAP-BEP
-0,515311
Diploma do secundário - BT
-0,29305
Bacharelato
-0,18338
Desconhecido
-0,561111
Licenciatura e mestrado
Ref.
Categoria socioprofissional
Agricultor
0,178236
Artesão-comerciante
0,0816805
Docente
0,151191
Profissões intermédias
0,0222823
Empregado
-0,00572202
Operário qualificado
-0,11809
Operário não qualificado
-0,142763
Desconhecido
0,0284167
Quadros superiores
Ref.
Nível de escrita de francês à entrada do 2.º ciclo do ensino básico
Bom
0,788371
Médio
0,334818
Muito fraco, insuficiente
Ref.
Nível de matemática à entrada do 2.º ciclo do ensino básico
Bom
0,56336
Médio
0,114624
Muito fraco, insuficiente
Ref.
O jovem tem um quarto só para si?
Não
-0,0806567
Sim
Ref.
Repetição de ano na primária
Reprovou na primária
-0,522249
Não reprovou na primária
Ref.
Motivos da escolha do estabelecimento
Boa reputação
0,0815123
Prático, ...
Ref.
Apoio escolar por parte dos pais
Sim, devido a dificuldades
-0,625603
Não, sem necessidade
0,273852
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t-rácio
-2,71535
-8,33352
-2,65645

Efeito marginal
-0,155
-0,102
-0,079

4,76509

0,099

-2,22128
-5,13804
-3,81058
-4,03521
-1,89999
-2,36074
-2,55474

-0,074
-0,152
-0,120
-0,102
-0,047
-0,065
-0,074

-8,15868
-8,27866
-5,98584
-7,55312
-4,35304
-2,63334
-6,56021

-0,275
-0,246
-0,177
-0,205
-0,116
-0,073
-0,223

1,96727
1,41555
2,10701
0,409733
-0,0878131
-1,90386
-1,69332
0,208038

0,070
0,032
0,060
0,008
-0,002
-0,047
-0,056
0,011

13,6276
5,9275

0,313
0,133

8,06221
1,62581

0,224
0,045

-2,01792

-0,032

-7,92021

-0,207

2,41123

0,032

-14,3972
7,40647

-0,249
0,109
Cont. pág. 65

Estrutura familiar, desempenho do aluno e probabilidades de obter “sem atraso” o diploma de estudos secundários
gerais
Os resultados a seguir apresentados foram
obtidos através de um modelo Probit simples,
que contrapõe a obtenção de um diploma
de estudos secundários gerais a todos os outros percursos de formação. Os dados a seguir desenvolvidos centram-se no impacto
das características individuais e familiares,
que permitem determinar se um aluno está
ou não dentro da “norma-padrão” (obtenção
do diploma de estudos secundários da via
geral em sete anos). De forma totalmente
evidente, a análise dos efeitos marginais do
modelo (quadro 2) revela a dimensão da selecção social em jogo que influencia o facto de um aluno estar dentro da norma-padrão.
Independentemente do género e da nacionalidade, a probabilidade de obter o diploma de estudos secundários na via geral
em sete anos é mais elevada quando ambos
os pais são responsáveis pela escolaridade
dos seus filhos, possuem um elevado nível
de educação (bacharelato ou licenciatura),
pertencem a categorias socioprofissionais
de carácter intelectual (docentes, quadros
médios ou superiores) ou pertencem a categorias sociais a priori muito motivadas para que os seus filhos não tenham de enfrentar condições de trabalho tão duras quanto as que enfrentaram (agricultores). Os pais
que escolhem para os seus filhos um estabelecimento pela sua reputação e que lhes
oferecem boas condições de vida (como o
facto de proporcionar um quarto só para o
aluno), que têm outros filhos com um percurso escolar sem insucessos (nenhum filho a frequentar o ensino profissional, nenhum filho que tenha abandonado ou interrompido os estudos) ou que têm filhos a
frequentar o ensino superior contribuem para aumentar as probabilidades de os filhos
obterem o diploma de ensino secundário
geral “sem atraso”. Importa igualmente salientar que o juízo de valor que os pais fazem relativamente ao diploma mais útil para encontrar emprego permite explicar, em
certa medida, por que razão um aluno
consegue ou não obter o seu diploma de
estudos secundários na via geral em sete
anos, sendo que essa probabilidade aumenta
quando o diploma visado é o diploma de
ensino superior.
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Estes resultados mostram de forma bastante
convincente que aquilo que designamos por
percurso de referência está associado aos
contextos sociais e familiares mais favoráveis.
Alcançar esta norma de sucesso educativo
envolve, em grande medida, um processo de
selecção social. Além das considerações gerais proporcionadas por este balanço, alguns
comentários específicos sobre determinadas variáveis merecem ser apresentados.
No que se refere ao género, o espectacular aumento dos níveis de formação da
população estudantil feminina leva as jovens
a beneficiar de mais oportunidades que os
rapazes para efectuar o percurso de referência. Podemos considerar que a componente estratégica do investimento na educação é levada mais a sério pelas raparigas
do que pelos rapazes. Esta forma de racionalidade advém provavelmente do maior
valor que as jovens atribuem ao rendimento escolar num contexto em que o aumento do seu nível de escolarização surgiu a par
do aumento do nível de actividade das mães.
Para essas jovens, o percurso de referência
representaria, assim, um meio para iniciar
uma via no ensino superior, que proporcionará uma carreira profissional que lhes
facilitará a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar (Duru-Bellat, 2002).
À luz dos critérios da instituição, as capacidades de aprendizagem dos alunos podem
ser identificadas de várias formas, através
das notas obtidas no ingresso no 2.º ciclo
do ensino básico, através dos casos de reprovação no ensino primário ou através ainda das dificuldades das crianças, identificadas pelos pais quando estes são inquiridos sobre o apoio escolar que prestam.
Esta apreciação das aptidões do aluno constitui um factor bastante discriminatório para
o seu ingresso no percurso de referência:
deste modo, o facto de obter boas notas na
avaliação do seu nível de escrita em francês
e do seu nível de matemática, aquando do
seu ingresso no 2.º ciclo do ensino básico,
melhora nitidamente as probabilidades de
efectuar o percurso de “excelência”.

Os projectos familiares face à
norma-padrão escolar: análise com
recurso a um modelo Probit
bivariado
Em matéria de educação, os projectos familiares assentam em aspirações que se inserem
em lógicas sociais e institucionais. Os seus

Os factores determinantes do percurso até à obtenção do diploma
de estudos secundários da via geral face a todos os outros percursos
Um modelo Probit simples
Apoio escolar por parte dos pais
Nenhum apoio
Sim, mesmo quando não necessita de ajuda

-0,216013
Ref.

-4,35604

-0,086

Coef.
t-rácio
Efeito marginal
Reuniões com professores por iniciativa dos pais
Não
0,21755
6,38774
0,086
Sim
Ref.
Número de filhos na família que frequentam o ensino secundário profissional
Pelo menos 1 filho
-0,194581
-2,85865
-0,077
Nenhum
Ref.
Número de filhos na família que frequentam o ensino superior
Nenhum
-0,0946997
-1,72764
-0,037
Pelo menos 1 filho
Ref.
Número de filhos na família que concluíram ou interromperam os estudos
Pelo menos 1 filho
-0,133352
-1,19409
-0,053
Nenhum
Ref.
Diploma considerado útil para aceder a um emprego
Diploma de ensino superior
0,207527
5,56564
0,082
Diploma de níveis inferiores
Ref.
Número de indivíduos: 9 114; - logV = 4 711,1
Coorte da amostra DPD (ingresso no 2.º ciclo do ensino básico), emparelhado com os dados do
inquérito às famílias.

efeitos nos percursos escolares são analisados através de uma modelização sob a forma
de um modelo Probit bivariado. Os resultados apontam para a existência de uma grande tensão entre as aspirações formuladas pelos pais e as possibilidades que se oferecem
aos seus filhos, a tal ponto que a estruturação
dos percursos individuais nos remete para a
expressão de um “cinismo social”.
Reprodução social, aspirações familiares
e procura educativa: alguns elementos
de uma problemática
Em França, com a predominância persistente
das teses de reprodução social pela escola, a sociologia da educação pretendeu
durante muito tempo impor uma visão “implacável das desigualdades sociais nas carreiras educativas” (Duru-Bellat, 2002). O
exercício de escolha aparente por parte das
famílias e dos estudantes representaria apenas, de acordo com esta acepção, uma forma de interiorização das lógicas reprodutivas veiculadas pelo funcionamento da escola (Bourdieu e Passeron, 1970). Não pretendemos aqui contestar estas teses em bloco, o que entraria em contradição com o
que foi dito mais acima sobre as desigualdades e, em particular, com o facto de algumas desigualdades verificadas no sucesso escolar estarem enraizadas, numa fase
muito precoce, nos níveis de apoio famiCedefop
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Caixa 2
Modelo Probit bivariado: Elementos metodológicos tendo em vista identificar efeitos marginais
directos e indirectos das aspirações das famílias
No seguimento da discussão anterior, partimos do princípio de que as aspirações das famílias (aqui identificadas com o diploma considerado útil para aceder ao emprego) e a natureza do percurso de formação até à
obtenção do diploma de estudos secundários se encontram, em parte, correlacionados. A fim de obter uma
identificação correcta dos parâmetros das suas respectivas variáveis explicativas, definimos um quadro estatístico que toma em consideração a correlação entre os seus termos de erro num modelo conjunto. Na medida em que o percurso e as aspirações constituem variáveis qualitativas, este modelo pode ser um Probit
bivariado, segundo a hipótese de que os elementos não observáveis seguem uma regra normal. Partindo do
princípio de que a primeira equação explica a probabilidade de obter o diploma de ensino secundário “sem
atraso” e de que a segunda equação explica a probabilidade de os pais considerarem útil obter um diploma
de ensino superior, podemos então indicar:
y*1=‚ã1x1+Â1, y1=1 se y*1>0, 0 senão,
y*2=‚ã2x2+Â2, y2=1 se y*2>0, 0 senão,
com x1, x2 os dois subconjuntos das variáveis explicativas que podem ter elementos em comum.
Lançando a hipótese de os valores residuais seguirem uma regra normal bivariada (0,0,1,1,Ú), designaremos
este modelo por probit bivariado, tendo como função de repartição º=(x1,x2,Ú) e como função de densidade
Ê (x1,x2,Ú). Para indicar a função de repartição, estabelecemos:
Qi1=2yi1-1 e Qi2=2yi2-1, zij=‚ãjxij,
wij=Qij zij, j=1,2 e Ú*i=Qi1 *Qi2 *Ú.
As probabilidades que servirão de base para o cálculo da verosimilhança são deste modo traduzidas pela
seguinte fórmula:
Prob(Y1=yi1, Y2=yi2)=º(wi1,wi2,Ú*i ).
(1)
O log de verosimilhança pode então ser expresso através da seguinte fórmula:
Log L=™ni=1 º(wi1,wi2,Ú*i ).

