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As TIC na educação: a oportunidade para escolas democráticas?

Análise económica da continuação dos
estudos pelos diplomados em áreas
técnicas que concluíram cursos de curta duração do ensino superior francês

Prof. Oriol Homs, Director da
Fundação para Iniciativas
Europeias e Investigação no
Mediterrâneo (CIREM), Espanha

Helen Drenoyianni

Bénédicte Gendron

A conversa entre duas figuras destacadas da educação do séc. XX dá-nos a oportunidade de analisar
o papel da tecnologia da informação e comunicação como agente de mudança e como antídoto da
educação, assim como de abordar o seu papel numa perspectiva educativa humana e democrática.

A continuação dos estudos difere em função do
perfil dos estudantes (dos diplomas, das especialidades e do sexo). Pode combinar uma estratégia de formação e/ou uma estratégia de empregabilidade, aliando a minimização dos riscos (de
fracasso nos estudos universitários) à maximização das vantagens concorrenciais.
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No presente documento argumenta se que a maior
parte dos trabalhadores da Europa com um nível de
competências intermédio não dispõem dos recursos
e das capacidades necessários para satisfazer as condições de um desenvolvimento potencial que lhes
permita vir a ser o tipo de trabalhador empreendedor, caracterizado por um conjunto de competências individualizadas, mecanismos de controlo internalizados e competências transferíveis, consideradas
prioritárias em relação às competências técnicas.

Superar com êxito a problemática do desemprego
juvenil constitui um grande desafio em termos sociais. A resposta à pergunta sobre quem está mais
apto para enfrentar a vida tem cada vez mais a ver
com a competência para superar a transição. A
presente análise desenvolve tais teses com base
em elementos teóricos e empíricos da psicologia
do desenvolvimento e da pedagogia social.
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Apesar de todas as lacunas, imprecisões e incoerências detectadas num estudo recente sobre o
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O presente documento analisa se os actuais sistemas de identificação precoce se adequam à definição de processos de formação profissional orientados para o futuro. O estudo permitiu concluir que os
conceitos até agora existentes visam sobretudo identificar tendências e elaborar prognósticos. Pelo contrário, a estratégia aqui defendida de identificação
precoce baseada nas ciências do trabalho visa obter
uma definição rigorosa do trabalho especializado que
permita projecções para o futuro.

Secção concebida por Anne Wanniart do Serviço de Documentação do Cedefop, com apoio
da Rede Europeia de Referência e Especialização (ReferNet).
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Lisboa – Copenhaga –
Maastricht – Helsínquia
Quo vadis EFP?
Eleonora Schmid
Responsável do projecto, Cedefop

“Uma evolução rumo a um espaço europeu de ensino e formação
profissional (EFP)” foi o que a Presidência finlandesa detectou num estudo realizado este ano entre directores da área do EFP. Esta evolução
teve início em 2002, com o esforço conjunto dos Estados Membros da UE,
países associados e candidatos e organizações europeias de parceiros
sociais, no sentido de desenvolver, modernizar e melhorar o EFP na Europa
(processo de Copenhaga), dando-lhe maior visibilidade como força motriz do esforço da Europa para se tornar mais competitiva, um objectivo
ambicioso fixado pelo Conselho Europeu de Lisboa, em 2000. Em Copenhaga,
os Estados Membros acordaram igualmente em analisar numa base bienal os progressos na realização dos objectivos aí estabelecidos.
Há dois anos, na sequência de um estudo aprofundado sobre a contribuição do EFP para a estratégia de Lisboa ( 1), o Cedefop chegara a
uma conclusão semelhante sobre o significado do processo de Copenhaga.
No entanto, os esforços para desenvolver o EFP precisavam de ser intensificados, especialmente a nível nacional (2). Com o segundo estudo a ser
apresentado aos Ministros da Educação em Helsínquia, em Dezembro do
corrente ano, a questão é a seguinte: foram suficientes os progressos feitos desde 2004, quando os Ministros da Educação, na sua reunião de
Maastricht, se comprometeram a actuar numa série de prioridades comuns? Realisticamente, que melhorias podem ser visíveis passados dois
anos? Que novas orientações podemos esperar?
A evolução mais importante é bastante evidente: reflexões ou trabalho
em torno dos quadros e sistemas de qualificações nacionais, em resultado da proposta de um Quadro Europeu de Qualificações (QEQ). O seu
objectivo é tornar as qualificações nacionais transparentes e comparáveis.

(1) Leney, T. et al. Achieving the Lisbon goal: The contribution of VET (Concretizar o objectivo
de Lisboa. A contribuição do EFP). Relatório final à Comissão Europeia. Comissão Europeia,
2005.
(2) Tessaring, M.; Wannan, J. Cedefop synthesis of the Maastricht study. Vocational education and training – key to the future. Lisbon-Copenhagen-Maastricht: mobilising for 2010
(Síntese do Cefedop do Estudo de Maastricht. Ensino e formação profissional: chave para
o futuro. Lisboa-Copenhaga-Maastricht: mobilizar para 2010). Luxemburgo: Serviço das
Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, 2004.
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Objecto de grande controvérsia em alguns países, o QEQ tornou-se
uma força motriz a nível nacional. Será interessante verificar se a consulta sobre um sistema de transferência de créditos de EFP, uma forma de
dar portabilidade aos resultados da aprendizagem (semelhante ao
ECTS (3) no ensino superior), terá o mesmo impacto.
Mas até onde avançaram as políticas nacionais em matéria de EFP nos
domínios prioritários desde Maastricht? A informação sobre os progressos por país reunida pelo Cedefop contém a maior parte das questões essenciais: garantia de qualidade, modelos educativos centrados nos resultados da aprendizagem, medidas a favor dos menos qualificados e dos
desfavorecidos, orientação e aconselhamento, acesso ao sistema de créditos no EFP (ECVET), etc. Entre os temas que surgem como menos proeminentes contam se a imagem e a atractividade do EFP, os percursos
individualizados e as possibilidades de progressão, o financiamento do
EFP e o desenvolvimento dos professores e formadores. Este último é
bastante surpreendente, uma vez que a garantia de qualidade figura em
posição destacada na agenda e que os professores e formadores são
os mais importantes agentes de mudança. Como pode o EPF assegurar
a sua elevada qualidade se aqueles que fazem a aprendizagem acontecer continuam a seros “obreiros esquecidos”?
É evidente uma tendência para as estratégias e “pacotes” nos domínios das políticas que associam o EFP a medidas em matéria de política
de emprego, em especial nos novos Estados Membros. No entanto, a
informação sobre políticas e medidas que o Cedefop recebeu dos países tende a ser ou muito genérica ou demasiadamente técnica, pelo que
é difícil fazer o ponto da situação ou perceber se os agentes, formadores e formandos do EFP, estão a obter bons resultados. Só alguns países
fixaram objectivos quantitativos e qualitativos e têm uma visão clara dos
indicadores de sucesso, que os poderão ajudar a avaliar a eficácia das
suas políticas.
Num domínio tão vasto e complexo como o EFP, não surpreende que
alguns países peçam mais tempo para consolidar o seu trabalho em matéria de quadros/sistemas de qualificações e de questões de qualidade.
Em vez de estabelecerem novas prioridades, preferem manter as actuais.
Ao mesmo tempo, há uma procura crescente de mais e melhores dados estatísticos relativos ao EFP e de mais avaliação e investigação para formular políticas bem direccionadas. No entanto, estes dados são difíceis de encontrar. As estatísticas compiladas e analisadas a nível europeu são baseadas nos dados nacionais que os países acordaram em fornecer. A visão que dão do desempenho e financiamento do EFP não pode ser mais detalhada ou rigorosa do que a que os próprios dados permitem. É também sentida a necessidade de mais investigação em matéria
de EFP para fundamentar as conclusões decorrentes da análise política.
( 3 ) ECTS = Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos,
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html
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Em Helsínquia, os ministros concordarão seguramente em continuar a
trabalhar nos instrumentos desenvolvidos a nível europeu (QEQ, sistemas
de créditos no ensino e formação profissionais (ECVET), Rede Europeia
de Garantia da Qualidade no EFP, EUROPASS). A nível nacional, aspectos que até agora mereceram menos atenção, como o de promover a imagem do EFP e torná-lo mais atractivo, podem ganhar relevância, conduzindo eventualmente a percursos e progressões mais individualizados, especialmente no acesso ao ensino superior e no decurso deste, a mais e
melhor orientação e aconselhamento, ao reforço da aprendizagem no
local de trabalho e ao reconhecimento de competências adquiridas de um
modo não formal. Neste contexto, serão necessárias também melhores
respostas às necessidades do mercado do trabalho, mecanismos de financiamento adequados, garantia de qualidade e desenvolvimento de professores e formadores. Fazer participar todos os envolvidos no EFP (decisores políticos, autoridades da educação, parceiros sociais, organismos
sectoriais, prestadores de EFP, professores e formadores, formandos,
etc.) e promover uma parceria activa constitui uma condição para a continuação do êxito do processo de Copenhaga. Espera-se que haja solicitações de uma melhor utilização dos dados estatísticos, especialmente
para melhorar a informação sobre financiamento, juntamente com pedidos de mais investigação em domínios relacionados com o EFP.
Assim, convidamo-lo a analisar as questões centrais do debate sobre
a política de EFP na Europa e a utilizar esta revista como plataforma para apresentar as suas constatações.
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As TIC na educação:
a oportunidade para escolas
democráticas?
Helen Drenoyianni
Professora de TIC na Educação, Escola da Educação, Universidade Aristóteles de
Salónica

RESUMO

Qual é o futuro das escolas e qual é o papel das TIC nesse futuro? Para alguns de
nós, as TIC são emblemáticas do debate contemporâneo sobre a reforma educativa: a sua incorporação na educação proporciona uma significativa melhoria na qualidade geral da educação que os nossos filhos recebem. Para outros, essa melho ria não pode concretizar-se nas actuais condições educativas. Para que as capacidades libertadoras, dinâmicas e emancipadoras da utilização das TIC possam flo rescer, necessitamos de um terreno diferente, adequado a uma visão humana e democrática da educação. Este artigo procura analisar estas duas perspectivas no contexto de factos, números e histórias da realidade das salas de aula e formular argumentos críticos sobre o papel potencial das TIC na educação.
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Introdução
No final da década de 80, teve lugar no Brasil um debate televisivo entre Seymour Papert, criador da Logo e figura destacada em tecnologia da
educação, e Paulo Freire, educador crítico e filósofo mundialmente conhecido (1). O tema principal do debate era “o futuro da escola” e, no início da conversa, Papert sugeriu a existência de três fases “na relação entre o indivíduo e o conhecimento”.
A primeira fase inicia-se com o nascimento da criança, que começa a
aprender de uma forma auto-orientada, experimental e exploratória. Mais
tarde, ainda nesta fase, a criança parece entrar numa situação qualitativamente diferente, que se manifesta numa mudança no processo de aprendizagem. A aprendizagem por exploração evolui para aprendizagem através de “procurar adultos que vão dizer coisas”. “Aprender pelo que nós é
dito” atinge o seu zénite na fase dois, ou seja, na escola. Este é um momento crítico, no qual a criança tem de parar de aprender e de aceitar o
processo de ser ensinada. Aprender sendo ensinado e recebendo depósitos de conhecimento constitui a característica principal e definitiva desta fase perigosa e, possivelmente, traumática, que pode ser responsável
pela destruição dos instintos de muitas crianças. No entanto, os que lhe
sobrevivem adquirem uma série de competências, que lhes dão a possibilidade de explorar um universo muito mais vasto e de entrar na fase três.
Esta última fase pode ser descrita como um regresso ao processo criativo da fase um. A aprendizagem torna se de novo exploratória e experimental, é motivada pelas necessidades, interesses e aspirações do indivíduo; é criativa e não é tão verbal.
Freire concordou com a lúcida descrição e análise feita por Papert destas três fases. Comentou que a fase da escola é, de facto, horrível e que
tem sido má para muitas crianças, mas defendeu também que a ideia de
escola é necessária e valiosa. Observou que, historicamente, as pessoas
aprenderam antes de ensinar e que é precisamente a realização da experiência de aprender que nos “ensina a ensinar” e a inventar a fase de “aprender sendo ensinado”. Dentro desta fase inventada, a que chamamos escola, espera se que a criança parta da experiência de “conhecimento comum e de senso comum” da primeira fase e chegue à sistematização do
conhecimento que assegura a continuidade da busca e a produção do conhecimento ainda não existente. Como perguntou:
“Como fazemos a transição essencial do conhecimento comum e
senso comum para o conhecimento mais metodicamente rigoroso
das ciências sem que a organização apropriada nos seja fornecida por
uma entidade especializada nesta matéria”? (2).