(2)

A partir desta especificação (Greene, 2000, 1998), podemos retirar toda uma série de efeitos marginais que
podem ter um interesse directo para a nossa análise. Nesse sentido, utilizamos as fórmulas x=x1∪x2 e ‚ã1x1=Áã1
x, salientando que Á1 contém todos os parâmetros não nulos de ‚1; Á2 é definida da mesma forma. Nestas
condições, a probabilidade bivariada corresponde a:
Prob [y1=1,y2=1]=º[Áã1 x,Áã2 x,Ú]

(3)

Podemos calcular, evidentemente, essas mesmas probabilidades para as outras combinações das modalidades
de y.
Propomos seguidamente calcular estes efeitos marginais a partir da esperança condicional: “obtenção do diploma
de estudos secundários na via de ensino geral em sete anos/diploma considerado útil pelos pais para aceder a
um emprego”. A obtenção de um diploma de ensino superior é, neste caso, a modalidade escolhida.
Com efeito, podemos expressar esta esperança condicional através da seguinte fórmula:
E(y1/y2=1,x)=Prob(y1=1/y2=1,x)= Prob(y1=1,y2=1/x)= ]= º[Áã1x,Áã2x,Ú] / º (Áã2x)

(4)

Partindo desta fórmula, identificamos o efeito marginal de uma variável discreta e o efeito marginal de uma
variável contínua. Em ambos os casos, podemos distinguir neste este efeito marginal entre um “efeito directo” associado à variabilidade da probabilidade, devida à presença da variável na primeira equação, e um “efeito
indirecto” que transita pela presença desta variável entre as variáveis explicativas da segunda equação. É a
partir da estimativa deste modelo que calculamos os efeitos marginais (cf. quadro 3).

liares bastante desiguais do ponto de vista
social. É todavia necessário tomar em consideração outras lógicas relacionadas com a
existência de intervenientes cada vez mais
diversificados, à luz da crescente complexidade do sistema educativo.
Cedefop
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É nesta capacidade de antecipar a via escolar e, mais além, a inserção no mercado
de trabalho que se constroem, em cada etapa-chave do percurso educativo, novas formas de diferenciação social. Sabe-se perfeitamente que, tanto no ensino básico como no ensino secundário, a escolha das
opções (línguas estrangeiras e línguas clássicas, por exemplo) está relacionada com estratégias de distinção, cada vez mais refinadas. Essas estratégias desempenham um papel crucial para determinadas famílias, na
medida em que permitem contornar mais
facilmente as regras da sectorização (obrigação de matricular os filhos na escola da
respectiva zona geográfica) e aceder assim
a estabelecimentos de ensino considerados
mais promissores, tendo em conta a sua reputação e o seu prestígio social (Van Zanten, 2001). Importa salientar que essas práticas individuais não se verificam apenas
em relação às escolas secundárias mais prestigiadas da via de ensino geral, mas também
ao nível das escolas profissionais, que gozam de um fraco prestígio social (Bel, 1996).
Torna-se assim imprescindível saber de que
forma os estudantes e as suas famílias aproveitam, depois da escolaridade obrigatória,
os investimentos educativos que o Estado
coloca à sua disposição. Importa também
identificar a variável destinada a traduzir a
procura educativa. Esta identificação coloca em si problemas complexos, na medida
em que as desigualdades existentes neste
domínio advêm tanto da qualidade da formação, como da duração do período de escolarização (Lemelin, 1998, p. 489). Se alguns trabalhos de investigação restringem a
procura educativa a um só indicador, como
a intenção de prosseguir os estudos (Houle e Ouellet, 1982) ou a frequência do último ano de um curso (Baril et al., 1987), outros consideram simultaneamente a procura de acesso a uma determinada via de
ensino, a admissão, a matrícula e, por último, a obtenção do diploma (Manski e Wise, 1983). Podemos ainda acrescentar a estes
factores a escolha da via e dos percursos de
formação.
É esta última perspectiva que seguimos aqui,
mesmo se os dados da amostra não permitem, de forma suficientemente relevante,
elaborar uma variável representativa da procura educativa individual. Para nos aproximarmos deste objectivo, seguimos uma abordagem que analisa simultaneamente as aspirações familiares e os percursos escolares.
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Norma de excelência educativa:
aspirações familiares e “cinismo
social”
Os efeitos marginais, tal como são aqui
calculados, permitem distinguir no efeito global de uma variável entre o seu efeito directo
sobre a probabilidade de o estudante estar
dentro da norma, condicionalmente ao facto de ter pais que consideram útil a obtenção
de um diploma de ensino superior, e o efeito indirecto de tal variável quando esta
está presente na equação que explica esta
consideração. Por outras palavras, no quadro 3, o efeito marginal global de uma variável é, por definição, a soma dos seus dois
valores indicados na primeira coluna (efeito directo) e na segunda coluna (efeito indirecto).
Trata-se, mais especificamente, de analisar
os valores e os sinais dos efeitos marginais
directos e indirectos. O aspecto mais curioso desta perspectiva de análise reside no jogo de oposição entre as modalidades da variável “diploma do pai” (ou ainda as modalidades da categoria socioprofissional), na
probabilidade de obter um diploma de estudos secundários da via geral “sem atraso”
(efeito directo) e na probabilidade em que
o ensino superior é considerado como a melhor estratégia para o emprego (efeito indirecto). Na maioria dos casos, os efeitos marginais directos e indirectos destas variáveis
apresentam sinais opostos. Mais especificamente, o pai sem diploma ou com um certificado de ensino primário (CEP) ou, ainda,
o operário não qualificado que aspiram, mais
do que as outras categorias, a uma via de
excelência para os seus filhos (os efeitos marginais são positivos e mais elevados) não podem parar a máquina do “determinismo social” (os efeitos marginais das modalidades
do diploma do pai e do seu estrato social
são negativos e situam-se, por vezes, entre
os mais elevados em termos de valor absoluto na equação relativa à obtenção do diploma de estudos secundários da via geral
em sete anos).
Se, por um lado, a aspiração dos pais que
são operários ou possuem um fraco nível de
instrução reduz o impacto que a sua categoria social poderá ter sobre o insucesso do
jovem, por outro lado, o facto de pertencer
a um meio modesto sobredetermina o destino escolar dos estudantes: Os efeitos marginais globais permanecem negativos e figuram entre os mais elevados nestas cate-

Os efeitos marginais determinados a partir da
variação da esperança condicional
Efeito sobre o acesso ao
diploma de estudos
secundários da via geral
em 7 anos: efeito directo
-0,776
-0,1032
-0,0791

Constante
Homem
Francês
Quem é responsável pelo jovem
Ambos os pais
0,0988
Outros
Ref.
Diploma do pai
Sem diploma
-0,0886
CEP
-0,1663
BEPC
-0,1270
CAP-BEP
-0,1102
Diploma do secundário - BT
-0,0508
Bacharelato
-0,0650
Desconhecido
-0,0880
Licenciatura e mestrado
Ref.
Categoria socioprofissional do responsável
Agricultor
0,0631
Artesão-comerciante
0,0279
Docente
0,0599
Profissões intermédias
0,0083
Empregado
-0,0092
Operário qualificado
-0,0560
Operário não qualificado
-0,0699
Desconhecido
-0,0033
Quadros médios e superiores
Ref.
Nível de escrita de francês à entrada do 2.º ciclo do básico
Bom
0,3168
Médio
0,1328
Muito fraco, insuficiente
Ref.
Nível de matemática à entrada do 2.º ciclo do ensino básico
Bom
0,2316
Médio
0,0507
Muito fraco, insuficiente
O jovem tem um quarto só para si?
Não
-0,0346
Sim
Ref.
Repetição de ano na primária
Reprovou na primária
-0,2159
Não reprovou na primária
Ref.
Razões para a escolha do estabelecimento
Boa reputação
0,0374
Prático, ...
Ref.
Apoio escolar
Sim, devido a dificuldades
-0,2531
Não, sem necessidade
0,1078
Nenhum apoio
-0,0924
Sim, mesmo quando não tem dificuldades
Reuniões com professores por iniciativa dos pais
Não
0,0855
Sim
Ref.

Quadro 3
Efeito de transição
pelo diploma
considerado útil:
efeito indirecto
-0,314
-

0,0132
0,0137
0,0077
0,0093
0,0043
0
0,0132

0,0073
0,0035
0,0006
0,0012
0,0065
0,0078
0,0104
0,0116

-0,0023
0,0005

-0,0053
-0,0035

0,0019

0,0057

-0,0044

0,0033
0,0013
0,0051

0,0011
Cont. pág. 68
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Os efeitos marginais determinados a partir da
variação da esperança condicional

Efeitos de aprendizagem com os diferentes filhos no seio de uma família

Efeito sobre o acesso ao
Efeito de transição
diploma de estudos
pelo diploma
secundários da via geral
considerado útil:
em 7 anos: efeito directo
efeito indirecto
Número de filhos na família que frequentam o ensino secundário profissional
Pelo menos 1 filho
-0,0812
0,0025
Nenhum
Ref.
Número de filhos na família que frequentam o ensino superior
Nenhum
-0,0455
0,0078
Pelo menos 1 filho
Ref.
Número de filhos na família que concluíram ou interromperam os estudos
Pelo menos 1 filho
-0,0486
-0,0032
Nenhum
Ref.
Número de indivíduos: 9 114; -logV=9212.34.
Coorte da amostra DPD (ingresso no 2.º ciclo do ensino básico), emparelhado com os dados do
inquérito às famílias.

A família tenta evitar repetir para um aluno as más escolhas de orientação efectuadas para os outros irmãos. O facto de ter filhos que já frequentaram um curso profissional no ensino secundário leva os pais a
reanalisar as suas aspirações (o efeito marginal desta modalidade sobre a probabilidade de considerar útil o ingresso no ensino superior é positivo). Com base na experiência de outros filhos que frequentaram
um liceu profissional, os pais actualizam a
sua apreciação acerca do papel da escola,
vendo no ensino superior o melhor meio
para garantir com êxito a inserção social e
profissional dos seus filhos.

gorias. Tendo em conta os factores de heterogeneidade não observados positivamente
correlacionados e o fraco impacto das aspirações das famílias mais modestas, podemos adiantar que a diversificação das vias
de formação e a massificação do ensino não
se traduziram em democratização qualitativa e que, pelo contrário, as aspirações das
famílias mais modestas devem fazer face a
um certo “cinismo” do processo de selecção
social.
Uma fraca interiorização das dificuldades
escolares?
Efectivamente, embora a repetição de ano
na primária pareça constituir um factor que
afasta os alunos da norma-padrão (efeito
marginal negativo), a família não considera
o problema como uma desvantagem impeditiva numa perspectiva de longo prazo.
Este primeiro insucesso não impedirá os pais
de considerar útil para os filhos um ingresso no ensino superior (efeito marginal positivo, quadro 3). Podemos afirmar o mesmo em relação ao efeito das avaliações nas
disciplinas de matemática e de francês à entrada para o 2.º ciclo do ensino básico, tendo em conta os sinais opostos dos seus efeitos marginais nas duas equações. Os maus
ou medíocres resultados parecem contribuir
para uma maior valorização do diploma
de ensino superior na perspectiva do acesso ao emprego, como se a interiorização das
dificuldades do jovem levasse a sobrestimar
o peso atribuído ao nível de estudos no percurso profissional provável deste último.
O factor relativo ao apoio escolar prestado
pelos pais parece inscrever-se na mesma
lógica.
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Ao valorizar esta percepção do papel do ensino superior e ao transmiti-la provavelmente
aos seus filhos, os pais contribuem para que
estes regressem à norma de excelência, ou
seja, sigam um percurso de formação “sem
atraso” até à obtenção do diploma de estudos secundários da via geral (se o efeito
marginal directo da modalidade “pelo menos um filho a frequentar o ensino secundário
profissional” corresponde a “- 0.0812”, o efeito global corresponde apenas a “- 0.078”,
devido ao efeito marginal indirecto positivo
da modalidade “0.0025” sobre a probabilidade de considerar útil a obtenção de um
diploma de ensino superior). Em contrapartida, a presença na mesma família de
filhos que abandonaram o sistema de ensino parece levar os pais a subestimar a importância que poderão ter as vias de ensino de longa duração para a vida profissional. A equiparação de uns com outros filhos de uma mesma família que já não frequentam a escola e a reduzida importância atribuída à escola pelos responsáveis da
família constituem factores que contribuem
significativamente para um afastamento da
norma (os dois efeitos marginais são negativos).

Conclusão
De entre os resultados apresentados no presente artigo, os mais marcantes dizem respeito,
sem dúvida, ao poder das aspirações sociais
das famílias em matéria de ensino superior:
❑ os insucessos escolares precoces, quando todos os outros factores permanecem invariáveis, levam as famílias a atribuir uma
maior importância ao sucesso no ensino su-
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perior como forma de aceder ao emprego;
❑ a passagem de um dos filhos pelo ensino profissional produz o mesmo tipo de efeito sobre as aspirações das famílias.
Estes resultados, à primeira vista surpreendentes, mostram que as dificuldades sentidas, em termos de resultados ou de orientação anterior, não induzem à desmotivação,
mas sim a uma interiorização ainda mais forte das “normas de excelência” do sistema
educativo. Essas aspirações atestam bem que
a obtenção do diploma de estudos secundários
tornou-se efectivamente uma norma social
incontornável, mas que esta permanece de
algum modo secundária em relação à referência colectiva estabelecida pelo próprio
sistema de educação nacional, que é a obtenção do referido diploma “sem atraso” (em
sete anos).
Desde logo, este jogo complexo entre norma geral e lógica interna de funcionamento (sobre esta questão, consultar Méhaut,
1997) coloca problemas evidentes de justiça social. Se possuir o diploma de ensino
secundário e os respectivos níveis de conhecimento se tornar o objectivo social comum,
deveria então vigorar, de acordo com as teorias contratualistas da justiça (Trannoy, 1999),
um princípio de compensação das diferenças (procura da homogeneidade) em vez de
um princípio de recompensa natural dos talentos pessoais (lógica de diferenciação). A
aplicação do primeiro princípio exige investimentos colectivos mais elevados para
os “menos talentosos”, com igual nível de
esforço (para além do limiar, prevalece a
responsabilidade de cada um e, desde logo,
o princípio de recompensa natural). De uma
certa forma, e aí reside todo o paradoxo da
situação francesa, estes investimentos colectivos são consentidos, uma vez que os
períodos de escolaridade são mais extensos,

pela via da reprovação, para os alunos com
dificuldades que obtêm o diploma de estudos secundários numa idade muito mais
avançada. A verdade é que, tendo em conta
a selectividade social dos diferentes percursos de formação, estes investimentos correspondem mais a factores de estigmatização
do que a sinais positivos. Estamos perante
uma clara ilustração dos riscos individuais
e colectivos de uma segmentação em percursos diversificados em relação a uma referência colectiva interna do sistema educativo (obtenção do diploma de estudos secundários sem atraso), que tem um poder
significativamente superior ao da norma social e formalmente homogeneizante da
obtenção do diploma de estudos secundários.
Esta consideração vai ao encontro dos resultados já bem conhecidos no que se refere à democratização segregativa.
Não deixa, por outro lado, de ser verdade
que, face a uma oferta institucional diversificada e não obstante alguns factores sociais que não deixam de ter grande influência,
os indivíduos (alunos e famílias) tentam elaborar as suas opções com base nas suas aspirações e previsões para o futuro (Boudon,
1979). Os percursos de formação analisados
neste artigo devem, assim, ser vistos como
o resultado das interacções entre, por um
lado, as estruturas sociais e institucionais e,
por outro lado, as opções efectuadas pelos indivíduos. Não querendo cair no exagero de tomar em consideração uma lógica
de subjectivação enquanto componente da
experiência escolar (Dubet, 1994), importa
reconhecer que esta abordagem padece, por
enquanto, de uma limitação decorrente do
facto de ainda não dispormos de dados
relativos às pretensões expressas pelos alunos e suas famílias no final do 2.º ciclo do
ensino básico quanto à orientação, nem
de dados relativos aos percursos no ensino superior.
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Leituras
Secção preparada por

Europa / Internacional
Adult education and lifelong learning
[Educação de adultos e educação e formação ao longo da vida] / Peter Jarvis.
3.ª ed. Londres: Routledge Falmer, 2004,
392 p.
ISBN 0 415 31493 3
Nesta nova edição, o autor procedeu a uma
revisão alargada e incluiu várias contribuições
adicionais e pertinentes, de forma a ter em
conta as muitas mudanças ocorridas no
domínio da educação de adultos. Entre as
contribuições adicionais e actualizadas incluídas nesta nova edição, há muito aguardada, incluem-se: uma discussão sobre a
globalização e a “europeização” com referência à pressão exercida sobre o sistema
educativo no sentido da mudança; uma maior
ênfase sobre a educação e formação ao longo da vida e a sociedade; uma discussão
alargada sobre as teorias relacionadas com
o ensino à distância e alguns dados básicos
sobre a aprendizagem electrónica e a aprendizagem em linha; uma panorâmica actual
das políticas praticadas no Reino Unido e
na Europa; novos dados sobre a articulação
entre a investigação, a aprendizagem e as
mudanças de abordagem ao conhecimento,
em que é dada maior ênfase à aprendizagem pela prática e à investigação. Os alunos matriculados em cursos para adultos
terão, nesta edição, um precioso auxiliar de
estudo, enquanto os profissionais e investigadores na área da educação de adultos e
da educação e formação ao longo da vida
encontrarão mais temas de interesse do que
na última edição.
Allgemeinbildung und Berufsbildung:
Konkurrenz und Kongruenz der Konzepte im Europa des 20. Jahrhunderts
[Sistema geral de ensino e formação profissional: concorrência e consonância
dos conceitos na Europa do século XX]
/ Elmar Lechner e Franz Pöggeler (Ed.).
Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2004, 509 p.
(Bildungsgeschichte und Europische Identitt, 4)
ISBN 3-631-50940-5
ISSN 0941-0147

O quarto volume da colecção “História da
Educação e Identidade Europeia” é uma
continuação do trabalho desenvolvido no
sentido de documentar a história da educação na Europa. A equipa internacional de
investigadores na área de formação analisou a relação entre os princípios que regeram, no século XX, o ensino geral e a formação profissional em vários países europeus: Itália, Suécia, Bélgica, Eslovénia, Suíça,
Áustria, Polónia, Eslováquia, Alemanha, Países
Baixos, Jugoslávia, Grécia, Estónia, Ucrânia;
Bulgária, Reino Unido e França. Os textos
foram redigidos em inglês e alemão.
Alternative mechanisms to encourage
individual contributions to vocational
education and training [Mecanismos alternativos de incentivo às contribuições
individuais para a educação e formação
profissional] / Sandra Haukka et al.
National Centre for Vocational Education Research - NCVER
Adelaide: NCVER, 2005, 70 p.
ISBN 1-920896-23-6