(1) Disponível na Internet: http://www.papert.org/articles/freire/freirePart1.html [citado em
2.6.2006].
(2) Disponível na Internet: http://www.papert.org/articles/freire/freirePart4.html [citado em
2.6.2006].
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Dentro desta linha de raciocínio, Freire ilustrou e explicou o seu desacordo com a análise metafísica – como a caracterizou – de Papert sobre
o fim inevitável da escola. Segundo Papert, o que está errado com as
escolas é absolutamente fundamental. Argumentou contra os dolorosos
efeitos sobre a criatividade, a curiosidade natural e a capacidade intelectual das crianças e afirmou que a semente da mudança está nas próprias
crianças que mais tarde se revoltarão. Utilizando uma série de exemplos,
colocou a utilização da tecnologia no centro da previsível recusa da criança
de aceitar a opressão da escolaridade. Para ele, a ideia de que a tecnologia pode ser utilizada para fazer avançar a escola é absolutamente ridícula. A tecnologia não irá melhorar as escolas; na verdade irá deslocálas, levá-las a desaparecer e mudar inteiramente a nossa compreensão
da entidade escola (Freire e Papert, 1980; Papert, 1996a; 1996b). Para
Freire, no entanto, o desafio não anuncia o fim da escola, mas a sua reconstrução, com a ajuda de todos os que sobreviveram e dela escaparam
à morte cognitiva.
“ [O desafio] é transformá-la completa e radicalmente e ajudá-la a dar
origem a um corpo que já não corresponde à verdade tecnológica do
mundo… a um novo ser tão actual como a própria tecnologia… Para
mim, o problema que enfrentamos hoje é a correcção dos erros da
segunda fase, que não são todos erros didácticos nem metodológicos,
mas sim, na realidade, ideológicos e políticos” (3).
Possivelmente, os pontos e questões levantados nesta estimulante e
interessante conversa continuam válidos no presente, na medida em
que parecem estar subjacentes aos debates e discussões contemporâneos sobre a necessidade de reforma da educação e sobre o papel e o valor revolucionário da utilização da tecnologia da informação e da comunicação (TIC) na educação. É interessante que ambos os lados, tanto o
de Papert como o de Freire, pareçam concordar em que as escolas se tornaram estabelecimentos burocráticos tirânicos que promovem um conceito da educação bancário e depositante. Ambos concordam em que as escolas têm de mudar e que as TIC proporcionam novas, complexas e diversificadas maneiras de conhecer, de aprender, de pensar, de comunicar e de fazer sentido. No entanto, as suas explicações e análises da crise da escola moderna e as suas propostas para a enfrentar, incluindo as
suas percepções do papel das TIC nestas propostas, são fundamentalmente diferentes.
De um lado estão aqueles que, como Papert, encontram soluções
técnicas, artificiais e metafísicas para problemas educacionais profundamente enraizados. Para este grupo, as TIC, por si só, podem desencadear mudanças fundamentais na maneira como os professores percepcionam e agem sobre os processos de ensino e aprendizagem. As TIC representam o centro da mudança educacional inovadora, e a sua incor(3) Disponível na Internet: http://www.papert.org/articles/freire/freirePart2.html [citado em
2.6.2006].
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poração em todos os aspectos da educação é vista como equivalente à
melhoria da qualidade, da eficiência e da eficácia da educação. Outros,
como Freire, tentam compreender os problemas educacionais colocandoos no seu devido contexto cultural, ideológico e político. Para este segundo grupo, a mudança educacional não é sinónimo de mudança dos métodos de ensino, mas de mudança nos objectivos, nos processos e nas
estruturas de todo o sistema educativo. Deste ponto de vista, as TIC são
laterais à mudança educacional e são conceptualizadas como um tema e
como um instrumento com capacidades potencialmente humanizadoras,
libertadoras e motivadoras. No entanto, estas capacidades só poderão realizar-se e cumprir-se no contexto de um conceito de escola totalmente
diferente, que siga, em termos teóricos e práticos, os princípios de uma
visão humana e democrática da educação.
As duas secções subsequentes deste documento analisarão estes dois
pontos de vista. A primeira parte procura abordar a retórica subjacente ao
papel das TIC como agente de mudança e como antídoto da educação,
analisar os pressupostos socioeconómicos e pedagógicos do seu papel
em relação a factos e números da realidade das salas de aula e formular argumentos críticos contra a ideia de se ver as TIC como o totem da
mudança educativa. A segunda parte procura redefinir e abordar novamente o papel das TIC, de um ponto de vista humano e democrático; concentra-se em histórias de sucesso das TIC, reflectindo sobre as suas
potencialidades libertadoras, que podem revelar-se quando integradas
num sistema educativo progressista.