Selecção de leiuras

Informação e estudos
comparativos

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

O financiamento do sistema de ensino e formação profissional, integrado no compromisso australiano de promover a educação
e formação ao longo da vida, tornar-se-á
mais difícil devido ao aumento gradual da
despesa pública noutros sectores mais associados ao envelhecimento da população,
tais como a saúde e o bem-estar, aumento
esse que implicará uma limitação da despesa do Estado com o sector da educação.
Este relatório analisa uma série de mecanismos que visam, através de vários exemplos internacionais, incentivar as pessoas a
dar o seu contributo e a participar na educação e formação profissional, apresentando, ainda, os dados disponíveis sobre a
eficácia da aplicação de tais mecanismos na
Austrália. O estudo sugere que os mecanismos com maior potencial são os sistemas
de contas de aprendizagem e as licenças remuneradas para fins de educação. Os mecanismos devem incentivar os indivíduos a
investir e, de preferência, devem ser associados a incentivos direccionados para os
empregadores, tais como as isenções fiscais
e a criação de uma caixa de pensões.
http://www.ncver.edu.au/research/proj/
nr2014.pdf
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A rubrica "Selecção de Livros"
oferece uma lista das publicações recentes mais importantes sobre a evolução
da formação e das qualificações à escala europeia e internacional. Embora privilegiando os trabalhos de
carácter comparativo, assinala igualmente estudos nacionais realizados no contexto de programas europeus e
internacionais, análises sobre
o impacto da acção comunitária nos Estados-Membros,
bem como estudos sobre um
país visto por um olhar exterior. A secção "Dos EstadosMembros" reúne uma selecção
de publicações nacionais significativas.
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Emdel: a model for valorization of eLearning in a knowledge society [Emdel: um
modelo de valorização da aprendizagem
electrónica na sociedade do conhecimento] / editado por Ellen Gard.
Florença: Região Toscana - EMDL, 2005,
133 p.
Em 1 de Fevereiro de 2005, a unidade “Valorização” da Direcção-Geral da Educação
e da Cultura acolheu, em Bruxelas, a última
conferência do projecto EMDEL. O projecto, lançado em 2001 e financiado pelo Programa Leonardo da Vinci, foi apoiado pela
Região Toscana (Itália) e por parceiros de
mais seis países. O projecto EMDEL tem por
objectivo desenvolver um modelo europeu de ensino à distância, baseado na criação
e divulgação de um conjunto de boas práticas retiradas dos mecanismos de aprendizagem electrónica existentes nos países parceiros. Com vista a alargar o consórcio EMDEL
para criar uma plataforma europeia de fornecedores de serviços de aprendizagem electrónica, a conferência ofereceu a oportunidade de conhecer melhor a política de valorização da DG Educação e Cultura e a
política da Comissão em matéria de aprendizagem electrónica.
http://www.emdel.org/docs/Emdel_rapport_
web.pdf
The dynamics of social exclusion in Europe: comparing Austria, Germany, Greece, Portugal and the UK [As dinâmicas
da exclusão social na Europa: estudo
comparativo entre a Áustria, a Alemanha, a Grécia, Portugal e o Reino Unido]
/ editado por Eleni Apospori.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 576 p.
ISBN 1 84542 229 5
A pobreza e a exclusão social são temas candentes na agenda política da União Europeia. Esta publicação debruça-se sobre um
estudo financiado pela Comissão Europeia
que analisa os dados do Painel de Famílias
da Comunidade Europeia e aborda, de forma pluridimensional, os estudos comparativos da pobreza e da exclusão social ao
nível internacional. O estudo, cuja estrutura segue a da publicação anterior, Poverty
and Social Exclusion in Europe [Pobreza e
Exclusão Social na Europa], estabelece uma
comparação entre quatro grupos normalmente mais vulneráveis à pobreza e à exclusão social: jovens adultos, pais solteiros,
pessoas doentes ou com deficiência e reformados. O acompanhamento destas pesCedefop
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soas durante um período de doze meses permitiu analisar uma vasta série de indicadores
associados à pobreza e à exclusão social.
Entre tais indicadores, incluem-se: os rendimentos baixos; a ausência de comodidades
domésticas, de bens de primeira necessidade e de produtos duráveis; o nível de sociabilização com amigos e vizinhos; e a
adesão a clubes e organismos. Os autores
fornecem não só dados de países específicos, integrando os dados empíricos nas políticas nacionais, mas também dados transnacionais com implicações na política supranacional.
Entrepreneurship research in Europe:
outcomes and perspectives [Estudo sobre
a iniciativa empresarial na Europa: resultados e perspectivas] / editado por
Alain Fayolle.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 384 p.
ISBN 1 84376 599 3
Nesta importante publicação, os peritos
internacionais salientam as características
únicas e o contributo substancial da investigação europeia para a iniciativa empresarial. Adoptando diferentes perspectivas, debruçam-se sobre os temas-chave e os desenvolvimentos mais importantes nessa matéria. Os autores apresentam os actuais conceitos relativos à investigação sobre a iniciativa empresarial e identificam as questões importantes do ponto de vista metodológico e
teórico. São ainda discutidas as inovações
introduzidas nos métodos europeus de investigação, frequentemente associadas a
abordagens holísticas e sistémicas e a estudos pluridisciplinares. Os autores prosseguem o seu estudo classificando a iniciativa empresarial, a inovação e a cultura como áreas inter-relacionadas e salientando o
papel da cultura na iniciativa empresarial.
Demonstram ainda que a cultura deve ser
entendida num sentido alargado e a vários
níveis, por exemplo, profissional, empresarial e nacional. Esta publicação fornece ferramentas valiosas para identificar e compreender a importância das raízes culturais
europeias no panorama internacional da iniciativa empresarial.
The European social model: modernisation or evolution? [O modelo social europeu: modernização ou evolução?] /
Nick Adnett.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 256 p.
ISBN 1 84376 125 4
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Esta publicação, editada num momento muito oportuno, explora o desenvolvimento do
modelo social europeu e coloca em causa
a sustentabilidade do nível de intervenção
relativamente elevado do sistema de protecção social, tanto em termos de acção social, como de criação de direitos para os trabalhadores e de leis laborais. No Conselho
de Lisboa, de 2000, os Estados-Membros
concluíram que o objectivo de transformar
a economia europeia na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do
mundo dependia da modernização do modelo social europeu. Consequentemente, esta publicação analisa as bases económicas
das políticas sociais da UE, identifica os principais factores que apelam às reformas e
avalia as prioridades de reforma numa UE
alargada após 2004.
Globalization and nationalism in education [Globalização e nacionalismo na
educação] / editado por: David Coulby,
Evie Zambeta
Londres: Routledge Falmer, 2005, 304 p.
(World yearbook of education, 2005)
ISBN 0415348587
Este volume debruça-se sobre duas forças
basilares e aparentemente opostas que influenciam a educação e a sociedade: globalização e nacionalismo. A globalização é
frequentemente perspectivada do ponto de
vista económico (crescimento contínuo do
comércio internacional e concentração da
riqueza no meio empresarial), mas também
abrange as mudanças tecnológicas, políticas
e culturais. O “World Yearbook of Education 2005” aborda o papel da educação na
nossa economia do conhecimento globalizada e avalia as suas implicações políticas
em termos de “monopolaridade” e as consequências culturais da homogeneização e da
“americanização”. O outro tema de estudo
(o nacionalismo) continua a ser uma força
muito presente na educação e nas sociedades de todo o mundo. Este volume analisa até que ponto é também potenciador de
conflitos a todos os níveis em resultado do
preconceito e da intolerância. Concentrando-se nas consequências epistemológicas
do nacionalismo, os mais conceituados estudiosos mundiais analisam até que ponto
este sentimento se reflecte nos programas
escolares e universitários de todo o mundo.
Por fim, é também analisada a complexa relação entre a globalização e o nacionalismo,
assim como a influência das práticas educativas e dos contributos dados pelos esta-

belecimentos escolares em ambas as vertentes. O tema é abordado de vários pontos de vista, incluindo a abordagem pós-colonialista, a economia clássica e a teoria sociológica.
History of education [História da educação] / editado por Gary McCulloch; Stephens, Maria.
Londres: Routledge, 2005, 256 p.
ISBN 0415345707
Esta obra rica e informativa reúne um extenso conjunto de dados que permitem apresentar uma panorâmica internacional dos
tópicos que marcaram a história da educação. Ao focar essencialmente as tendências mais estáveis, fornece uma ampla cobertura dos problemas, debruçando-se sobre
tópicos importantes, tais como: o ensino superior; os estabelecimentos de ensino informal; a escolaridade, o Estado e o Governo local; a educação, a mudança e a desigualdade social; os programas, os professores e os alunos; a educação, o trabalho
e a economia; a educação e a identidade nacional. Salientando os trabalhos mais recentes sobre temas da actualidade, este livro apresenta os resultados da investigação
e os pontos de vista de alguns dos mais
conceituados autores neste domínio. A introdução de Gary McCulloch debruça-se
sobre o papel da história no actual panorama da educação. Os estudantes de história
da educação encontrarão, nesta obra, um
importante guia para consulta.
Internationalizing higher education: critical explorations of pedagogy and policy [Internacionalizar o ensino superior: análise crítica da pedagogia e das
políticas], editado por Peter Ninnes &
Meeri Hellstén.
Comparative Education Research Centre CERC
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,
2005, 231 p.
(CERC studies in comparative education, 16)
ISBN 962-8093-37-1
A internacionalização da educação é um dos
mais importantes elementos da globalização.
O aumento da velocidade e complexidade
dos fluxos do conhecimento global e o acelerar das trocas de ideias, práticas e políticas educacionais são propulsores fundamentais da globalização. O ensino superior
é um dos elementos que mais propicia estes
fluxos e intercâmbios. Esta obra analisa, com
Cedefop
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sentido crítico, a internacionalização do ensino superior. Desmistifica práticas e
convicções enraizadas, explora as falhas da
pedagogia e das práticas actuais e debruçase sobre as ambiguidades, tensões e contradições inerentes ao processo de internacionalização. Estudiosos das mais diversas áreas
e regiões analisam a mercantilização do ensino superior, o ensino e o apoio para estudantes internacionais, as parcerias internacionais de ajuda e intercâmbio, bem como o impacto da internacionalização no trabalho académico.
Labour supply and incentives to work
in Europe [Oferta de trabalho e incentivos para trabalhar na Europa] / editado por Ramón Gómez-Salvador
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 424 p.
ISBN 1 84542 129 9
Esta publicação salienta os recentes desenvolvimentos em termos de oferta de trabalho e fornece uma avaliação detalhada da
sua ligação com as políticas económicas e
as instituições do mercado de trabalho. Apesar das grandes mudanças no contexto da
oferta de trabalho na Europa durante as últimas décadas, as publicações existentes sobre
a matéria continuam a não apresentar, numa macroperspectiva, um estudo completo
da ligação entre a oferta de trabalho e as
instituições do mercado de trabalho. Os autores, oriundos de várias áreas e contextos
académicos, analisam aspectos da oferta de
trabalho tais como os incentivos ao trabalho, os factores determinantes na participação da mão-de-obra e o estabelecimento
de novas formas de relações profissionais.
Cada um dos capítulos, expressamente redigidos para esta obra, é seguido por um
capítulo de discussão. A obra termina com
um valioso painel de discussão sobre a oferta de trabalho numa Europa alargada.
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mentação de estratégias de ensino electrónico
em empresas e organismos públicos; criação
e manutenção do campus virtual; ensino
electrónico eficiente e eficaz; criação de ambientes de ensino electrónico interactivos e
colaborativos; gestão do ensino electrónico;
tendências para o futuro do ensino electrónico em termos tecnológicos, incluindo
o impacto das tecnologias sem fios; melhoria da qualidade do ensino electrónico através da avaliação, incluindo avaliação e certificação em linha; o ensino electrónico enquanto instrumento de mudança social.
http://www.online-educa.com/pdf/post_
conference_report_2004.pdf
Overeducation in Europe: current issues
in theory and policy [Excesso de educação na Europa: questões teóricas e
políticas actuais] / editado por Felix Büchel.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 256 p.
ISBN 1 84376 361 3
O excesso de educação constitui um dos
mais importantes mecanismos de ajuste do
mercado de trabalho quando existe um excesso de oferta de mão-de-obra altamente
qualificada. Contudo, muito se tem discutido sobre as consequências deste fenómeno e dos seus efeitos a curto e a longo prazo, tanto para o trabalhador com excesso
de educação, como para a economia no seu
conjunto. Esta obra contribui para melhorar
os nossos conhecimentos sobre os recentes
desenvolvimentos na investigação sobre o
excesso de educação, fornecendo uma perspectiva detalhada das questões teóricas e
políticas pertinentes.

Online Educa Berlin 2004: post conference report [Online Educa Berlin 2004:
relatório pós-conferência].
Berlim: ICWE GmbH, 2005, 12 p.
ICWE GmbH, Leibnizstrasse 32, DE-10625
Berlin, URL: http://www.online-educa.com/en/

Professions, competence and informal
learning: the nature of professions and
the role of informal learning in acquiring professional competence [Profissões,
competência e aprendizagem informal:
a natureza das profissões e o papel da
aprendizagem informal na aquisição de
competências profissionais] / Graham
Cheetham.
Cheltenham: Edward Elgar, 2005, 352 p.
ISBN 1 84376 408 3

A conferência anual “Online Educa Berlin”
acolhe estrategas e profissionais de todo o
mundo, com o objectivo de dar resposta às
necessidades de trabalho em rede do sector
internacional do ensino à distância e electrónico. Temas tratados na conferência “Online Educa Berlin 2004”: criação e imple-

Esta obra analisa de uma forma inovadora as
profissões e a natureza das práticas profissionais, apresentando um modelo diferente
de competências profissionais e tratando, sob
uma nova perspectiva, a questão da aprendizagem informal na sua aquisição. Com base no estudo realizado pelos autores e que
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abrangeu 20 profissões, a obra também oferece uma taxonomia de métodos informais
de aprendizagem profissional e sugere a utilização de um novo conceito (e respectivo
modelo) de desenvolvimento profissional.

cação e o mercado único? Esta obra fornece respostas esclarecedoras a estas importantíssimas perguntas sobre o nosso futuro.

Vers une société européenne de la connaissance: la stratégie de Lisbonne (20002010) [Rumo a uma sociedade europeia
do conhecimento: a estratégia de Lisboa]
/ Maria João Rodrigues (ed.)
Bruxelas: Editions de l’Université de Bruxelles,
2004, 305 p.

Vocational education and training through
open and distance learning [Educação e
formação profissional ministradas através de ensino aberto e à distância] / Louise Moran, Greville Rumble.
Londres: Routledge, 2004, 256 p.
(World review of distance education and
open learning, 5)
ISBN 0415345235

Os autores abordam alguns temas fundamentais relacionados com o futuro do modelo social europeu e da governança na Europa. O conhecimento está a tornar-se uma
fonte importante de desenvolvimento
económico e social, mas também pode promover a desigualdade social e o surgimento de novas hierarquias de poder internacional. Será possível conceber uma alternativa europeia ao modelo americano de sociedade baseada no conhecimento? De que
forma pode a competitividade internacional
e a revolução da alta tecnologia reconciliarse com os valores europeus de justiça, coesão
social e democracia? Que estratégia de modernização deverá ser adoptada para fomentar a inovação tecnológica, a reforma
do Estado-Providência, as políticas comunitárias de emprego, a investigação, a edu-

O mundo precisa de trabalhadores com mais
e melhores qualificações. Os métodos convencionais de aprendizagem e de formação profissional não conseguem produzir um número suficiente de trabalhadores qualificados, o
que obriga os governos, as empresas e as instituições académicas a recorrer ao ensino aberto e à distância. Esta inigualável revista internacional apresenta as experiências realizadas
a nível mundial nos domínios da formação
profissional e do ensino à distância. Analisa
as mais recentes políticas e práticas desenvolvidas a vários níveis, desde os programas
transnacionais e políticas nacionais, aos modelos institucionais e de programação. Este
volume também fornece orientações sobre a
forma como o ensino à distância e as novas
tecnologias podem ser utilizados para apoiar
o ensino e a formação profissional.

União Europeia: políticas,
programas, participantes
Eurobarometer on Lisbon agenda. [Eurobarómetro sobre a Agenda de Lisboa]
Comissão Europeia, Direcção-Geral da
Imprensa e da Comunicação;
Bruxelas: EUR-OP, 2005, 165 p.
(Special Eurobarometer, 215)
Com o objectivo de avaliar o impacto da agenda de Lisboa, a DG Imprensa e Comunicação
encomendou um inquérito especial Eurobarómetro a realizar nos 25 Estados-Membros
da União. As entrevistas foram efectuadas
entre 27 de Outubro e 29 de Novembro de
2004, como parte do Eurobarómetro 62.1. O
método utilizado foi o dos inquéritos Eurobarómetro normalmente usados pela DirecçãoGeral da Imprensa e da Comunicação (Unidade “Sondagens de opinião, Revistas de im-

prensa, Europe Direct”). Anexa a este relatório, encontra-se uma nota técnica relativa à forma como as entrevistas foram realizadas pelo consórcio TNS Opinion & Social.
Apresentando os principais resultados do inquérito, o relatório analisa todos os dados incluídos na média dos 25 Estados-Membros e
salienta as diferenças encontradas entre os
países, bem como as variáveis sociodemográficas mais importantes. Sempre que necessário, as respostas a certas questões foram
cruzadas de forma a evidenciar as correlações
entre as referidas respostas.
Último acesso: 02/2005.
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/
archives/ebs/ebs_215_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/
archives/ebs/ebs_215_fr.pdf
Cedefop
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Europass.
Comissão Europeia, Direcção-Geral da Educação e da Cultura
Centro Europeu para o Desenvolvimento da
Formação Profissional (Cedefop)
Bruxelas: Comissão Europeia, 2005
O projecto Europass visa ajudar os cidadãos
a tornar as suas competências e qualificações
facilmente perceptíveis em toda a Europa.
Europass é o nome dado a uma carteira
de documentos, que facilita a comunicação
transnacional entre os candidatos a emprego e os empregadores, conferindo aos
trabalhadores uma maior liberdade de movimento entre países e sectores de actividade. O Europass consiste num conjunto de
cinco documentos: o Curriculum Vitae (CV),
o Passaporte de Línguas Europass, o Suplemento ao Certificado, o Suplemento ao
Diploma e o Europass-Mobilidade.
Este sítio electrónico encontra-se disponível
em inglês e francês. Brevemente, será disponibilizado noutras línguas.
http://europass.cedefop.eu.int/htm/index.htm
Europe needs teachers [A Europa precisa de professores].
European Trade Union Committee for
Education (Comité Sindical Europeu
da Educação) - ETUCE
Bruxelas: ETUCE, 2005, 6 ficheiros electrónicos
O ETUCE deseja lançar uma campanha em
todos os Estados-Membros centrada na qualidade da profissão de docente e visando
determinar se o número de professores
em cada país é ou não suficiente. A Campanha ETUCE intitulada “Europe Needs Teachers” foi debatida numa audição realizada
em Bruxelas, em 17 de Janeiro, e contou
com a participação de membros da organização, da Comissão e do Parlamento Europeu, bem como da imprensa e dos parceiros sociais. Ján Figel , Comissário Europeu da Educação, iniciou os discursos salientando a importância, para a sociedade
do conhecimento, de ter professores qualificados e motivados. O Painel de Peritos,
representado por Arlette Delhaxhe da rede
Eurydice e Paulo Santiago da OCDE, centrou a sua participação na educação dos professores e na procura crescente de professores qualificados.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/euorg/
ETUCE_2005_0001_en.zip
I

Implementation of “Education and Training 2010” work programme: improving
education of teachers and trainers: progress report 2004 [Implementação do
programa de trabalho “Educação e Formação para 2010”: melhorar a educação
de docentes e formadores: relatório de
progresso 2004].
Feerick, Seán
Comissão Europeia, Direcção-Geral da Educação e da Cultura
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004
O desenvolvimento de um quadro europeu
que congregue as qualificações e competências de docentes e formadores melhorará
a qualidade dos mesmos e aumentará a
capacidade de inovação, contribuindo, assim, para a concretização do objectivo prioritário estabelecido no programa “Educação
e Formação para 2010” de promover o desenvolvimento dos recursos humanos.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2004_0016_en.pdf
Growth and jobs: key documents: education and culture.
Wachstum und Beschäftigung: Schlüsseltexte: Bildung und Kultur.
De la croissance, des emplois: documents
clés: éducation et culture.
[Crescimento e empregos: documentoschave: educação e cultura.]
Comissão Europeia;
Luxemburgo: EUR-OP, 2005, website
Esta selecção fornece uma panorâmica dos
documentos-chave relativos à estratégia de
Lisboa. A estratégia de Lisboa foi adoptada
em Março de 2000 e visa tornar a UE a economia mais dinâmica e competitiva do mundo em 2010. A estratégia envolve uma série
de áreas políticas, desde a investigação e
educação ao ambiente e ao emprego.
http://europa.eu.int/growthandjobs/key/
education_en.htm
http://europa.eu.int/growthandjobs/key/
education_de.htm
http://europa.eu.int/growthandjobs/key/
education_fr.htm
Social dialogue: key documents [Diálogo social: documentos-chave].
Comissão Europeia, Direcção-Geral do
Emprego e dos Assuntos Sociais;
Bruxelas: EUR-OP, 2005, website
O sítio electrónico contém todos os documentos-chave relacionados com as publicações

Cedefop
76

Journal PT Nr 35.qxd

16-11-05

11:43

Page 77

REVISTA EUROPEIA

e comunicações da Comissão, as decisões do
Conselho/da Comissão, os documentos de
consulta da Comissão e os recentes resultados do diálogo social intersectorial.
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/social_dialogue/docs_en.htm
Social Dialogue texts database: training / lifelong learning [Base de dados
relativa aos textos de diálogo social: educação e formação ao longo da vida].
Comissão Europeia, Direcção-Geral do
Emprego e dos Assuntos Sociais;
Bruxelas: EUR-OP, 2005, website

Este sítio electrónico contém os documentos acordados entre as entidades patronais
e os trabalhadores no âmbito do diálogo social europeu apoiado pela Comissão. Estes
textos apresentam as posições dos parceiros sociais europeus relativamente à formação e à formação contínua.
http://europa.eu.int/comm/employment_
social/dsw/actListThemes.do?themeCode=
DOMS06&lang=en

Publicações dos Estados-Membros

AT

Porträt Weiterbildung na Austria - panorâmica [A formação
contínua geral] / Lenz, Werner.
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - DIE
Bielefeld: Bertelsmann Verlag, 2005, 80 p.
ISBN 3-7639-1913-9
Este relatório, redigido pelo instituto alemão
de formação de adultos (DIE), apresenta o
historial do sistema de formação de adultos
na Áustria, as suas bases jurídicas e as respectivas fontes e métodos de financiamento. Fornece dados estatísticos actualizados
sobre as ofertas de formação profissional
contínua, bem como sobre as instituições e
pessoal que se dedicam a este tipo de formação. Os investigadores, os alunos e todo
o pessoal afecto ao sistema de formação profissional contínua beneficiam, nesta publicação, de uma panorâmica do funcionamento e das tendências do sistema de formação contínua na Áustria.