As TIC como emblema da reforma educativa
Dizem-nos cada vez mais insistentemente que as TIC representam uma
grande prioridade educativa, que a sua utilização irá melhorar a qualidade geral da educação que as crianças recebem e que são os melhores
veículos para a mudança e a inovação radicais da educação. A retórica
subjacente a estas afirmações começa habitualmente com descrições de
como a sociedade, o local de trabalho e a própria vida mudaram com o
aparecimento, a evolução, a presença ubíqua e a utilidade das TIC em
quase todos os sectores da actividade humana. A tecnologia é colocada
no centro das transformações sociais, culturais e económicas a que assistimos e é representada como uma das principais causas indutoras dessas mudanças e transformações. Assim, somos lembrados e informados
de que a utilização das TIC gera, por si só, uma nova economia altamente competitiva e uma sociedade de alta tecnologia, frequentemente
denominada sociedade da informação ou do conhecimento, que valoriza
o conhecimento e a informação como as pedras angulares do desenvolvimento económico e da produtividade e que necessita de um novo tipo
de cidadão e de um novo tipo de trabalhador com elevadas competências,
capacidades e conhecimentos.
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“A tecnologia e a informação avançada transformaram o mundo numa
comunidade global… Neste ambiente, os empregadores valorizam os
candidatos a emprego capazes de adquirir novos conhecimentos, aprender novas tecnologia, processar informação rapidamente, tomar decisões e comunicar” (Parceria para as competências do séc. XXI, 2003,
p. 6-7).
Neste contexto, a tecnologia é tratada como uma entidade autónoma
ou uma força exterior, semelhante a um fenómeno natural – senão mesmo uma catástrofe natural – que conduz a sociedade e a economia.
Tem o poder de definir o que é o conhecimento e o que significa ser uma
pessoa bem informada e, por inevitável consequência, serve de impulso
à reformulação e à reinvenção da educação.
A retórica prossegue descrevendo a educação pública como ineficaz,
frequentemente conceptualizada como a transmissão de conhecimento
aos alunos. As escolas não conseguem preparar as crianças para os seus
futuros papéis como cidadãos, trabalhadores e profissionais porque não
são capazes de as equipar com o conhecimento, as competências e as
atitudes que as habilitem a ser eficientes, eficazes e competitivas no mundo em rápida mudança de hoje. Esta visão da educação como um “produto para ser consumido” e a oratória da emancipação do “aluno-consumidor-futuro trabalhador” leva, necessariamente, à reconsideração das prioridades, dos meios e dos fins da educação (Apple, 2001). Padrões académicos mais elevados, programas nacionais mais rigorosos, maior utilização
de testes nacionais de desempenho e uma ênfase na responsabilização
dos estudantes, professores e escolas são apresentados como as soluções
para os problemas económicos, sociais e políticos que devastam a educação (Apple, 1993; Sheldon e Biddle, 1998). Entre as muitas recomendações feitas pelos promotores destas acções conta-se uma maior ênfase na utilização de TIC, como símbolo de educação e de vida modernas,
sofisticadas e de qualidade. Aparentemente, o paradoxo subjacente a estas propostas reside em que as TIC são apresentadas simultaneamente
como agente de mudança que desencadeia múltiplas crises e como antídoto ou solução para os problemas sociais, económicos e educacionais
gerados por estas crises.
“Fundamentalmente, as TIC mudam a forma como vivemos, aprendemos e trabalhamos. Como resultado destas mudanças, as ferramentas tecnológicas e a aplicação criativa da tecnologia têm a capacidade de aumentar a qualidade de vida das pessoas, melhorando a eficácia do ensino e da aprendizagem, a produtividade da economia e
dos governos e o bem-estar das nações” (Educational Testing Service,
2002, p. 3).
Esta linha de raciocínio conduz à ideia de que a incorporação das TIC
em todos os aspectos da educação é, de facto, inevitável para todas as
nações que queiram melhorar a eficácia do ensino e da aprendizagem.
“Melhorar a qualidade da educação graças à tecnologia multimédia e à
Internet é uma das prioridades da cooperação europeia. Todas as es-
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colas, senão mesmo todas as salas de aula, devem ser altamente informatizadas, todos os professores devem saber utilizar a tecnologia
para melhorar os seus métodos de trabalho e todos os jovens devem
ser capazes de alargar os seus horizontes utilizando-a confortavelmente, embora com a necessária perspectiva crítica. Estes são alguns dos
objectivos prioritários para 2010 que os sistemas de educação e formação dos países da UE fixaram para si próprios no contexto da Estratégia
de Lisboa” (Eurydice, 2004, p. 3).
Os elevados níveis de despesa e investimento que estão a ser aplicados para equipar as instituições de ensino com TIC e para formar os educadores na sua utilização são justificados por duas ordens de pressupostos: socioeconómicos e pedagógicos. Os pressupostos socioeconómicos baseiam-se num filosofia de eficácia social e económica da educação
e promovem a ideia de que a utilização das TIC nas escolas aumentará a
produtividade dos professores e dos estudantes e permitirá a preparação de uma futura força de trabalho tecnologicamente habilitada. A utilização das TIC pode simplificar e modernizar as tarefas administrativas e
de gestão, pode facilitar e melhorar a preparação das aulas pelos professores, pode aumentar a velocidade e melhorar a eficácia da comunicação entre pais, estudantes, professores, escolas, autoridades e organizações do sistema educativo e tornar mais eficaz a avaliação, através
de testes e classificações electrónicos. Assim, as escolas podem beneficiar dos ganhos de produtividade que as TIC trouxeram ao sistema e “podem realizar mais trabalho a menor custo”. (Cuban, 2001, p. 13). Ao mesmo tempo, e uma vez que as competências e conhecimentos tecnológicos são altamente valorizados no mercado do trabalho, garantindo empregos bem pagos e mobilidade social ascendente, a introdução de lições de
literacia em TIC constitui uma necessidade. Os pressupostos pedagógicos centram-se no papel que as TIC podem desempenhar revolucionando os métodos de ensino e de aprendizagem. A utilização das TIC pode
transformar a educação, levando a que o ensino e a aprendizagem sejam
baseados em projectos, flexíveis, focalizados nas competências, baseados nos problemas, individualizados e centrados nas crianças. A sua utilização pode servir como motor e facilitador de uma mudança curricular
radical. Ajuda os estudantes a tornarem se autónomos, motivados e independentes, reforça a interacção e a cooperação, permite uma compreensão mais profunda, cria ambientes de aprendizagem ricos em informação e permite aos professores funcionarem mais como tutores, apoiantes e orientadores do que como transmissores de conhecimento.
Existe um número crescente de investigadores e educadores que consideram que a maior parte destes pressupostos, especialmente os de carácter socioeconómico, são infundados. Para eles, a tecnologia pode ser
vista como um “sistema poderoso, regido por uma confluência de forças
alheias à educação” (Noble, 1998, p. 281) e representa “uma forma diferente de aplicar às escolas a lógica económica”, tratando-as como “um
mercado potencial ou uma base de clientes” ou como um viveiro de
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“uma futura base de clientes” (Bromley, 1998, p. 8; Apple, 1998; Cuban,
2001). Apesar de fortes objecções, a retórica das TIC teve sucesso na promoção do acesso de vastas camadas da população às TIC, despertando
as comunidades educativas, os pais e as autoridades e acelerando a
sua taxa de penetração em quase todas as instituições de ensino.
Dados internacionais recentes mostram que a integração das TIC está no
centro das políticas educativas nacionais e que o nível de informatização
das escolas e das habitações está em constante crescimento (OCDE,
2001; Eurydice, 2001). O último relatório Eurydice (Eurydice, 2004), que
inclui dados empíricos dos estudos PISA 2000 e PIRLS 2001, refere especificamente que:
• As TIC fazem parte do programa obrigatório dos alunos em quase todos os países europeus. Nas escolas primárias, a tendência é para considerar as TIC como uma ferramenta educativa e no ensino secundário, a
de as ver como ferramenta e como área de estudo de pleno direito.
• Na maior parte dos países, a formação básica na utilização das TIC para fins educativos faz parte da formação inicial dos professores do ensino
primário e secundário.
• Na maioria dos países europeus, o número médio de alunos por computador varia entre 5 e 20, no escalão dos 15 anos, mas há países, como
a Bulgária, a Grécia, Portugal e a Roménia, em que este rácio é excepcionalmente elevado e que estão empenhados em reduzi-lo. O nível de informatização da escola tende a reflectir o nível de informatização residencial, mas há países (novamente a Bulgária, a Grécia, Portugal e a Roménia)
onde os computadores caseiros estão muito generalizados, enquanto o
equipamento das escolas continua menos desenvolvido).
Estes dados podem sugerir que o problema do acesso a equipamentos de TIC e da sua utilização está a ser lenta mas gradualmente resolvido. No entanto, o acesso é apenas uma parte do problema, pois a utilização das TIC, em especial a sua utilização de forma criativa, é um problema totalmente diferente. Como informa o já citado relatório Eurydice
(Eurydice, 2004):
• Cerca de metade dos alunos do ensino primário respondem que nunca ou quase nunca usam as TIC na escola. A frequência da utilização do
computador aumenta consideravelmente no ensino secundário.
• A maioria dos alunos de 9 e 10 anos respondem que as duas actividades mais comuns no computador da escola são as ligadas à escrita, utilizando um processador de texto, e à busca de informação.
Relativamente à maior frequência da utilização de TIC entre os alunos de 15 anos, a maior parte das escolas secundárias trata as TIC
como uma área distinta, enquanto que a escrita e a busca de informação
não são as utilizações inovadoras que a maior parte dos promotores das
TIC pretendiam. Com efeito, existe cada vez mais material de investigação académica que revela, para a maioria das escolas, uma imagem frustrante da utilização de TIC nas salas de aula e que parece reconhecer a existência de um grande fosso entre acesso, utilização e qua-
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lidade da utilização das TIC nas escolas (Murphy e Beggs, 2003; Reynolds
et al, 2003; Kozma, 2003; Zhao et al, 2002; Cuban, 2001; Williams et al,
2000; Pelgrum e Anderson, 1999; Cuban, 1999). Os resultados do estudo de Cuban sobre as escolas de Silicon Valley (Cuban, 2001) são idênticos aos resultados obtidos por vários investigadores na Europa e noutras partes do mundo:
• Em comparação com o passado, os estudantes e professores têm muito mais acesso às TIC, tanto em casa como na escola. Contudo, a sua utilização na sala de aula continua a ser desigual e pouco frequente. Mais
de metade dos professores não utilizam computadores na sala de aula e
menos de 5% dos estudantes dizem ter experiência tecnológica significativa na escola.
• A maior parte dos professores não usa TIC nas suas práticas curriculares. Menos de 5% dos professores integram a utilização de TIC no ensino das matérias escolares. A maior parte dos utilizadores de TIC vêem
as actividades informáticas como enriquecedoras ou como uma importante mais-valia, e a utilização pela maioria dos estudantes é periférica às
suas principais tarefas de aprendizagem. Os estudantes utilizam as TIC
para completar trabalhos e procurar informação em CD-ROM ou na Internet,
enquanto os professores as utilizam principalmente para planear e preparar as aulas, comunicar com colegas e com pais de alunos e executar tarefas administrativas.
• A maior parte dos professores vê o maior acesso dos estudantes à informação como “uma melhoria extraordinária da sua actividade de ensino” (Cuban, 2001, p. 94), mas as mudanças produzidas pela utilização
de TIC são quantitativas e relacionadas com tarefas comunicacionais e
administrativas. Não houve uma revolução em consequência da utilização
da tecnologia e “a esmagadora maioria dos professores utiliza a tecnologia como instrumento de apoio aos modelos de ensino existentes, e não
para inovar” (Cuban, 2001, p. 134).
Em resposta a estas constatações, alguns investigadores e educadores optam pela explicação de uma “revolução lenta” ou “evolução lenta”,
enquanto outros preferem destacar as condições de uma utilização produtiva e inovadora da tecnologia. No entanto, quase todos propõem uma
forte promoção e consideráveis investimentos em termos de formação,
desenvolvimento de programas e aquisição de equipamentos (Eurydice,
2004; Reynolds, et al., 2003; Kozma, 2003; OECD, 2001; Zhao et al, 2002;
Cuban, 2001; Scheuermann, 2002).
A maioria das explicações propostas suscita confusão. Por se concentrarem ao nível dos professores, dos estudantes e do equipamento escolar, definem tanto o problema educativo como a sua solução de uma forma que serve determinadas necessidades, valores, ideias e resultados.
Para Papert, por exemplo, conclusões como as que acima se referem são
ilustrativas do modo como a reforma que visava mudar a escola foi, afinal,
mudada pela escola. Na sua opinião, a escola é um “organismo vivo” que,
naturalmente, “resiste à reforma, apropriando-se dela ou assimilando-a às
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suas estruturas” e, “ao fazê lo, desarma os reformadores e, por vezes,
consegue integrar alguma coisa do que estes propõem” (Papert, 1996a;
1996b). Se assim é, a solução consiste na substituição da escola por um
tipo diferente de estrutura.
Às novas tecnologias educativas são sempre atribuídas notáveis propriedades pedagógicas e, muitas vezes, são apresentadas como a solução para todos os males da educação. Na realidade, os meios e ferramentas educativos só podem servir e reforçar os objectivos de ensino, os
conteúdos curriculares e os métodos estabelecidos (Tsiakalos, 2002). Uma
vez que é para isto que se espera que sirvam, a sua utilização será normalmente assimilada às práticas e estruturas educativas existentes.
No entanto, as novas tecnologias são criadas como consequência do
progresso científico. Embora possam ter os seus activos e características
intrínsecos, não podem tornar-se autónomas nem ser compreendidas isoladamente dos mais vastos e mais poderosos contextos e dinâmicas sociais, económicos e políticos (Bromley, 1998; Apple, 1998). À medida que
a sua utilização educativa é assimilada, elas reflectem igualmente e, de
certa maneira, influenciam os problemas socioeconómicos contemporâneos e as condições prevalecentes no ensino. Assim, a incorporação e
utilização de TIC na educação reflectem, por exemplo:
• a centralização das finalidades e objectivos educativos oficiais e a rigidez dos programas escolares;
• a natureza multidisciplinar da organização dos conteúdos e as convicções epistemológicas, económicas e ideológicas dominantes sobre o
tema conhecimento;
• as abordagens mais tradicionais, conservadoras e sem imaginação ao
ensino e à aprendizagem;
• os efeitos de um processo, muitas vezes designado de desqualificação,
que reflecte o afastamento entre os professores e a concepção do ensino
e da aprendizagem, e a redução do seu papel à mera função executiva.
A utilização das TIC pode igualmente influenciar ainda mais o processo de desqualificação, através da ubíqua presença de materiais e recursos electrónicos pré preparados. Pode revelar a crescente sobrecarga e
a intensificação do trabalho e do stress do professor, por ser uma nova
competência que ele tem de aprender a utilizar. Por último, a utilização
das TIC pode realçar as desigualdades de classe, raça ou género e, através da noção de uma fractura digital, pode igualmente afectar as divisões
sociais, tornando-as mais profundas e mais fortes.
Em consequência, pode colocar-se a seguinte questão: se isto é tudo
o que essas novas, transformadoras e revolucionárias TIC trazem à
educação, para que nos havemos de maçar com elas?
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O lado mais positivo da utilização das TIC na
educação
A visão negativa da introdução e utilização das TIC na educação não
é a única possível. Há histórias de sucesso que parecem apontar para
uma grande variedade de possibilidades alternativas e promissoras:
“Michael, um rapaz de 8 anos, tinha dificuldade em ler e escrever. Agredia
frequentemente outras crianças, dentro e fora da sala de aulas. Um dia,
depois de um incidente em que magoou gravemente um colega, Michael
confessou ao professor que andava zangado há muito tempo. Via pouco
o pai, que vivia longe dele e da mãe. O professor ensinou-o a usar o correio electrónico na escola, para enviar e receber mensagens do pai. Em
seis meses, Michael tornou-se fluente a ler e a escrever.
No contexto de um projecto sobre ligações eléctricas seguras, os estudantes de uma escola de uma zona desfavorecida de São Paulo visitaram
o arquivo de um conhecido jornal, para fazerem um pouco de investigação.
Descobriram que a maior parte das notícias publicadas sobre a sua comunidade estavam relacionadas com violência, pobreza, tráfico de droga,
incêndios provocados por ligações eléctricas clandestinas e acidentes.
Todos saíram perturbados, tristes e desapontados com a imagem pública
da sua comunidade e com a representação mediática da sua vida e dos
seus valores. Sentiram que a maior parte das pessoas devia considerálos um bando de vadios das favelas. Decidiram dar uma resposta forte. Se
a imprensa não era justa com eles, haveriam de fazer o seu próprio jornal
de escola, para mostrar às pessoas todas as coisas boas que ali aconteciam. Utilizando tecnologia digital, conceberam e produziram a sua publicação e fizeram mesmo uma análise de viabilidade económica. O jornal tinha um suplemento especial sobre ligações eléctricas clandestinas
e inseguras, que eram causa de incêndios, cortes de energia e mortes na
comunidade. Publicando informação e imagens sobre ligações seguras e
inseguras, podiam informar as pessoas e ajudá-las a tornar mais seguras
as suas ligações domésticas (excerto resumido de Blistein e Cavallo, 2002).
Estas e centenas de outras histórias, espalhadas por livros, por artigos
e pela Web, parecem contar uma história diferente sobre a informática na
educação. Representam a projecção das esperanças e visões de um considerável número de investigadores, pais e educadores, que vêem nas TIC
“um espaço para respirar” e uma “oportunidade para libertar o aluno, democratizando e humanizando a escola”. Nesta visão, as TIC são percepcionadas como um conjunto de poderosos artefactos culturais, brinquedos divertidos e ferramentas intelectuais, que servem de apoio ao trabalho colectivo, podem motivar o mais inerte e desinteressado dos alunos,
permitem aos desfavorecidos aceder à aprendizagem e “participar activamente na produção de cultura, criando as suas próprias formas culturais
e iniciando-se na discussão das questões públicas” (Kellner, 2000, p. 206).
A libertação do uso das TIC em casa e na escola melhora e possibilita uma
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série de actividades humanas intrinsecamente aprazíveis, como o desenvolvimento de ideias e a construção de coisas, a expressão por meios multimodais e multi semióticos, a interacção na crítica, desafiando e, por vezes, provocando caminhos e criando sentido através da comunicação, da
interpelação e da investigação.
Tendo em mente estas metáforas, muitos promotores de TIC previram
repetidamente que a incorporação das TIC poderia colocar desafios significativos à educação. As histórias de sucesso, dizem, como aquelas que
anteriormente descrevemos, estimularão a reflexão sobre a pedagogia e
desencadearão discussões sobre o papel da escola e o papel dos professores. Consequentemente, as TIC funcionarão como catalisador das ideias
e convicções pedagógicas dos professores, perturbarão as rotinas estabelecidas e servirão de incentivo para uma mudança radical para práticas
progressistas de ensino e de aprendizagem. Infelizmente, esta visão revolucionária ainda não se materializou. Apesar de o interesse em debater
e discutir o papel transformador das TIC na educação ter aumentado exponencialmente, pouco mudou na realidade da maioria das salas de aula – porque não são só os professores que precisam de mudar, é todo o
sistema educativo. A lúcida descrição que Bromley faz desta necessidade é característica:
“Embora, mesmo nas actuais condições, ocorram certamente histórias
isoladas de sucesso, como ervas que nascem nas fendas do status quo,
não é provável que tenham efeitos muito duradouros. Para que destes rebentos floresça uma panóplia de práticas alternativas, será necessário modificar o terreno” (Bromley, 1998, p. 22).
Não há dúvida de que a visão emancipadora da utilização das TIC só
poderá materializar-se no contexto de um sistema educativo alternativo,
que:
• valorize a autonomia, a flexibilidade e a diversidade,
• baseie a educação nas necessidades, interesses e aspirações dos estudantes,
• incentive a compreensão, a reflexão e a análise,
• envolva concepções e práticas curriculares interdisciplinares e integradas,
• adopte abordagens do ensino e da aprendizagem baseadas em projectos, centradas na criança, holísticas, anti-racistas, experimentais e participativas.
Como se configura então, exactamente, um sistema educativo progressista em relação às TIC? As diferenças controversas e profundas entre os
dois episódios seguintes podem estimular a reflexão sobre esta questão.
Episódio 1: Quando os estudantes entram hoje na sala de aula, um rapaz pergunta: “Vamos para o laboratório hoje?” O professor responde:
“Temos aqui estas fichas de trabalho e as gravações…”. Invariavelmente,
quando ouvem dizer que é dia de fichas de trabalho, os estudantes começam a resmungar, alguns deles de forma bastante audível: “este tipo
não tem piada nenhuma”, “odeio isto, é chato”, “temos de fazer sempre
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a mesma coisa?”, “não suporto esta aula”, “isto não é uma aula de informática, é de fichas … que é que aprendemos? nada … a carregar num
botão!” (referindo-se ao gravador). Um estudante vira-se para um de nós
e refere-se às fichas de trabalho, lamentando-se: “Já sabemos isto, talvez
não com estas palavras esquisitas… mas já sabemos isto”. Embora os estudantes se queixassem das fichas de trabalho e das gravações, não perturbavam a rotina da aula… As sua atitudes eram, na sua maior parte,
ignoradas ou desvalorizadas pelos professores, que pareciam considerar
que uma certa medida de negativismo e de queixas eram típicas do
comportamento dos adolescentes na escola (excerto de Apple e Jungck,
1998, p. 144).
Episódio 2: Durante os anos da nossa actividade, tinha sido difícil recrutar adolescentes mais velhos, sobretudo rapazes. Alguns entravam, tinham uma experiência inicial e saíam. As aplicações mais frequentes, como o processamento de texto e os gráficos, não os atraíam, nem mesmo como habilitação para um emprego; os jogos de simulação não eram,
aparentemente, suficientemente interessantes. Durante algum tempo, tivemos um pouco mais de sorte com os programas de desenho mas, como não os deixámos criar pornografia, também isso perdeu o interesse.
O nosso maior sucesso até agora chegou com o aparecimento da multimédia.
Dois ou três adolescentes… apareceram com a ideia de criar uma espécie de guia electrónico do Harlem. Começaram com o mapa do metropolitano e algum texto sobre o que encontrar (e o que evitar) na zona de
cada estação, acompanhado por fotografias digitalizadas dos locais. A
ideia pegou e o grupo inicial cresceu bem para além das nossas expectativas. O projecto cresceu também. Denominado pelos seus criadores O
que interessa saber sobre o Harlem, tornou-se mais do que um mapa do
metropolitano anotado. Mostra agora onde vive cada um deles. Tem fotografias das suas famílias e amigos e de locais aprazíveis nas vizinhanças.
Alguns usaram uma câmara portátil para fazer entrevistas ao vivo e incorporaram pedaços desses vídeos no guia. Cada um trabalhou com os
elementos que considerava mais gratificantes Todos aprenderam os
processos de integração dos seus trabalhos numa base multimédia comum. O melhor de tudo é que continuam a aparecer e a trazer outros com
eles (excerto de Stone, 1998, pp. 189-190).
Os dois episódios parecem ter poucas semelhanças e uma variedade
de diferenças. Em primeiro lugar, ambos ocorrem em estruturas com fins
educativos; os protagonistas são, portanto, professores e estudantes. Em
segundo lugar, nos dois casos, o objectivo educativo é comum. Trata-se
do desenvolvimento de competências de literacia informática. No entanto, cada estrutura definiu esse objectivo de forma diferente, e estas diferentes definições, por sua vez, traduziram-se em abordagens contraditórias do ensino e da aprendizagem.
No caso do episódio 1, a literacia informática é encarada como um tema académico de natureza enciclopédica, com um conteúdo cognitivo pró-
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prio, que tem de ser dado e depositado nas mentes dos alunos. Assim, foi
planeada uma unidade de 10 dias de ensino de informática que, devido
a pressões organizativas, consistia em dois filmes, um programa comercial pré-preparado contendo lições gravadas e as correspondentes fichas
de trabalho. Como se vê no excerto, o descontentamento, a irritação e o
desinteresse dos alunos eram evidentes. Pedia-se-lhes que estivessem a
maior parte do tempo calmamente sentados numa sala de aula, ouvindo
gravações que transmitiam informação sobre a história dos computadores, a maneira como funcionam, os dispositivos de entrada e de saída, as
características da programação em Basic e os efeitos da informática na
sociedade. Destes dez dias, três eram passados pelos estudantes no departamento de informática, e eram estes os mais agradáveis; no último
dia, tinham de responder a um teste, para efeitos de avaliação.
O episódio 2 decorre numa estrutura educativa informal, um centro informático comunitário. Neste caso, a literacia informática é vista como um
conjunto de conhecimentos e de competências que cada um pode escolher para obter e desenvolver o que tenha para si um significado pessoal. Este conjunto não é pré-determinado, mas sim construído individualmente, não havendo, portanto, normas ou objectivos a cumprir, testes
ou exames, leituras ou livros de texto, gravadores ou fichas de trabalho,
nem professores que supervisionam os estudantes enquanto estes estudam a matéria. Trata-se de um local discursivo, onde as pessoas vão
voluntariamente, para dominar uma tecnologia como ferramenta pessoal,
porque o desejam e porque sentem que são capazes de aprender qualquer coisa que pode ser útil para a sua vida. Consequentemente, visitantes e participantes escolhem e têm completo controlo sobre o que querem aprender da tecnologia digital e como querem aprender. Os professores estão ali para ajudar as pessoas a identificarem o que querem aprender e para as ajudar a consegui-lo.
Muitas das estruturas e processos descritos no episódio 1 representam
um dos modelos de educação menos imaginativos, que tem sido repetido
e severamente criticado, por fazer da escola um estabelecimento obsoleto e um organismo opressivo, que desperdiça a vida dos jovens, consome a sua criatividade e, por definição, exclui os mais vulneráveis da experiência aventurosa, exploratória e agradável da aprendizagem. Em contraste, muitos dos atributos de um centro informático comunitário, como já
ficou demonstrado em vários casos envolvendo TIC e centrados no desenvolvimento e emancipação em comunidades (Dillon, 2002), são inerentemente comparáveis a uma escola humana e democrática. Num ambiente experimental, procura-se adaptar o processo de ensino às necessidades e interesses de cada um dos formandos, ajudando-os a colaborar para a obtenção de objectivos comuns. Daí resulta que todos têm o direito de participar e ninguém é excluído. O respeito pela diferença e pela
diversidade é evidente e o livre curso das ideias é muito valorizado. A homogeneidade não é uma necessidade, na medida em que o programa “não
faz parte de uma tradição selectiva nem de alguma visão do conhecimen-
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to legítimo” (Apple, 1993), mas é o que cada um dos participantes quer fazer dele, através das suas escolhas pessoais que, obviamente, reflectem as suas necessidades, história e cultura pessoal e comunitária.
Aparentemente, esta linha de raciocínio não promove a ideia de que as
escolas devem tornar-se centros comunitários, mas é significativo acrescentar que as escolas devem funcionar como “centros de aprendizagem”
(Halfpap, 2001). Consequentemente, podem aprender muito com o carácter informal, a liberdade desfrutada, a capacidade colectiva e os atributos participativos de um centro comunitário. No contexto de uma educação
humana e democrática, o papel das TIC pode ser descrito com tendo um
duplo carácter:
• As TIC são, por si próprias, um tema de ensino interessante e importante, uma das “chaves” necessárias para a “abertura”, a compreensão
e a participação no mundo.
• A utilização das ferramentas das TIC pode reforçar, promover e alargar as práticas de uma estrutura educativa democrática.
Especificamente, podem ser vistas como questões de considerável
importância a apreciação, análise crítica e consideração reflexiva da paisagem tecnológica em mudança da economia e as implicações culturais,
sociais e educacionais suscitadas pela utilização das TIC na actividade humana. A consciência do envolvimento das TIC na construção do poder e a
consideração das exclusões e opressões introduzidas pela sua utilização
podem permitir a compreensão de grandes problemas sociais com que
os estudantes se deparam na sua vida pessoal e colectiva e podem ajudálos a promover o desenvolvimento de um futuro tecnológico mais humano.
Neste contexto, a literacia em matéria de TIC é reforçada com uma forte dimensão crítica, que faz apelo ao cepticismo dos estudantes e põe
constantemente em questão suposições e discursos tecnológicos. Para
além deste aspecto, a literacia em TIC pode ser considerada como integrando uma série de múltiplas literacias críticas (Drenoyianni e Mylona,
2004), que exigem aos estudantes que “leiam” o seu mundo cultural e social e que “escrevam” a sua contribuição própria para ele.
“A educação deve, certamente, prestar atenção à nova cultura multimédia e ensinar como ler e interagir com os novos ambientes de
computadores e multimédia, no quadro das novas formas de literacia
múltipla. Este esforço deverá fazer parte de uma nova pedagogia crítica que procure emancipar criticamente as pessoas, para que estas
possam analisar e criticar a tecnocultura emergente, assim como participar em fóruns e sites culturais” (Kellner, 2000, p. 211).
Em resultado, a literacia TIC pode desenvolver-se através da experimentação e da exploração, à medida que os estudantes se iniciam nas
actividades de processar criticamente, analisar, interpretar, comunicar e
avaliar palavras, imagens, vídeos, sons e conteúdos de multimédia. Mas
pode igualmente desenvolver-se através da acção espontânea e da livre
investigação das possibilidades tecnológicas disponíveis, no âmbito de
projectos colectivos.
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“Duas alunas do quinto ano de escolaridade, Monalisa e Gleidiane, não
estavam muito interessadas no Lego, mas gostavam muito de arte e fotografia. No primeiro dia, Monalisa pintou uma imagem. Depois começaram
a explorar os outros materiais artísticos, fazendo pequenas figuras e miniaturas de mobília em barro. Decidiram construir uma casa em barro
para pôr os móveis lá dentro. Estavam muito contentes, mas eu tinha uma
preocupação: a casa não tinha elementos tecnológicos. Não havia robótica, nem programação, nem material digital. Interessam-nos estas tecnologias porque abrem muitas possibilidades que os materiais convencionais não permitem. Procurei dar algumas ideias sobre a forma de integrar
a robótica na casa, mas era claro que isso seria uma imposição minha. No
entanto, aconteceu outra coisa: duas outras garotas, Mauriza e Edilene,
tiveram a ideia de integrar alguma robótica na casa, por exemplo, uma porta da rua automática e temporizadores para as luzes, para que a casa pudesse poupar energia. As criadoras originais continuaram a trabalhar com
elas por mais duas horas, mas depois decidiram voltar a pintar… Isto ilustra que ter uma multiplicidade de ferramentas de expressão e um espaço convivial abre novas possibilidades para um verdadeiro trabalho de
colaboração. A frutuosa colaboração entre as “arquitectas” e as “engenheiras” foi um exemplo da sinergia que pode ter lugar em tais ambientes.
Nenhum dos grupos prescindiu da autoria da ideia ou do projecto, mas
concordaram amigavelmente em partilhar o crédito de um trabalho colectivo, para o qual cada um contribuíra segundo os seus próprios interesses. Na verdade, é assim que os adultos trabalham em projectos, mas é
muito raro na escola” (excerto de Blikstein e Cavallo, 2002).
Este caso leva-nos ao segundo grande papel que as TIC podem ter numa estrutura educativa humana e democrática. Não há dúvida de que a
utilização das TIC pode alargar e promover práticas, experiências e estruturas humanas e democráticas, fornecendo a estudantes e professores
um vasto conjunto de meios e ferramentas para a expressão, interacção,
criação, reflexão, análise, construção, comunicação e criação de significados. Neste contexto, a tecnologia digital é utilizada sempre que há uma
finalidade apropriada, quando os estudantes optam por utilizá-la, entendendo que é a melhor ferramenta possível que têm à mão. Dentro desta
linha de pensamento, as tecnologias construtivas, dinâmicas e expressivas, além de proporcionarem formas de abordagem ao ensino e à
aprendizagem cooperativa, baseada na investigação e centrada na criança,
podem dar acesso a conteúdos controversos, culturas contraditórias e diferentes ideias, valores e géneros. Isto alarga a janela dos estudantes sobre o seu universo. Permite-lhes explorar e compreender as suas geografias sociais, culturais e históricas em comparação com as das outras pessoas. Por último, e talvez ainda mais importante, as tecnologias digitais
permitem a criação, produção e divulgação dos conteúdos, construções
de conhecimento e projecções do mundo do próprio estudante.
Ironicamente, é preciso admitir que muitas das capacidades libertadoras e criativas da utilização das TIC já são materializadas por um núme-
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ro significativo de crianças em todo o mundo. São as crianças e adolescentes que falam sobre si e sobre a sua vida em páginas pessoais na Web,
que interagem, comunicam e criam comunidades e confrarias virtuais jogando, participando em grupos de discussão e chats, que adquirem conhecimentos e competências valiosos, e não apenas técnicos, simplesmente brincando com conteúdos e equipamentos digitais e navegando no mundo da tecnologia. Contudo, importa focar dois aspectos em relação às experiências dessas crianças:
• são experiências de um grupo de crianças, não de todas as crianças;
• a maior parte do que estas crianças fazem, aprendem e experimentam
com as ferramentas TIC não tem lugar na escola, mas fora dela.
Esta linha de raciocínio, juntamente com a história das lições de informática em fita gravada, pode levar alguns de nós a concluir que as TIC
vão revolucionar a educação fazendo desaparecer as escolas. Para outros, a triste história dos estudantes da aula de informática lembra que a
utilização das TIC pode ser perfeitamente inútil quando inserida em práticas e estruturas de um sistema educativo tirânico e rígido. Felizmente,
há também outras histórias. Há histórias de crianças como as meninas arquitectas e engenheiras, dos estudantes de São Paulo e dos adolescentes de Harlem, que nos incentivam a manter viva a esperança e a ideia de
que a utilização das TIC na educação representa uma possibilidade única de revitalização da escola e uma excelente oportunidade para a educação humana e democrática.
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RESUMO

Os novos conceitos normativos de flexibilidade, empregabilidade e aprendizagem
ao longo da vida estão a alterar os requisitos do mercado laboral, introduzindo
padrões de emprego flexíveis e novas nece ssidades em termos de competências.
Ao mesmo tempo que o modelo típico de progressão na carreira, baseado num
conjunto específico de competências (profissionais), foi comprometido em
grande medida, os trabalhadores confrontam-se com desafios crescentes
para manter a sua empregabilidade, através de uma adaptação contínua dos
seus perfis de competências e da gestão individualizada das suas carreiras.
Estas tendências estão a afectar crescentemente os trabalhadores a todos os
níveis de competências, tanto nos sectores da produção como dos serviços.
Vários estudos e indicadores apoiam a hipótese de que um novo tipo de trabalhador
e m p r e e n d e d o r , c a r a c t e r i z a d o p o r u m c o n j u n t o d e c o m p e t ê n c i a s i n d i vi d u a l i z a d a s ,
mecanismos de controlo internalizados e competências transferíveis, consideradas
prioritárias em relação às competências técnicas, se tornará gradualmente o
novo protótipo considerado desejável pelos gestores e pelos peritos em
desenvolvimento dos recursos humanos. Com base no projecto do 5º programaquadro de investigação da UE Vocational identity, flexibility and mobility in the
European labour market (Identidade profissional, flexibilidade e mobilidade no
mercado laboral europeu), argumenta se no presente documento que a maior
parte dos trabalhadores da Europa com um nível de competências intermédio
não dispõem dos recursos e capacidades necessários para satisfazer as condições
de um desenvolvime nto potencial que lhes permita vir a ser o tipo de trabalhador
empreendedor. A questão central abordada no documento é a medida em que
os diferentes contextos nacionais e sectoriais contribuem para criar condições
que favorecem ou dificultam o desenvolvimento da capacidade dos trabalhadores
para fazerem face a grandes mudanças no trabalho.
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Introdução
As identidades laborais variam tanto do ponto de vista da intensidade
com que são apreendidas, como do do significado que lhes é atribuído pelos indivíduos (1). Podem ou não ter grande significado para um indivíduo e esse significado evolui ao longo da vida laboral e da trajectória profissional pessoal do indivíduo (Heinz, 2003). Dado que são susceptíveis
de evolução e adaptação, as identidades laborais são muito dinâmicas e
estão muito dependentes de uma série de factores e condições (Brown,
1997). Contudo, o conceito de identidade laboral pode constituir um instrumento útil, que permite compreender melhor a forma como os indivíduos se relacionam com a sua vida laboral e planeiam o seu futuro desenvolvimento profissional. Por outro lado, a teoria da socialização relacionada com o trabalho pressupõe que as identidades laborais desempenham
um papel decisivo, ajudando os indivíduos a definirem a sua orientação
profissional e a criarem uma ligação e um compromisso com o trabalho
(Heinz, 1995; 2002).
Se bem que o trabalho continue a ser um elemento de formação da
identidade global do indivíduo, constitui também um meio de realização
pessoal e de concretização de intenções e interesses biográficos. Portanto,
o trabalho na sua forma institucionalizada não só serve objectivos de reprodução social numa forma materialista, como também tem uma função
vital, na medida em que confere uma identidade e um sentido ao percurso de vida (Hoff et al., 1985). Por outro lado, o trabalho e o emprego constituem um dos principais elos de transmissão das relações sociais. Estar
integrado num contexto laboral e/ou prosseguir uma especialização profissional constitui uma fonte importante do sentimento de valor pessoal e
uma forma de apresentação da pessoa perante o mundo exterior (Goffman,
1969).
A dinâmica entre a formação da identidade e a integração em contextos laborais está certamente a evoluir, à medida que os trabalhadores da
Europa se confrontam crescentemente com o desafio de corresponder às
exigências de flexibilidade e mobilidade no trabalho (FAME Consortium
2003, Kirpal 2004a). A necessidade de dar resposta a mudanças contínuas no trabalho não só afecta as orientações profissionais e os padrões
de carreira dos trabalhadores, como também exige que os indivíduos
desenvolvam atitudes de aprendizagem e laborais específicas que lhes
(1) O termo de identidade laboral (work identity) relaciona-se com todos os tipos de processos
de formação da identidade que se desenvolvem através da interacção entre o indivíduo e
o contexto laboral, que incluem o ensino e a formação profissional. Basicamente, os termos
ingleses vocational, occupational, professional identity podem ser utilizados como sinónimos
de identidade profissional, mas cada um desses termos se refere mais especificamente a
certas características do trabalho ou a um conceito específico de trabalho. Por exemplo, o
termo de occupational identity aplica se mais aos mercados laborais e aos conceitos de
trabalho estruturados com base nas ocupações, ao passo que o termo professional identity
é utilizado tipicamente em relação às designadas profissões. Identidade laboral seria a
terminologia mais inclusiva neste contexto.
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permitam participar activamente (e de forma positiva) em processos laborais que garantam uma integração bem sucedida em diferentes ambientes de trabalho, bem como no mercado laboral em geral. As identidades
laborais podem contribuir para promover este processo de integração.
Porém, as identidades laborais internalizadas podem também limitar
a flexibilidade dos indivíduos, restringindo-os a determinadas funções profissionais e impedindo-os de desenvolver orientações profissionais mais
alargadas (Loogma et al., 2004). A dinâmica entre o desenvolvimento de
identidades laborais fortes e a capacidade de resposta a novos paradigmas de flexibilidade e às exigências do trabalho em mutação foi o objecto da investigação efectuada no âmbito do projecto do 5º programa-quadro de investigação da UE Vocational identity, flexibility and mobility in the
European labour market (FAME). A forma como os indivíduos desenvolvem certos mecanismos e padrões de acção estratégica destinados a dar
resposta a essa dinâmica tem sido o tema de várias publicações relacionadas com esse projecto de investigação, em que participaram parceiros da República Checa, da Estónia, de França, da Alemanha, da Grécia,
de Espanha e do Reino Unido (Brown, 2004; Brown et. al., 2004; Dif, 2004;
Marhuenda et al., 2004). Contudo, o presente artigo centra-se não tanto
na análise das estratégias individuais como na implantação estrutural das
identidades laborais, através da análise da influência dos diferentes contextos nacionais e sectoriais para a formação da identidade no trabalho.
O papel do ensino e da formação profissional (sistemas) é analisado em
mais profundidade, enquanto mecanismo a nível institucional que estabelece a ligação entre a socialização relacionada com o trabalho e a evolução do mercado laboral. A análise do papel da formação profissional em
diferentes contextos permitirá compreender melhor a interdependência entre as estruturas institucionais, a socialização profissional e a formação
das identidades laborais.
Os conceitos de trabalho e as condições de emprego variam consideravelmente entre países europeus e entre sectores. Dado que os trabalhadores desenvolvem as suas identidades laborais em contextos nacionais e sectoriais diferentes, não é de estranhar que exista uma grande diversidade entre as formas como são equipados e preparados para dar resposta às mudanças laborais e à evolução dos requisitos em matéria de
competências. No presente documento é apresentada uma síntese dos
resultados da investigação efectuada no âmbito do projecto atrás referido, em que são evidenciadas algumas dessas diferenças.