BG

Produlzhavashcho profesionalno obuchenie
[Formação profissional contínua]
Instituto nacional de estatísticas - NSI
Sófia: Startprint, 2004, 188 p.
Esta publicação encontra-se dividida em três
secções: na primeira, são apresentadas as
metodologias, que revelam as principais metas e tarefas, as definições e classificações
utilizadas, o objectivo e âmbito do inquérito, a estrutura e conteúdo do questionário,
etc.; na segunda, são apresentados dados
analíticos, incluindo os principais resultados
do inquérito sobre as políticas empresariais
de formação, medidas de formação e tipos
de formação profissional, participantes nas

acções de formação profissional contínua,
custos da formação, etc. Na terceira secção,
são fornecidos quadros com dados estatísticos relativos à formação profissional em todo o país, bem como dados sobre as empresas, classificadas em função do número
de trabalhadores, da actividade económica
e do tipo de organização.

CZ

Czech Republic: Resource dossier / prepared by the Enlargement and South Eastern Europe department in cooperation with the Czech National Observatory of Employment and
Training [República Checa: dossier de
recursos / elaborado pelo Departamento do Alargamento e Europa do Sudeste em cooperação com o Observatório
Checo do Emprego e da Formação].
Fundação Europeia para a Formação
(FEF), departamento do Alargamento e
Europa do Sudeste; Observatório Checo
do Fundo Nacional de Formação.
Turim: ETF, 2004, 24 p.
Este dossier tem por objectivo compilar informações que facilitem a transferência do
know-how e dos recursos da FEF para o Cedefop, em conformidade com a estratégia
de saída-entrada acordada. Contém: a) uma
lista dos recursos associados ao processo de
reforma do ensino e formação profissional,
consubstanciada em documentos que analisam e preconizam políticas relativas a aspectos importantes do processo. Os dados
e documentos encontram-se divididos em
três secções principais, com os seguintes
títulos - Emprego; Educação e Formação;
Generalidades; b) uma lista de contactos e
redes. Os contactos encontram-se classificados em seis categorias principais - agênCedefop
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cias governamentais, agências de desenvolvimento e investigação, organizações nãogovernamentais, parceiros sociais, centros
de ensino à distância e centros de orientação
profissional; c) uma lista de sítios electrónicos de entidades envolvidas no processo de
reforma; d) uma cronologia salientando as
principais medidas tomadas no âmbito do
processo de reforma (incluída na secção 5).
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
cze/gov/2004_0001_en.doc

DE

Finanzierung lebenslangen Lernens: der Weg in die Zukunft:
die wichtigsten Ergebnisse der Expertenkommission [O financiamento da educação e formação ao longo da vida numa perspectiva de futuro: os dados mais
importantes da comissão de peritos] /
Bosch, Gerhard.
Duisburg: Universidade Duisburg-Essen, 2005
In: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis
(BWP), 6 (2004), p. 5-10
Em Outubro de 2001, a comissão de peritos
do financiamento da educação e formação
ao longo da vida, criada pela ministra federal da Educação e Investigação, Edelgard
Bulmahn, por despacho do Bundestag, começou a trabalhar no desenvolvimento de
um conceito sustentável que se aplicásse de
uma forma global ao financiamento da educação e formação ao longo da vida. Em
Julho de 2004, a comissão entregou o seu
relatório final. Este artigo, redigido pelo Prof.
Gerhard Bosch, apresenta um resumo dos
resultados do estudo e recomendações.
http://www.trainingvillage.gr/etv/Home
Pages/Front_page_news/BeitragBoschaus
BWP6_04_en.pdf
http://www.trainingvillage.gr/etv/Home
Pages/Front_page_news/BeitragBoschaus
BWP6_04_.pdf
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pantes, aos organismos e ao pessoal afecto a este tipo de formação. Este volume também apresenta o historial da educação de
adultos na Alemanha e fornece informações
sobre as suas bases jurídicas e financiamento.
Os investigadores, programadores, administradores e profissionais do sector da educação poderão, assim, obter uma panorâmica mais aproximada do sistema de educação contínua na Alemanha e das suas tendências presentes e futuras de desenvolvimento.

DK

O papel dos sistemas nacionais de qualificações na promoção da educação e formação ao longo da vida: relatório de fundo nacional
- Dinamarca.
Ministério da Educação Dinamarquês
Instituto Tecnológico Dinamarquês
Paris: OCDE, 2004, 90 p.
O acesso de todos à educação e formação ao
longo da vida é o objectivo que tem orientado os trabalhos da OCDE no domínio da
educação, formal e informal. Nas considerações sistémicas, incluem-se as bases, os resultados, as condições de acesso e de igualdade, os recursos, os percursos, a divulgação
e o reconhecimento e a coordenação das políticas. O relatório está dividido em três partes,
cuja estruturação segue os princípios delineados pela OCDE. A Parte I descreve o sistema de qualificações dinamarquês, a participação na formação e os resultados. A Parte II debruça-se sobre o impacto dos sistemas
de qualificações. A Parte III dá conta das
pressões actuais e das iniciativas em curso.
http://www.oecd.org/dataoecd/33/40/
34259829.pdf

EE

A portrait of continuing education in
Germany [Um perfil da formação contínua
na Alemanha] / Ekkehard Nuissl, Klaus
Pehl.
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - DIE
Bielefeld : Bertelsmann Verlag, 2004, 72 p.
3.ª ed.
ISBN: 3-7639-1900-7

Education, Labour Market and
Career Guidance in Estonia
(2004) [ Haridus, tööturg ja karjäärinõustamine Eestis - A Educação, o Mercado de Trabalho e a Orientação Profissional na Estónia (2004)].
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus
Innove - INNOVE, Karjäärinõustamise
Teabekeskus
Tallinn: Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 2004, 74 p.
ISBN 9985-9511-1-5

Esta terceira edição do perfil da formação
contínua na Alemanha, do DIE, foi alvo de
uma revisão aprofundada, com o objectivo
de incluir números actualizados no que respeita aos cursos oferecidos, aos partici-

O objectivo deste documento consiste em
fornecer informações sobre questões relacionadas com a educação, o mercado de trabalho e a orientação profissional na Estónia.
A parte introdutória apresenta os organis-
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mos de contacto e os serviços públicos
estónios que poderão fornecer mais informações sobre qualquer um dos principais
temas tratados. Os dois capítulos seguintes,
que analisam em maior detalhe os temas da
educação e do mercado de trabalho, visam clarificar as questões mais importantes
que se colocam, a nível internacional, aos
orientadores profissionais.
http://www.innove.ee/ee/files/karjeristid_
ENGs.pdf

ES

Las cifras de la educación en España: estadísticas e indicadores:
edición 2004 / Ministerio de Educación
y Ciencia, Secretaría General Técnica,
Oficina de Estadística.
[Valores da educação em Espanha: estatísticas e indicadores. Edição de 2004]
Madrid: Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones, 2004, 382 p.
ISBN 84-369-3874-7
Publicação que tem por objectivo apresentar os aspectos mais significativos da educação em Espanha durante o ano lectivo de
2001-2002, e que, relativamente aos anos
anteriores, organiza a informação de uma
nova forma, agrupando-a de acordo com os
seguintes temas: o contexto educativo, centrando-se nos aspectos geográficos, demográficos e económicos; os recursos afectos
à educação, analisando a oferta educativa
de cada centro, os recursos humanos, os serviços complementares, a despesa com a educação e os subsídios e ajudas financeiras;
a escolarização, a transição e os resultados
educativos; o ensino, apresentando as principais características de cada nível ou de cada modelo do sistema educativo, da formação profissional, da formação contínua,
etc.; vários aspectos relacionados com a escolarização, tais como os modelos linguísticos utilizados no ensino, o ensino de línguas
estrangeiras, a educação religiosa e alunos
estrangeiros, os resultados a longo prazo da
educação, que se reflectem no mercado
de trabalho e nos comportamentos sociais;
as relações internacionais do sistema educativo, indicando as acções educativas realizadas no estrangeiro, programas europeus
e equivalência, validação e reconhecimento de qualificações obtidas no estrangeiro;
indicadores estatísticos internacionais e indicadores por Comunidade Autónoma.

FI

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen koulutusjärjestelmässä / Committee on recognition
of prior learning in the educational system [Comissão de reconhecimento das
aprendizagens anteriores no sistema
educativo].
[Recognition of prior learning in the educational system - Reconhecimento das
aprendizagens anteriores no sistema
educativo].
Helsínquia: OPM, 2004, 64 p.
(Opetusministeriön työryhmämuistioita ja
selvityksiä, 27)
ISBN 952-442-805-9
A aprendizagem sempre ocorreu dentro e
fora do sistema educativo oficial: as pessoas
aprendem no seu contexto de trabalho, nas
suas actividades de lazer e em todas as situações do seu dia-a-dia. Numa tentativa de
melhorar a relação custo/eficácia, o desempenho e a flexibilidade dos sistemas de
ensino e formação profissional, a Finlândia centrou a sua atenção no reconhecimento
dos conhecimentos adquiridos fora do contexto escolar, considerando-os um importante
factor de desenvolvimento educativo. As
políticas comunitárias salientam a importância do reconhecimento das aprendizagens formais e informais, tendo a União Europeia exortado os Estados-Membros a definir formas de reconhecimento formal das
aprendizagens anteriores.
Foi nomeada uma comissão de reconhecimento das aprendizagens anteriores no sentido de definir os critérios que deverão reger o reconhecimento dos estudos secundários
da vertente geral ou profissional, dos estudos anteriores e das restantes aprendizagens
anteriores; explorar formas de reconhecimento mais eficiente das aprendizagens anteriores no contexto da passagem do ensino secundário para o ensino superior; e propor formas de monitorizar o reconhecimento
das aprendizagens anteriores.
http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/
2004/tr27/kuvailu.html