Métodos
As identidades laborais formam se no decurso de processos de negociação complexos, na interface entre os recursos, as atitudes e os valores
pessoais, por um lado, e os processos e ambientes de trabalho, por ou-
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tro. Manifestam se na interacção entre as disposições individuais e as condições estruturais do contexto laboral. No que se refere a condições estruturais, o projecto procurou ter em conta as economias nacionais, os
sectores/profissões e o ambiente de trabalho nas empresas, considerados como variáveis independentes que estão na origem de diferentes tipos de limitações e oportunidades a que os trabalhadores são desafiados
a dar resposta. Por exemplo, o sistema de ensino e formação profissional,
os padrões sectoriais específicos de emprego, em termos de horário de
trabalho, níveis salariais e exigências de flexibilidade, bem como as tradições profissionais específicas influenciam a evolução dos ambientes de
trabalho específicos. Por outro lado, as empresas condicionam o ambiente de trabalho imediato dos trabalhadores, ao darem resposta a requisitos
a nível macro, por exemplo, através da adaptação da sua estrutura organizacional, dos perfis dos cargos e das políticas de contratação. Além disso, podem tentar condicionar activamente as identidades laborais e as atitudes dos trabalhadores, através das suas políticas de recursos humanos
e contratação (FAME Consortium, 2003).
Embora a primeira fase do projecto consistisse numa análise da literatura, para clarificar a implantação nacional e histórica dos conceitos de
trabalho e das identidades laborais nos respectivos países parceiros (Laske,
2001a), foram também avaliadas as variáveis específicas do contexto, a
nível sectorial e de empresa, através de uma investigação empírica
efectuada em 2001 e 2002, baseada em entrevistas a gestores e representantes dos departamentos de recursos humanos. O objectivo destas
entrevistas consistia em avaliar a perspectiva organizacional e as expectativas das entidades patronais em matéria das atitudes de aprendizagem
e de trabalho dos trabalhadores. A investigação centrou se na análise das
condições estruturais que determinariam especificamente as estruturas
organizacionais, os perfis profissionais e as necessidades em termos de
competências, bem como da forma como os gestores avaliam as mudanças
laborais (em termos de flexibilidade, mobilidade, organização do trabalho,
condições de trabalho e políticas de contratação) verificadas no decurso
da última década. As perguntas das entrevistas relacionavam se também
com a forma como os gestores percepcionam e valorizam a capacidade
dos trabalhadores para dar resposta a essas mudanças e os efeitos dessa apreciação na atitude e na formação da identidade laboral dos trabalhadores no trabalho.
Foram utilizadas no projecto entrevistas semi estruturadas, baseadas
em orientações e critérios de avaliação de entrevistas comuns e completadas com métodos de estudo de casos. A fim de ter em conta as estruturas variáveis da organização do trabalho e dos ambientes de trabalho, a
investigação abrangeu várias ocupações, em cinco sectores com características diferentes e em sete economias nacionais diferentes, bem como em pequenas, médias e grandes empresas (incluindo multinacionais) (ver pormenores na figura 1). A combinação de países representava diferentes implantações culturais, socioeconómicas e políticas dos con-
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ceitos de trabalho e das profissões. Os parceiros principais (Estónia, França,
Alemanha, Espanha e Reino Unido) efectuaram entrevistas a grandes
amostras, cada uma das quais abrangia pelo menos sete empresas por
sector (N=132). A República Checa e a Grécia assumiram o papel de
observadores críticos, comparando os resultados da investigação efectuada pelos parceiros principais com os de investigações empíricas baseadas em pequenas amostras.
O princípio que esteve na base da selecção dos sectores foi a diversidade, para que representassem tradições profissionais e ambientes de
trabalho diferentes, por um lado, e dinâmicas e desafios diferentes em termos de flexibilidade e mobilidade, por outro. No presente artigo são sintetizados os resultados da análise da literatura e da investigação empírica
efectuada junto de gestores e representantes dos departamentos de recursos humanos, sendo analisadas em mais profundidade as “variáveis
independentes” que influenciaram a formação da identidade laboral. As
variáveis dependentes, os tipos de estratégias desenvolvidas pelos trabalhadores para fazer face às grandes mudanças laborais e a influência dessas variáveis nos níveis de identificação com o trabalho (ou com a entidade patronal) são aspectos que só puderam ser brevemente abordados no
âmbito do presente artigo. Os resultados das entrevistas a mais de 500
trabalhadores com um nível de competências intermédio e a análise detalhada dos padrões de adaptação dos trabalhadores são publicados separadamente (ver acima).

Contextos nacionais: implantação históricocultural das identidades laborais
Os conceitos de trabalho são definidos de forma diferente nos diferentes países europeus e, por consequência, os sistemas de formação
profissional assumem funções diferentes no que se refere à forma como
Figura 1: Panorama dos sectores investigados nos diferentes países parceiros

País parceiro

Sectores de investigação
Metalurgia/
Madeira e
Metalomecânica
mobiliário
Estónia
França
Alemanha
Espanha
Reino Unido
República Checa (1)
Grécia(1)

x
x
x
x
x

Sector da
saúde (2)
x
x
x
x
x

Telecomuni- Sector Turismo
cações (2) das TI (2)
x
x

x
(x)
x

x
(x)

x
x

x
x
x

(1) A República Checa e a Grécia efectuaram investigação empírica baseada em pequenas amostras.
(2) As amostras nos sectores das telecomunicações e das tecnologias da informação (TI) abrangiam muitos casos “sobrepostos”, devido a uma
evolução crescente das empresas no sentido da prestação de serviços integrados de telecomunicações e de TI.
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dão resposta às exigências do mercado laboral e à evolução em termos
de competências. Nos casos da França e da Alemanha, por exemplo, constatamos que o desenvolvimento das estruturas profissionais e dos sistemas de formação profissional, que estão estreitamente relacionados com
essas estruturas, tem sido relativamente estável e contínuo. As condições
de emprego nas diferentes profissões e os sistemas de formação profissional são concebidos de forma a darem resposta às novas exigências do
mercado, pois as estruturas de formação e as vias profissionais são constantemente ajustadas.
Na Alemanha, o conceito de Beruf tem condicionado ao longo dos séculos as identidades profissionais, conferindo lhes o prestígio da preparação profissional, de padrões de qualificação e de ética e normas profissionais. Este conceito, que tem a sua origem na Idade Média, influenciou também outras partes da Europa continental, estabelecendo uma ligação forte entre a aquisição de competências e os mercados de trabalho profissionais. Neste contexto, a função socializante da aprendizagem
(tradicionalmente nos ofícios e no comércio) e do ensino e formação
profissional desempenhava um papel central nos processos de formação de uma identidade relacionada com o trabalho (Laske, 2001b). O
conceito de Beruf, enquanto base deste duplo sistema de formação, é ainda o princípio organizacional dominante no ensino e na formação profissional e nos mercados laborais da Alemanha, determinando em grande
medida os requisitos e a adaptação das competências (Greinert, 1997). A
formação profissional inicial continua a desempenhar um papel importante na socialização dos jovens, através da aquisição de uma especialização
profissional que está estreitamente ligada à integração em certas comunidades profissionais, através de categorias profissionais bem definidas
com que os indivíduos se identificam.
No âmbito deste sistema, a posição relativa da via profissionalizante,
em comparação com a via académica, tem sido tradicionalmente muito
forte na Alemanha, muito mais do que noutros países (Lane, 1988; Cantor,
1989). Efectivamente, e apesar de as transferências cruzadas, por exemplo, com as universidades, serem muito poucas, a formação através da
aprendizagem não só é muito considerada, como também proporciona
(pelo menos para os jovens) boas oportunidades de progressão no emprego e de obtenção de qualificações técnicas ou de supervisão (Sauter,
1995). Porém, na medida em que a via académica tem vindo a conquistar mais popularidade no decurso das duas últimas décadas, receia-se que
o estatuto da via profissionalizante possa ser afectado (Nijhof et al., 2002;
Stenström et al., 2000; OCDE, 1998). Estas preocupações estão relacionadas com o desaparecimento das garantias virtuais de progressão num
emprego permanente e bem pago proporcionadas aos trabalhadores qualificados, que ofereciam perspectivas de progressão a uma percentagem
importante da coorte de aprendizes. Reuling (1998) argumenta que a combinação entre a formação para o exercício de uma profissão e a formação
através do exercício de uma profissão constitui um ponto forte específico
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do sistema alemão. Se a ligação do sistema à progressão no emprego deixar de existir, o ensino profissional muito especializado passará a ser uma
opção mais arriscada.
A França caracteriza se igualmente por tradições profissionais e uma
ética do trabalho fortes. Por outro lado, está a integrar também na sua política de formação profissional programas flexíveis e diversificados. No início da década de 1970 foi criado um sistema de formação profissional contínua, como instrumento de promoção da flexibilidade, da aprendizagem
e do desenvolvimento profissional dos trabalhadores, através do desempenho de tarefas laborais caracterizadas por níveis de qualificação e
responsabilidade mais elevados. O sistema francês de formação profissional contínua, concebido como complemento da formação profissional
inicial, tem por objectivo promover o acesso de trabalhadores com todos
os níveis de competências à aprendizagem e formação contínuas, para
combater os efeitos de exclusão decorrentes do sistema francês de ensino formal e para fomentar a acreditação da aprendizagem relacionada
com o trabalho (Dif, 1999; Michelet, 1999). No âmbito deste sistema, os
trabalhadores franceses têm acesso a uma aprendizagem autogerida, geralmente sob a forma de projectos de formação financiados através da
contribuição obrigatória da entidade patronal para o sistema de formação profissional contínua.
Este processo de reforço da aprendizagem relacionada com o trabalho influencia de forma significativa os conceitos de desenvolvimento
dos recursos humanos em França. Por exemplo, mais de dois terços de
todas as entidades patronais que proporcionam formação profissional contínua aplicam activamente uma estratégia de reforço da flexibilidade e
da mobilidade laborais (Simula, 1996; Charraud et al., 1998). Porém, uma
avaliação desta abordagem indica que a flexibilidade dos trabalhadores e
a sua progressão na carreira não são apenas determinadas pela prestação
de formação, mas também por factores estruturais como as dimensões, a
estrutura organizacional e as políticas de recursos humanos da empresa;
as especificidades sectoriais desempenham igualmente um papel significativo (Dubar et al., 1990). A tendência para hierarquias menos diferenciadas, por exemplo, restringiu significativamente as oportunidades de mobilidade ascendente dos trabalhadores.
Apesar de a formação profissional contínua ter por objectivo reforçar
a flexibilidade dos trabalhadores e a sua progressão na carreira, o desenvolvimento da identidade profissional sofreu alterações significativas no
decurso das três últimas décadas. De acordo com vários estudos de
Sainsaulieu (1977, 1985, 1996, 1997) e Dubar (1992, 1996, 2000), em
França as identidades laborais estão cada vez mais fragmentadas e dispersas. Por outro lado, o tipo de trabalhador cuja identidade laboral é modelada por um elevado nível de interactividade com o trabalho, de antecipação da necessidade de adaptação e de capacidade de adaptação a
ambientes de trabalho em mutação está a assumir uma importância crescente. A formação profissional contínua constitui para estes trabalhado-
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res um instrumento importante de reforço da flexibilidade e de melhoria do
acesso a oportunidades de carreira e a um estatuto profissional mais
elevado (Barbier, 1996).
Embora o duplo sistema alemão continue a dar provas de que permite prestar uma preparação profissional de grande qualidade, é menos flexível e inovador, mas também muito mais diversificado, através do princípio da descentralização. O sistema francês, em contrapartida, conferiu um
certo grau de flexibilidade aos sistemas franceses de formação profissional. O sistema alemão continua a ter dificuldade em adaptar se às novas
exigências, nomeadamente no que se refere aos novos requisitos de competências associados à evolução tecnológica. Porém, os conceitos de trabalho, a ética do trabalho e as estruturas profissionais dos dois países
apresentam grandes semelhanças, influenciando significativamente a construção da identidade laboral dos trabalhadores.
No caso da Estónia e da Espanha, deparamos com uma situação de
transição. Nestas últimas décadas, os dois países confrontaram se com
uma instabilidade e uma descontinuidade significativas em domínios como o desenvolvimento do sistema de ensino e formação profissional, as
estruturas institucionais e a configuração do mercado laboral. Combinadas
com economias nacionais fracas e instáveis, estas perturbações levam a
que seja muito difícil para os trabalhadores definir uma orientação profissional estável e progredir na carreira.
Os países em transição para uma economia de mercado, como a Estónia,
confrontam se com um processo complexo de reconversão profissional.
Ao longo de três períodos históricos muito distintos, o período pré-comunista, o período soviético e o novo período de transição, os mercados laborais e os sistemas de formação profissional desses países sofreram várias transformações, que se caracterizaram em todos os casos por uma
orientação política e económica e por um conceito de trabalho radicalmente diferentes. Até ao princípio do século XX, a Estónia, à imagem do modelo alemão, estabelecera uma relação estreita entre a formação profissional, o desenvolvimento das competências e as identidades profissionais relacionadas, interligadas com os mercados de trabalho profissionais.
O regime soviético integrou na ideologia marxista-leninista o discurso do
significado do trabalho e das identidades laborais, promovendo uma identidade proletária forte do trabalhador que acompanhou o desenvolvimento da industrialização e a implantação de um sistema de valores que exaltava o trabalho manual. No domínio da formação profissional, este sistema estabelecia uma equivalência rígida entre a especialização profissional e os perfis profissionais em que se baseava todo o sistema económico e educativo.
O sistema soviético, muito formalizado e centralizado, e caracterizado por condições de trabalho estáveis, limitava a progressão na carreira, mas por outro lado assegurava a permanência do emprego, promovendo assim uma atitude passiva por parte do trabalhador, pouco interessado na mobilidade, na flexibilidade, na obtenção de mais formação
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ou na melhoria das competências. Este tipo de atitude entra hoje em choque com as novas exigências e condições de trabalho de uma economia
de mercado e da democratização. Tal como muitos outros países pós comunistas, a Estónia confronta se hoje com o desemprego estrutural, agravado pelo desfasamento entre as competências da mão de obra disponível e as que são exigidas por uma economia de mercado. Na última década, as exigências crescentes em termos de mobilidade profissional obrigaram a pôr em prática medidas de reconversão, de aquisição de novas
competências e de promoção da flexibilidade, com vista a criar novos perfis profissionais, com requisitos diferentes. Porém, é impossível eliminar
instantaneamente os efeitos da socialização profissional do passado.
Actualmente a maior parte dos trabalhadores não só não dispõem das necessárias competências especializadas, como também não têm capacidade de adaptação, comunicação, assunção de responsabilidades ou iniciativa (Joons et al., 2001).
Os trabalhadores estónios só lentamente estão a compreender que as
identidades laborais são agora menos pré-estruturadas e menos influenciadas pela ideologia, dependendo antes de uma construção activa por
parte do indivíduo, baseada em grande medida no desempenho e na progressão profissional. Esta abordagem está a ser promovida em muitas áreas profissionais através de programas de reconversão de grande escala.
Por exemplo, os profissionais de enfermagem da Estónia têm de fazer uma
reconversão e de se submeter a exames sobre as matérias ensinadas nos
novos currículos, para demonstrar a sua conformidade com os novos requisitos e atitudes laborais. No âmbito deste processo de adaptação, aquisição de novas competências e melhoria do seu estatuto profissional como pessoal qualificado, os profissionais de enfermagem desenvolvem também novas formas de identidade e de orgulho profissional (Kirpal, 2004b).
A Espanha caracteriza se por algumas semelhanças com os países em
transição, na medida em que os períodos históricos criaram a fragmentação e a descontinuidade dos conceitos de trabalho e do sistema espanhol de formação profissional. Estas descontinuidades são um factor importante de perpetuação da preparação inadequada em termos de competências e da instabilidade das identidades laborais que afectam hoje os
trabalhadores. Historicamente, dois acontecimentos desencadearam um
processo de transição que influenciou significativamente o mercado laboral e o sistema de formação espanhóis. Em primeiro lugar, o fim da era
franquista, em 1975, transformou radicalmente o ambiente político, após
40 anos de isolamento político e económico do país. Em segundo lugar,
a adesão à União Europeia, em 1986, criou um novo quadro para a economia espanhola.
O sistema espanhol de ensino e formação profissional era muito diversificado, não regulamentado e de má qualidade até ao princípio da década de 1990, em que a integração formal da prática laboral nos programas
de qualificação profissional reforçou significativamente a relação entre a
aquisição e a procura de competências. Apesar de a qualidade e a ade-
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quação da formação profissional terem melhorado significativamente entretanto, as elevadas taxas de desemprego dos jovens e a transição entre a vida escolar e laboral continuam a colocar problemas importantes. O
mercado de trabalho proporciona aos jovens poucas oportunidades de obtenção de um emprego a longo prazo e de progressão na carreira, independentemente do seu nível de qualificações. Dado que os postos de trabalho destinados a trabalhadores não especializados ou semi especializados são ainda muito numerosos em Espanha, grande número de jovens
trabalhadores qualificados acabam por se encontrar na situação de serem
demasiado qualificados para os postos de trabalho que ocupam. Por outro lado, muitos trabalhadores confrontam se também aparentemente com
a falta de áreas profissionais reconhecidas e com o baixo nível de reconhecimento das qualificações profissionais formais. As entidades patronais
valorizam mais a formação profissional contínua do que as qualificações
formais, nomeadamente no que se refere a proporcionar oportunidades
de progressão na carreira aos seus trabalhadores.
A investigação efectuada em Espanha permitiu estabelecer uma relação directa entre a desvalorização das qualificações profissionais formais e a dificuldade dos trabalhadores em construírem identidades laborais e criarem confiança nas suas competências pessoais (Marhuenda
et al., 2001; Kirpal, 2004a). Na maioria dos casos, as condições de trabalho são instáveis, pelo que os trabalhadores devem ser extremamente
flexíveis. Porém, este tipo de flexibilidade impõe uma adaptação contínua,
que confere aos indivíduos um controlo muito reduzido sobre o seu próprio desenvolvimento profissional e a orientação da sua carreira.
Subsequentemente, as identidades laborais dos trabalhadores estão frequentemente sujeitas a mudanças, em função da situação laboral e das
condições de emprego. O facto de as suas competências e qualificações
profissionais não serem reconhecidas, combinado com a situação económica instável da Espanha (taxa de desemprego elevada, mercados de trabalho não regulamentados, sistemas de formação profissional diversificados e elevada procura de trabalhadores com baixas qualificações e não
especializados), leva a que os trabalhadores estejam muito dependentes do contrato de trabalho que detêm. Uma solução individual para essas
circunstâncias parece ser a procura de emprego no sector público. Actualmente
a maior parte dos cidadãos espanhóis aspiram a ser funcionários públicos, pois essa é uma das poucas oportunidades de conseguirem uma situação laboral estável, com a promessa de continuidade e de progressão
na carreira por prazos mais prolongados (Marhuenda et al., 2001).
Estes diferentes exemplos nacionais demonstram que tradições profissionais fortes e contínuas podem disponibilizar um enquadramento que
orienta e apoia os indivíduos no processo de desenvolvimento de identidades relacionadas com o trabalho. É o caso, nomeadamente, de países onde os sistemas de formação profissional e as áreas profissionais
estão muito formalizados e estão ligados aos mercados de trabalho profissionais, como acontece na Alemanha. Neste caso, o reconhecimento
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das qualificações profissionais e dos perfis profissionais associados a essas qualificações facultam aos trabalhadores uma orientação e um sentimento de estabilidade, quando entram no mercado laboral. E apesar de a
maioria destas estruturas estarem hoje em transição e se terem tornado
instáveis, as mudanças serão provavelmente mais graduais, dando algum
tempo aos indivíduos para se adaptarem.
Por outro lado, países com tradições e mercados laborais desorganizados e muito diversificados não dispõem frequentemente de estruturas
institucionais de apoio ao desenvolvimento de sistemas de formação profissional fortes. As qualificações profissionais não são reconhecidas e estão
desligadas até certo ponto dos requisitos do mercado laboral. Nestas circunstâncias, os trabalhadores têm dificuldade em desenvolver orientações
profissionais e perspectivas de progressão na carreira estáveis. Os trabalhadores não só são obrigados a participar muito mais activamente na definição e identificação dos elementos laborais relevantes com que se podem identificar, como também devem dar resposta aos desafios colocados por processos de redefinição das suas identidades laborais no contexto de perfis de cargos e requisitos de competências em mutação rápida. É o caso da Estónia. O processo de transição implica novos requisitos laborais, padrões de qualificação e programas de formação, bem como novas áreas profissionais emergentes a que o mercado laboral se deve adaptar e que a mão de obra tem de internalizar. Por outro lado, um aspecto interessante do exemplo dos países em transição é o facto de demonstrar que a evolução dos conceitos de trabalho e das identidades laborais pode contribuir para a realização de objectivos políticos ou económicos. As comunidades profissionais e os grupos de interesses emergentes podem desempenhar um papel central no contexto da reconversão,
proporcionando um quadro de desenvolvimento de formas colectivas de
identidade laboral.
Finalmente, o Reino Unido representa um modelo em que o mercado
laboral nunca esteve totalmente estruturado com base em ocupações e
profissões claramente definidas, assentando crescentemente num elevado nível de flexibilidade, desregulamentação e fluidez dos perfis laborais
e dos requisitos de competências. Este sistema mais aberto e menos
formalizado não coloca a tónica na ligação do indivíduo a uma ocupação
específica, mas antes no desenvolvimento das competências individuais, na aquisição de um conjunto de conhecimentos e competências,
na experiência de trabalho e numa atitude laboral pró activa. Sobretudo
desde a falência dos programas de aprendizagem, no final da década de
70, as competências técnicas ou profissionais específicas são geralmente adquiridas no trabalho, reforçando assim a importância do ensino geral
e da aprendizagem no trabalho, em detrimento do ensino e da formação
profissional (Brown, 2001). Além disso, a aprendizagem no trabalho e a
formação profissional estão geralmente ligadas a ambientes de trabalho
concretos, em vez de prepararem o indivíduo para um conjunto de tarefas
de carácter geral numa determinada área profissional.
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Uma das características do sistema britânico de formação profissional consiste no facto de o acesso à maior parte dos tipos de emprego de
um modo geral ser pouco regulamentado, em termos de condições prévias de acesso ao posto de trabalho (Tessaring, 1998). Esta característica está geralmente associada a um baixo nível de reconhecimento das
qualificações em geral, de tal modo que os formandos que frequentam
programas específicos de formação profissional têm poucas certezas no
que se refere à sua progressão subsequente (Brown, 1995). A situação é
muito flexível: é possível arranjar emprego sem qualificações específicas e, posteriormente, continuar a trabalhar sem obter necessariamente
qualificações formais. Por consequência, grande parte da aprendizagem
efectuada no trabalho ou inclusive em acções de formação mais formais
não obtém reconhecimento externo. O facto de o nível intermédio de competências estar geralmente pouco desenvolvido no Reino Unido coloca
questões complexas e multifacetadas, que não podem ser abordadas no
presente documento. Uma das consequências deste facto é, porém, que
o número de licenciados que ocupam postos de trabalho de nível intermédio é muito mais elevado no Reino Unido do que noutros países da Europa
(do Norte), tais como, por exemplo, a Alemanha ou os Países Baixos (Lloyd
et al., 1999). Por outro lado, pressupõe se que os licenciados contratados
para um primeiro emprego possuem competências genéricas ou de base mais desenvolvidas, tais como competências de comunicação, sociais
e de coordenação, a que é atribuída tipicamente a prioridade sobre a aquisição de competências técnicas específicas, no contexto da formação e
no contexto laboral do Reino Unido.
O facto de não existir no Reino Unido um modelo comum de ensino e
formação profissional, desenvolvimento das competências e formação da
identidade profissional significa também que estes processos variam muito em função dos sectores e das profissões. Portanto, as identidades laborais são muito individualizadas e muito dependentes do contexto laboral específico, do perfil do cargo, da composição das competências individuais e da orientação da carreira. A economia em geral está menos
estruturada com base nas profissões ou nas comunidades profissionais,
se bem que nalguns sectores essas comunidades sejam ainda importantes. O que não quer dizer que as profissões não sejam significativas,
mas antes que são menos significativas do que noutros países da Europa.
Uma tendência geral que pode ser identificada em todos os países
abrangidos pela investigação é a de que os trabalhadores têm cada vez
mais necessidade de construir identidades profissionais (individuais e colectivas) pluridimensionais, que possam ser ajustadas em função da evolução socioeconómica e tecnológica. Dado que as formas colectivas de
identidade laboral se encontram numa situação de declínio generalizado,
a auto iniciativa adquiriu significado para o trabalhador individual. A responsabilidade pelo estabelecimento de uma ligação com o contexto laboral e pelo desenvolvimento de formas de identificação com o trabalho
está agora quase inteiramente a cargo do indivíduo e manifesta se fre-
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quentemente sob a forma de um processo aberto e assistemático. Nos
cinco países estudados, os mecanismos institucionais que poderiam orientar e apoiar o indivíduo no processo de adaptação da sua identidade e das
suas competências laborais estão muito pouco desenvolvidos. A aprendizagem e a socialização profissional podem desempenhar um papel decisivo neste contexto. Na Alemanha e na Estónia, por exemplo, os trabalhadores mostraram grande dificuldade em reorientar e adaptar as suas
identidades laborais, que até há 10 ou 20 anos radicavam em contextos
estáveis, a um ambiente de trabalho em mutação. Em contrapartida, os
trabalhadores do Reino Unido parecem ter aprendido a lidar com formas
de identidade laboral individualizadas, por vezes em tal grau que a falta
de compromisso com o trabalho e as mudanças de emprego frequentes
podem criar grandes problemas às entidades patronais (Brown et al., 2004).