FR

Archives et sources pour l’histoire de l’enseignement [Arquivos e fontes para a história do ensino] /
coordenação de Thérèse Charmasson.
Paris: Comité Travaux historiques scientifiques, 2005, 391 p.
ISBN 2-7355-0543-X;
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São numerosas e ricas as fontes que permitem traçar a história do ensino: administradores, arquivistas, bibliotecários e investigadores dedicaram-se à tarefa de coligir, classificar e divulgar os documentos produzidos ao longo do tempo pelos diversos intervenientes do sistema de ensino. Este interesse resultou sobretudo na redacção de
textos regulamentares específicos para os
arquivos do ensino, na realização de inquéritos sobre os fundos conservados, na
redacção de instrumentos de investigação
abrindo tais fundos à curiosidade dos investigadores e na publicação de artigos relativos ao interesse destas fontes.
A reedição destes textos dispersos num único volume tem por objectivo colocá-los à
disposição de todos aqueles que se interessam pela história do ensino e, em particular, de todos aqueles que iniciam agora
as suas investigações neste domínio.
Vygotski: lectures et perspectives de recherches en éducation [Leituras e perspectivas de investigação no domínio da
educação] / Brossard Michel, Anokhina Olga.
Paris: Pu du Septentrion, 2005, 255 p.
(Education et didactiques)
ISBN 2-85939-866-X;
O psicólogo russo Lev Semenovitch Vygotski
é frequentemente citado com alguma ligeireza, pelo que o carácter peremptório das
suas teses acaba, muitas vezes, por perder
alguma da sua força original. Nesta obra,
o autor não procura “resumir” o pensamento
de Vygotski, mas sim questioná-lo. Depois
de apresentar algumas das teses da Teoria
Histórico-Cultural, analisa cuidadosamente
os argumentos que permitem a Vygotski afirmar que as aprendizagens precedem o desenvolvimento. Seguindo o pensamento de
Vygotski, esforça-se por mostrar como é esclarecedora a reintegração num quadro histórico da questão das relações entre a aprendizagem e o desenvolvimento. Os conceitos de situação escolar, de contexto, de recontextualização e de conceptualização no
âmbito escolar permitem aprofundar e colocar em prática as teses e hipóteses avançadas por Vygotski. Por fim, Olga Anokhina e o autor colocam o leitor perante um
texto inédito de L. S. Vygotski (em francês),
datado de 1929 e particularmente instrutivo
para compreender a génese da Teoria Histórico-Cultural.
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IE

Achieving the Lisbon goal: the
contribution of vocational education and training systems: country report: Ireland [Concretização dos objectivos de Lisboa: o contributo dos sistemas de ensino e formação profissional:
relatório nacional: Irlanda] / Tom May,
Pauline Gildea e Ger Melia
Qualifications and Curriculum Authority QCA
Londres: QCA, 2004, 29 p.
Este relatório sobre a Irlanda faz parte de
uma série de relatórios europeus sobre a
contribuição dos sistemas nacionais de ensino e formação profissional para a concretização dos objectivos estabelecidos na Cimeira de Lisboa, em 2000. O relatório integral, com o mesma designação, foi preparado pelo Consórcio Lisboa-CopenhagaMaastricht com vista a ser entregue à Comissão Europeia. O relatório nacional encontra-se estruturado em torno de três temas: 1) progressos efectuados pelo sistema
de EFP relativamente à concretização dos
objectivos de Lisboa, 2) inovação nos processos de ensino e aprendizagem, 3) criação
de competências europeias para um mercado de trabalho europeu.
http://www.refernet.org.uk/documents/
Country_Report_Ireland.pdf
Implementing the Irish national framework of qualifications: clarification of
the concept and prototype [Implementação do quadro irlandês de qualificações:
clarificação do conceito e protótipo] /
Jonathan Winterton, Françoise Delamare,
Emma Stringfellow. Clark, Gordon
Bruxelas: Comissão Europeia, 2005, 19 p.
Apresentação de Gordon Clark da Comissão
Europeia na Conferência “Implementing the
Irish National Framework of Qualifications”,
Galway, 24-25 de Fevereiro de 2005. A presidência irlandesa na primeira metade de
2004 contribuiu de forma significativa para
o acordo que resultou no relatório intercalar conjunto da Comissão e do Conselho,
“Educação e Formação para 2010”, em Fevereiro de 2004. Foi este relatório que, pela primeira vez, exortou ao desenvolvimento
de um quadro europeu para as qualificações
e as competências.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2005_0043_en.doc
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IS

Educational reform in Iceland: a
study of national and international influences [A reforma educativa na
Islândia: estudo das influências nacionais e internacionais] / Gunnlaugur Magnússon.
Universidade de Estocolmo, Instituto de Educação Internacional
Estocolmo: Universidade de Estocolmo, 2004,
73 p.
Este estudo tem por objectivo analisar o recente processo de reforma educativa na
Islândia a partir de definições e teorias específicas. A investigação teve por base as
obras de peritos internacionais nos domínios
da educação e das reformas educativas, dando especial atenção à situação islandesa. O
estudo começa com uma análise da reforma educativa e de questões relacionadas,
tais como a escolha, a descentralização, a
privatização e a globalização. Em seguida,
traça o perfil da sociedade islandesa e debruça-se sobre a história do sistema educativo, passando então a apresentar o contexto em que foram implementadas as recentes
reformas e a analisar o próprio processo de
reforma. O estudo fornece-nos ainda um
quadro comparativo que permite avaliar o
processo de reforma islandês. Por fim, são
apresentados e discutidos os resultados deste estudo comparativo. No final do estudo,
conclui-se que as recentes reformas implementadas na Islândia foram, em grande parte, influenciadas pelas várias teorias em discussão, inclinando-se mais para uma descentralização do que para a privatização.
http://www.interped.su.se/publications/
iceland.pdf

IT

Formamente: la rivista del lifelong learning.
[Formamente: a revista da educação e
formação ao longo da vida].
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ufficio centrale per l’orientamento e
la formazione professionale dei lavoratori
- UCOFPL
Roma: UCOFPL, 2004
Formamente é uma revista sobre os sistemas de educação e formação profissional
italiano e europeu. A publicação integra
contribuições sobre formação formal e nãoformal; formação para jovens, mulheres e
adultos; educação e formação ao longo da
vida na Europa e no resto do mundo.
Formamente é uma revista quadrimestral
sobre a educação e formação ao longo da

vida na Itália e na Europa. A publicação integra contribuições de uma série de intervenientes no sistema de formação contínua
formal e não-formal. Formamente articulase em torno de quatro temas fixos: jovens,
mulheres e adultos, Europa e resto do mundo. São ainda disponibilizadas referências
bibliográficas e sítios na Internet para quem
deseje aprofundar os seus conhecimentos
sobre formação contínua.
http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/
ProdottiServiziComunicazione/
ProdottiEditoriali/Riviste/Formamente

LT

Kompetencija grindziamu kvalifikaciju sistemos Lietuvoje pletote: baigiamosios konferencijos medziaga / Profesinio mokymo metodikos
centras.
[Desenvolvimento das competências sistema lituano baseado nas qualificações:
documento final / Centro Metodológico
de Ensino e Formação Profissional ].
Vilnius: Profesinio mokymo metodikos centras, 2004, 32 p.
Este documento diz respeito ao projecto comum das autoridades finlandesas e lituanas
“Desenvolvimento das competências - sistema lituano baseado nas qualificações”. Nele são analisadas as seguintes questões: o sistema de qualificações finlandês baseado nas
competências, a avaliação e o reconhecimento
das qualificações na Lituânia, a experiência
do desenvolvimento do sistema de qualificações finlandês baseado nas competências,
etc.

LV

Cik eiropeiska ir Latvijas izglîtiba? / Catlaks, Guntars
[Quão europeia é a educação na Letónia?]
In: ‘’Diena’’, 2004.19.06
Biblioteca Nacional da Letónia, Kr. Barona
14, Tel.: (371) 7365250, URL: http://www.lnb.lv
Este artigo aborda a qualidade do sistema
educativo na Letónia e a impregnação dos
valores europeus nas recentes reformas educativas, comparando, ainda, a educação letã
com os padrões europeus.

NO

Dokumentasjon av realkompetanse i arbeidslivet.
[Documentação sobre a aquisição de competências não-formais em contexto de
trabalho].
Bodø: Nordland fylkeskommune, 2004, não
paginado
Cedefop
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Trata-se de uma compilação de documentos
e/ou bases de dados que, em conjunto, formam uma ferramenta única para a documentação das competências não-formais adquiridas em contexto de trabalho. Esta ferramenta pode ser utilizada tanto por trabalhadores como por empregadores, independentemente das respectivas áreas de actividade e profissões. As suas áreas de utilização
incluem: Para o trabalhador: desenvolvimento
profissional no posto de trabalho; na candidatura a outro emprego e na candidatura a
acções de ensino/formação, para documentar as respectivas qualificações e competências. Para o empregador: desenvolvimento
estratégico de competências em actividade
própria (palavras-chave: bases para a elaboração de planos de formação comuns, desenvolvimento da qualidade, reestruturação,
política de diferenciação de fases de vida,
acompanhamento de baixas por doença, integração profissional de pessoas com deficiência, etc.); formação formal baseada nas
necessidades da empresa. A compilação
contém: CV, certificado de competências (nãoformais), descrição e documentação das principais áreas de competência.
http://www.nfk.no/visdokument.asp?LID=
8&UID=499&DID=4908&MID=9&SID=
62&HID=1

PL

Poland: resource dossier [Polónia:
dossier de recursos] / preparado por Helmut Zelloth em cooperação
com o Observatório Nacional da Polónia.
Fundação Europeia para a Formação - FEF
Observatório Nacional da Polónia
Turim: FEF, 2004, 23 p.
Este dossier tem por objectivo compilar informações que facilitem a transferência do
know-how e dos recursos da FEF para o Cedefop, em conformidade com a estratégia
de saída-entrada acordada. Contém: a) uma
lista dos recursos associados ao processo de
reforma do ensino e formação profissional,
consubstanciada em documentos que analisam e preconizam políticas relativas a aspectos importantes do processo. Os dados
e documentos encontram-se divididos em
três secções principais com os seguintes títulos: Emprego; Educação e Formação; Generalidades; b) uma lista de contactos e redes.
Os contactos encontram-se classificados em
seis categorias principais - agências governamentais, agências de desenvolvimento e
investigação, organizações não-governamentais, parceiros sociais, centros de ensino à distância e centros de orientação pro-
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fissional; c) uma lista de sítios electrónicos
de entidades envolvidas no processo de reforma. d) uma cronologia salientando as
principais medidas tomadas no âmbito do
processo de reforma (incluída na secção 5).
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
pol/gov/2004_0001_en.doc

PT

Um perfil de qualificação para
os recursos humanos do sector
turístico: a visão dos empresários dos
subsectores de alojamento e restauração
do baixo Alentejo / Marta Isabel Casteleiro Amaral.
In: “Sociedade e Trabalho”, 19/20, p. 81- 90
Lisboa: DEEP, 2004
A aquisição de qualificação profissional
constitui cada vez mais, uma chave para o
progresso e mesmo para a sobrevivência dos
recursos humanos no mercado de trabalho
[...]. Com este artigo procura-se identificar
um perfil adequado de qualificação para os
recursos humanos do sector turístico, a partir de uma investigação desencadeada no
âmbito da dissertação de mestrado [da autora], sobre as competências-chave que os
empresários dos subsectores de alojamento
e restauração do Baixo Alentejo consideram
mais relevantes para a qualificação dos seus
empregados e dos próprios proprietários
e/ou gerentes das respectivas empresas.