Figura 2: Contextos nacionais: implantação estrutural das identidades laborais
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Influência das especificidades sectoriais na
formação das identidades laborais
Tal como os contextos nacionais, os grupos sectoriais e/ou profissionais têm características específicas, que influenciam os processos de formação da identidade no trabalho (2). A nível sectorial, foram identificadas no âmbito do projecto de investigação duas características que parecem revestir-se de especial importância: o grau de formalização das profissões e da aprendizagem (incluindo a formação profissional inicial e contínua) e a dinâmica de mudança, incluindo as exigências de flexibilidade
e mobilidade. Tendo em conta estas características, os sectores investigados podem ser divididos em dois grupos, sectores muito formalizados
e sectores não regulamentados, os quais podem ser por sua vez muito
dinâmicos ou menos dinâmicos, tendo em conta as mudanças relacionadas, por exemplo, com o perfil dos cargos, os requisitos de competências, a aprendizagem, as estruturas organizacionais, etc.
Por sua vez, estas características estruturais sectoriais estão também
dependentes de certas tradições que, nalguns casos, se sobrepõem à sua
implantação nacional. Este facto pode ter produzido ao longo do tempo
combinações específicas destas características. Contudo, estes casos seriam excepcionais (3). Constatou se que as especificidades sectoriais se
manifestam em todos os países, sobrepondo-se assim em grau significativo às influências nacionais e à implantação histórico-cultural das identidades laborais (4). Este facto indica claramente que as tendências internacionais e globalizantes têm um forte impacto nas identidades laborais. Porém, sugere também que as funções laborais e os perfis dos cargos, que parecem ser relativamente pouco influenciados pelas particularidades nacionais ou culturais, dado serem determinados em grande
medida pela natureza do trabalho ou da própria profissão, influenciam
de forma importante as identidades laborais.
A título de exemplo, foi possível identificar em todos os sectores um
elemento básico característico do trabalho específico a efectuar. Estes
elementos representam uma “cultura sectorial” específica que parecia ser
decisiva a nível dos aspectos com que os trabalhadores se identificam no
seu contexto laboral. Adicionalmente, estes elementos são também com
frequência os que mais atraem os trabalhadores, podendo constituir o principal factor de motivação que os leva a optar pela especialização numa

(2) Estas características são analisadas em profundidade para os vários sectores de investigação em Career Development International, 2004, Vol. 9, Nº 3.
(3) O sector da metalurgia/metalomecânica, por exemplo, caracterizava se por uma grande heterogeneidade, em certas combinações com especificidades nacionais.
(4) O primado das características específicas do sector e a sua influência forte na formação da
identidade laboral reforçaram a abordagem adoptada no projecto, que consistia em centrar
a análise efectuada no âmbito da investigação nas perspectivas sectoriais, de preferência
às nacionais. A primeira análise a nível nacional foi considerada como um instrumento destinado a facilitar a integração dos resultados da investigação efectuada a nível sectorial.

37

38

Revista Europeia de Formação Profissional
N.o 39 – 2006/3

determinada área profissional e desempenhando assim um papel importante na construção da identidade profissional do trabalhador. No sector
metalúrgico, por exemplo, o trabalho com um material específico e processos de trabalho que implicassem pelo menos um certo grau de trabalho manual ou mecânico constituíam elementos significativos com que os
trabalhadores se identificavam. O mesmo se verificava em relação ao interesse técnico dos trabalhadores dos sectores das telecomunicações e
das TI, ao passo que no caso dos profissionais de enfermagem aspectos como cuidar das pessoas e ser responsável por elas pareciam ser decisivos. Os trabalhadores do sector do turismo referiam que a interacção
social e a comunicação eram os elementos que estavam na base da sua
identificação com o trabalho.