SE

Lärande i vuxenlivet [Aprender
na idade adulta.] / Claes-Göran
Wenestam e Birgit Lendahls Rosendahl.
Lund: Studentlitteratur, 2005, 229 p.
ISBN 91-44-04177-2
Studentlitteratur AB, Box 141, S-221 00 Lund,
Suécia
Durante as últimas décadas, a educação
de adultos tem registado uma intensa procura, principalmente devido às necessidades
crescentes de formação no posto de trabalho. Esta antologia analisa a educação, a formação e a aprendizagem, debruçando-se
principalmente sobre a idade adulta.

SI

O papel dos sistemas nacionais de
qualificações na promoção da educação e formação ao longo da vida: relatório de fundo nacional - Eslovénia /
elaborado por Miroljub Ignjatovi_ et al.
Paris: OCDE, 2004, 86 p.
O acesso de todos à educação e formação
ao longo da vida é o objectivo que tem orientado os trabalhos da OCDE no domínio da
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educação, formal e informal. Nas considerações sistémicas, incluem-se as bases, os
resultados, as condições de acesso e igualdade, os recursos, os percursos, a divulgação
e o reconhecimento e a coordenação das
políticas. Este relatório sobre a Eslovénia foi
elaborado para o projecto da OCDE “The
role of national qualifications systems in promoting lifelong learning” [O papel dos sistemas nacionais de qualificações na promoção da educação e formação ao longo
da vida]. No início dos anos 80, o sistema
educativo esloveno encontrava-se organizado em dois modelos paralelos: um modelo educativo baseado na escola, com a
vertente prática da formação dividida entre
oficinas escolares e empresas; e um sistema
de aprendizagem semelhante ao modelo
dual alemão.
http://www.oecd.org/dataoecd/33/28/
34258475.pdf

UK

Demand for information, advice and guidance [Procura de
informações, aconselhamento e orientação] / Jayne Taylor, Andy Byrom e Darcy Vasickova.
Leicester: The Guidance Council, 2005
Este livro tem por objectivo fornecer informações sobre a natureza e o grau de procura dos serviços de orientação. O estudo
avalia as mudanças ocorridas desde 2000 na
população em geral, em termos de percepção
da informação, do aconselhamento e da
orientação (IAO). Analisa a importância e as
vantagens da IAO e apresenta propostas para uma melhor satisfação das necessidades,
em mudança, dos adultos. Propõe ainda estratégias para promover um acesso mais alargado e uma maior adesão aos serviços IAO.
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ReferNet – Rede Europeia de Referência e Especialização
CEDEFOP

INNOVE

EDUCATE Iceland

PO Box 22427
GR-55102 Salónica
Grécia
Chefe da Área D - Informação,
Comunicação e Disseminação:
Sr. Marc Willem
Tel. (30) 2310 49 00 79
Fax (30) 2310 49 00 43
mwi@cedefop.eu.int
http://www.cedefop.eu.int
http://www.trainingvillage.gr

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus
Liivalaia 2
EE-10118 Talim
Estónia
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Katre Savi
Tel. (372) 69 98 080
Fax (372) 69 98 081
katre.savi@innove.ee
http://www.innove.ee

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

OEIBF

OPH

FÁS

CINOP

Österreichisches Institut für
Berufsbildungsforschung
Biberstraße 5/6
A-1010 Viena
Áustria
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Peter Schlögl
Tel. (43-1) 310 33 34
Fax (43-1) 319 77 72
peter.schloegl@oeibf.at
http://www.ibw.at

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

Training and Employment Authority
P.O. Box 456
27-33 Upper Baggot Street
Dublim 4
Irlanda
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Margaret Carey
Tel. (353-1) 607 05 36
Fax (353-1) 607 06 34
margaretm.carey@fas.ie
http://www.fas.ie

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

LE FOREM

Centre INFFO

ISFOL

TI

Office wallon de la Formation
professionnelle et de l’Emploi
Boulevard Tirou 104
B-6000 Charleroi
Bélgica
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Sigrid Dieu
Tel. (32-71) 20 61 56
Fax (32-71) 20 61 98
sigrid.dieu@forem.be
http://www.leforem.be

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
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Henriette Perker
Tel. (33-1) 55 93 91 91
Fax (33-1) 55 93 17 28
h.perker@centre-inffo.fr
http://www.centre-inffo.fr/

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

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

Human Resource Development
Authority of Cyprus

BIBB

Academic Information Centre

BKKK

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schumann-Platz 3
D-53142 Bonn
Alemanha
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr.a Ute Hippach-Schneider
Tel. (49-228) 107 16 30
Fax (49-228) 107 29 71
hippach-schneider@bibb.de
http://www.bibb.de

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

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

NVF

OEEK

PMMC

IQF

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

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

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

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

CIRIUS

OMAI

Ministère de l’Éducation nationale et
de la Formation professionnelle

ŠIOV

Center for Information og Rådgivning
om International Uddannelses- og
Samarbejdsaktiviteter
Fiolstræde 44
DK-1171 Copenhaga K
Dinamarca
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Svend-Erik Povelsen
Tel. (45-33) 95 70 99
Fax (45-33) 95 70 01
sep@CiriusMail.dk
http://www.ciriusonline.dk

Oktatási Minisztérium Alapkezelö
Igazgatósága
P.f.: 564
Bihari János u.5
HU-1374 Budapeste
Húngria
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Tamas Köpeczi-Bocz
Tel. (36-1) 30 46 62 391
Fax (36-1) 30 13 242
kopeczit@omai.hu
http://www.nive.hu

2 Anavissou Street, Strovolos
P.O. Box 25431
CY-1392 Nicosia
Chipre
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Yiannis Mourouzides
Tel. (357-22) 39 03 67
Fax (357-22) 42 85 22
y.mourouzides@hrdauth.org.cy
http://www.hrdauth.org.cy

Cedefop
84

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

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

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

CINTERFOR/OIT

ILO

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

Centro interamericano de investigación
y documentación sobre formación
profesional
Avenida Uruguay 1238
Casilla de correo 1761
UY - 11000 Montevideu
Uruguay
Tel. (598-2) 92 05 57
Fax (598-2) 92 13 05

International Labour Office
4 Route des Morillons
CH-1211 Genebra
Suíça
Tel. (41-22) 79 96 959
Fax (41-22) 79 97 650
http://www.ilo.org

INEM

DG EAC

KRIVET

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

Direcção-Geral da Educaçáo e da
Cultura
Comissão Europeia
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelas
Bélgica
Tel. (32-2) 29 94 208
Fax (32-2) 29 57 830

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

Skolverket - Statens Skolverk

EFVET

NCVRVER

Kungsgatan 53
S-10620 Estocolmo
Suécia
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Fritjof Karlsson
Tel. (46-8) 723 33 79
Fax (46-8) 24 44 20
Sten.Pettersson@skolverket.se
http://www.skolverket.se

European Forum of Technical and
Vocational Education and Training
Rue de la Concorde 60
B-1050 Bruxelas
Bélgica
Tel. (32-2) 51 10 740
Fax (32-2) 51 10 756

National Centre for Vocational
Education Research Ltd.
P.O. Box 8288
AU-SA 5000 Station Arcade
Austrália
Tel. (61-8) 82 30 84 00
Fax (61-8) 82 12 34 36
http://www.ncver.edu.au

QCA

ETF

OVTA

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

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

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
http://www.ovta.or.jp

European Schoolnet

UNEVOC

Rue de Trèves 61
B - 1000 Bruxelas
Bélgica
Tel. (32-2) 79 07 575
Fax (32-2) 79 07 5 85

International Centre for Technical and
Vocational Education and Training
Unesco-Unevoc
Görresstr. 15
D-53113 Bonn Bonn
Alemanha
Tel. (49-228) 24 33 712
Fax (49-228) 243 37 77
http://www.unevoc.unesco.org

EURYDICE
The Education Information Network in
Europe
Avenue Louise 240
B-1050 Bruxelas
Bélgica
Tel. (32-2) 600 53 53
Fax (32-2) 600 53 63
http://www.eurydice.org
EVTA
AEFP
EVTA
European Vocational Training
Association
Rue de la Loi 93-97
B-1040 Bruxelas
Bélgica
Tel. (32-2) 64 45 891
Fax (32-2) 64 07 139
http://www.evta.net
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Edições mais
ngua
recentes em lí
portuguesa

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)

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)
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N° 34/2005
Investigação
ñ Promover a compreensão da educação em toda a Europa. As visitas de estudo e o
contributo da educação comparada (Dimitris Mattheou)
ñ A formação profissional tem importância para os jovens adultos no mercado de
trabalho? (Åsa Murray e Anders Skarlind)
ñ A inserção profissional de diplomados do ensino superior numa perspectiva
educativa (Mariana Gaio Alves)
ñ Para um ensino eficiente das competências através da Internet: um exemplo prático
(Marjolein C.J. Caniëls)
ñ A dimensão existencial da orientação pedagógica e profissional - quando a
orientação se torna uma prática filosófica (Finn Thorbjørn Hansen)
ñ Formação e Organização do Trabalho: Ensaio de Investigação-Acção numa empresa
de Comércio e Distribuição (Bernardes Alda e Lopes Albino)

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 profissionais à escala internacional estar informado sobre os resultados das investigações de elevada 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 Formação Profissional) e visa contribuir para o debate e reflexão sobre a evolução do ensino 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 vasto e variado. Devem ser suficientemente claros para serem entendidos por leitores de origens e culturas diferentes, que não estão necessariamente familiarizados com os sistemas 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 seguinte: 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, esloveno, 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 palavras 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 correio 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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