Papel do ensino e formação profissional e das competências
Pôde observar-se em todos os sectores uma evolução dos requisitos
de competências em que passou a ser atribuída mais importância às competências genéricas e de comunicação do que aos conhecimentos técnicos, combinada com uma procura elevada de competências múltiplas. São
pelo menos duas as dinâmicas que exigem este novo equilíbrio de competências: uma organização do trabalho baseada em hierarquias menos
diferenciadas e no trabalho de equipa e a terciarização da economia, que
se orienta cada vez mais para os serviços, conferindo um novo papel ao
cliente no contexto da economia. Este último aspecto tem, na prática, duas
consequências: um elevado nível de interacção com o cliente a nível
dos trabalhadores intermédios e o facto de os clientes e os consumidores
em geral se terem tornado muito mais exigentes, tendo ideias muito concretas sobre a qualidade do serviço que esperam lhes seja prestado. Esta
evolução está na origem de uma estrutura muito mais competitiva, inclusive em sectores de serviços estabelecidos como os da enfermagem ou
do turismo. As estruturas de formação profissional inicial têm vindo a reconhecer gradualmente estes novos requisitos de competências e, nos
casos em que foram introduzidas reformas nestes últimos anos, os sistemas de formação tentaram dar resposta a essas exigências (5).
As competências múltiplas abrangem todo um leque de expectativas
por parte das entidades patronais: “O perfil do técnico de TI com competências múltiplas, tal como é definido pelas entidades patronais, abrange aspectos muito variados, tais como confidencialidade, competências
linguísticas, competências técnicas híbridas, competências de comunicação, facilidade de adaptação à mudança e capacidade de auto desenvolvimento contínuo, capacidade de resistência ao stresse, competências
(5) Por exemplo, a criação do duplo programa de formação para as novas profissões de TI
da Alemanha, que entrou em vigor em 1995, ou o novo programa de enfermagem da Estónia
integram um número importante de módulos centrados na promoção das competências de
comunicação.
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no domínio do trabalho de equipa e conhecimentos administrativos gerais”
(Loogma et al., 2004, p. 329). Porém, havia também exemplos em que as
competências genéricas e de comunicação eram consideradas secundárias por entidades patronais e trabalhadores, nomeadamente em áreas
que exigiam um trabalho predominantemente manual e mecânico ou puramente técnico, tais como alguns segmentos da indústria metalúrgica ou
do sector das telecomunicações e das TI. A combinação de competências
considerada desejável parece depender com frequência da medida em
que as empresas integram o trabalho de equipa na sua prática laboral quotidiana. Foi possível observar uma evolução importante nestes últimos
anos, por exemplo, no sector da metalurgia/metalomecânica, em que a
transferência de responsabilidade para os níveis mais baixos e o trabalho
em equipa se tornaram mais comuns, em comparação com formas de organização do trabalho tayloristas e hierárquicas. Verificou-se uma evolução semelhante no sector da saúde, em que a profissão de enfermeiro
passou a estar menos estruturada em torno das directivas dos médicos.
No sector do turismo continua a predominar uma organização hierárquica
do trabalho, ao passo que no sector das TI e das telecomunicações
existe uma combinação entre o trabalho muito individualizado e o trabalho organizado em torno de projectos e do trabalho de equipa.A profissão
de enfermeiro constitui um exemplo elucidativo da evolução da procura de
competências. A abordagem moderna, centrada no doente, exige a transição de uma abordagem de controlo directivo para uma abordagem de
transferência de poderes para outros níveis que está a atribuir uma nova
importância à consulta. Esta nova abordagem introduz a orientação e o
aconselhamento no processo de prestação de serviços de saúde, exigindo, portanto, competências interpessoais muito desenvolvidas. Por outro
lado, “as tecnologias da informação e da comunicação e a gestão de um
tratamento de dados complexo, combinadas com uma nova abordagem
de orientação para o consumidor, redefinem o perfil tradicional dos serviços de saúde” (Kirpal, 2004b, p. 287). Os dois processos exigem competências de comunicação avançadas, estando também na origem de um
desenvolvimento das competências genéricas e de processos de trabalho mais complexos.
A evolução da procura de competências evidencia a importância do papel e do reconhecimento da formação profissional inicial e contínua. Os
resultados da investigação sugerem que, em muitas áreas, é atribuída a
prioridade à formação contínua, combinada com a experiência prática de
trabalho, em detrimento das qualificações profissionais formais. Pelo menos era esse o caso nos sectores das TI e do turismo e, até certo ponto,
no das telecomunicações. Nos sectores da enfermagem e da metalurgia/metalomecânica, a formação inicial é muito valorizada por entidades patronais e trabalhadores, sendo considerada como um requisito prévio para a
entrada no mercado laboral e a progressão na carreira. Por outro lado, a
experiência prática de trabalho adquirida no âmbito de programas de formação profissional é também considerada como uma estratégia de recru-
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tamento, nomeadamente no duplo modelo de formação alemão. De um
modo geral, uma qualificação formal inicial aumenta a empregabilidade
e as hipóteses de progressão na carreira, estando também na base da capacidade de aprendizagem em geral e do desenvolvimento de uma forma
básica de identidade profissional, inclusive num sector tão diversificado
como o do turismo. Porém, no caso de muitos grupos profissionais a qualificação profissional inicial não confere aos jovens trabalhadores uma preparação que lhes permita dominar as competências que lhes são exigidas
na prática laboral quotidiana. Nos sectores do turismo, das telecomunicações, das TI ou até da enfermagem, entidades patronais e trabalhadores confirmaram que o que conta realmente é a experiência de trabalho.
A aquisição de competências era claramente relacionada com a aprendizagem no trabalho, abrangendo a formação no local de trabalho, a aprendizagem através da prática e a aprendizagem autónoma.
Foi possível observar em muito sectores, nomeadamente nos das TI,
das telecomunicações e da metalurgia/metalomecânica, uma procura
crescente de conhecimento just-in-time (à medida). Esta tendência esteve na origem da reestruturação das modalidades e do papel da formação
contínua, submetendo os trabalhadores a uma pressão considerável, em
termos de estudo autónomo e de aprendizagem informal. Na maioria dos
casos, a aquisição deste tipo de conhecimentos não contribui significativamente para aumentar as competências profissionais, uma vez que
são de curto prazo, que se desactualizam rapidamente e que são considerados como um requisito mínimo de acompanhamento da evolução tecnológica, para manter a empregabilidade própria. Os trabalhadores formularam a observação crítica de que a aquisição de conhecimento justin-time estava a deixar pouco espaço e poucos recursos para um desenvolvimento mais profundo e a mais longo prazo das competências, que
pode ser importante para promover oportunidades de progressão na
carreira. Alguns trabalhadores consideravam que esta estrutura de conhecimento lhes proporciona ainda menos controlo sobre o desenvolvimento das suas competências. Por outro lado, favorece a contratação de
licenciados, uma tendência que podia ser observada em áreas técnicas
como as da metalurgia/metalomecânica, das telecomunicações e das TI.
Outros factores que obstam a que os trabalhadores melhorem as suas
competências profissionais são a incompatibilidade dos cursos e acções
de formação com o seu horário de trabalho, a falta de apoio financeiro
por parte das entidades patronais e a inadequação da formação proposta. O facto de as empresas, no que se refere às oportunidades de formação, privilegiarem um segmento “fulcral” da mão de obra, em detrimento de outros segmentos mais “desfavorecidos”, é um problema que se coloca nos sectores das telecomunicações/TI, do turismo e da metalurgia/metalomecânica.
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Conclusões
As estruturas económicas e sociais existentes influenciam fortemente
a natureza do trabalho e estão na origem de uma série de alterações
destinadas a dar resposta à necessidade de mudança. Como é evidente,
a forma como as exigências de flexibilidade afectam a mão de obra
varia muito a nível dos diferentes países europeus e dos diferentes sectores;
as questões que se colocam nos vários contextos nacionais e sectoriais
são também diferentes. Porém, algumas variáveis contextuais parecem
influenciar a formação das identidades laborais, tanto a nível da implantação
nacional dos conceitos de trabalho como a nível das estruturas sectoriais
específicas.

Formalização versus desregulamentação
Estruturas formalizadas e regulamentadas promovem a estabilidade
e a continuidade e prestam apoio ao indivíduo no desenvolvimento de
uma orientação profissional e de uma identidade laboral. Por exemplo,
sistemas estabelecidos de ensino e formação profissional e o
reconhecimento das qualificações formais podem ter uma função
formativa decisiva no desenvolvimento de um interesse profissional
inicial e da autoconfiança, uma constatação que se aplica em certa
medida a todos os grupos profissionais investigados. Situações de
estabilidade e segurança no emprego são importantes para que o
indivíduo possa criar uma ligação e um compromisso com a empresa
e planear o seu desenvolvimento profissional. São igualmente importantes
para a progressão na carreira, quer do ponto de vista do aprofundamento
dos conhecimentos e competências individuais, através da mobilidade
horizontal (tal como no sector da enfermagem), quer através da promoção,
que implica a mobilidade vertical. Condições de emprego instáveis,
pelo contrário, levam a que seja muito difícil para os trabalhadores
desenvolverem uma identidade laboral estável, sendo este um caso
típico dos trabalhadores do sector do turismo.
A influência da formalização aplica-se também à organização e às
funções das comunidades e associações profissionais. A influência forte
destas organizações na formação da identidade foi constatada em quase
todos os grupos profissionais investigados. Quando o nível de formalização
das associações profissionais é elevado (tal como no caso da enfermagem
e como é tradicional na indústria metalúrgica), a prestação de orientação
e apoio profissional contribui para que os trabalhadores possam reforçar
a sua posição em termos do contexto laboral, das relações entidade patronal
trabalhador e do seu estatuto profissional. Quando esses mecanismos não
existem, podem ser substituídos por comunidades profissionais informais
(como acontece no sector das TI) que assumem a mesma função ou, caso
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isso se não verifique, os processos de formação da identidade são muito
individualizados, como acontece no sector do turismo.
Quando os mecanismos de estabilização estão enfraquecidos (como
é o caso na indústria metalúrgica/metalomecânica e no sector das
telecomunicações) ou não existem (tal como acontece nos sectores das
TI e do turismo), os trabalhadores confrontam se com o desafio da
construção dos seus próprios sistemas de identificação. Neste contexto
podem ser evidenciadas três tendências: em primeiro lugar, a transferência
do conceito de uma atitude laboral profissional, tal como a que é de
esperar no caso das profissões liberais (advogados, médicos, gestores),
para os trabalhadores com um nível de competências intermédio. Esta
evolução pode ser observada, por exemplo, nos peritos de TI, nos
trabalhadores muito qualificados dos sectores do turismo e da metalomecânica e, em certa medida, nos profissionais de enfermagem. Neste caso,
a ética profissional, o interesse e o compromisso pessoal, uma atitude
de aprendizagem pró activa e a auto realização são promovidos e
adoptados como contextos fundamentais. Uma segunda possibilidade
observada foi uma atitude laboral muito individualizada, de que se
encontram exemplos no contexto do Reino Unido, mas que é constatada
com uma frequência crescente na maioria dos grupos profissionais
investigados. Neste caso é colocada a tónica nas competências,
conhecimentos e qualificações profissionais do indivíduo, bem como na
promoção activa da sua própria carreira, através da aprendizagem e da
formação contínua, bem como da mobilidade e flexibilidade, enquanto
instrumentos importantes de progressão na carreira. Em terceiro lugar,
grande número de trabalhadores desenvolvia uma atitude laboral funcional
ou instrumental, satisfazendo os requisitos mínimos de aprendizagem,
flexibilidade e mobilidade necessários para manter a sua empregabilidade.
Esta abordagem, que podia ser observada nos sectores das telecomunicações
e metalúrgico/metalomecânico, mas que estava também representada
em menor grau noutros sectores, pode ser considerada como uma resposta
passiva a requisitos laborais em mutação, ao passo que as duas primeiras
tendências prevêem e exemplificam uma abordagem mais pró activa.

Flexibilidade e mobilidade
A evolução organizacional, as inovações tecnológicas e uma orientação
forte para o consumidor exigem uma adaptação dos trabalhadores às
novas exigências do contexto laboral, através do desenvolvimento de
novos perfis de competências e da capacidade de aprendizagem contínua.
As empresas têm de dar resposta ao desafio da adaptação a exigências
organizacionais em mutação, de modo a criar um ambiente favorável à
aprendizagem e a apoiar a adaptação dos trabalhadores à mudança
das situações laborais. Geralmente estão em posição de reprimir ou
incentivar activamente as atitudes laborais específicas dos seus
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trabalhadores, podendo influenciar assim a construção das suas identidades
laborais.
No que se refere à mobilidade, o consórcio responsável pela execução
do projecto estabeleceu uma distinção entre mobilidade geográfica ou
espacial, mobilidade horizontal e mobilidade vertical. As exigências de
mobilidade espacial colocadas aos trabalhadores relacionam se com a
necessidade e/ou a possibilidade de mudança de local de trabalho, de
transferência para uma nova localização, de efectuar deslocações no
âmbito da sua actividade profissional ou de ser obrigado a fazer um longo
trajecto casa-emprego. A mobilidade horizontal relaciona-se com uma
mudança de entidade patronal ou de departamento, a rotação dos postos
de trabalho, a aquisição de uma determinada especialização ou a transição
para o trabalho de equipa. Finalmente, a mobilidade vertical abrange a
capacidade, o interesse e a oportunidade de desenvolvimento da carreira
pessoal, tirando partido de oportunidades como a continuação dos estudos
ou uma promoção na empresa. A mobilidade horizontal e vertical está
estreitamente relacionada com oportunidades de desenvolvimento
profissional contínuo e de aprendizagem relacionada com o trabalho. A
migração pode ser considerada como uma forma específica de mobilidade,
que se relaciona geralmente com uma mudança de entidade patronal e
de área profissional. Se bem que esta questão se revista de grande
interesse a nível europeu, o caso dos trabalhadores migrantes não foi
tido em consideração no projecto, na medida em que a formação da sua
identidade profissional é um caso específico.
Em tempos de grandes dificuldades económicas, a flexibilidade
e a mobilidade eram consideradas inicialmente como exigências
que exerciam pressão sobre as empresas e os trabalhadores.
Porém, a flexibilidade e a mobilidade criam também oportunidades
em termos do ambiente de aprendizagem no trabalho, dos perfis
dos cargos, das opções de carreira e da autonomia e auto realização
dos trabalhadores. As estratégias organizacionais das empresas
tanto podem proporcionar novas oportunidades aos trabalhadores
como submetê-los a uma pressão acrescida, por exemplo, através
da intensificação do trabalho; a prevalência desta característica
foi referida pelos trabalhadores de todos os sectores em que incidiu
a investigação. O estudo revelou que a flexibilidade e a mobilidade
são percepcionadas e valorizadas de modo muito diferente em
diferentes grupos profissionais, mostrando também como é que
essa vivência afecta os processos de formação da identidade no
trabalho.
Os trabalhadores relacionavam tipicamente a questão da flexibilidade
com a capacidade de fazer face e de se adaptar às mudanças no trabalho,
por exemplo, a novas tarefas e situações laborais ou a uma nova organização
do trabalho, geralmente associada a uma melhoria das competências e
dos perfis profissionais. Relacionavam na também com as condições de
trabalho, em termos de horários flexíveis, horários de trabalho irregulares,
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alteração dos horários de trabalho e necessidade de fazer horas extraordinárias.
Havia grandes variações no modo como a flexibilidade e a mobilidade
eram percepcionadas: quer como criando oportunidades, quer como novas
exigências que submetem os trabalhadores a uma pressão suplementar.
Os profissionais de enfermagem, por exemplo, consideravam que controlavam
em grande medida o grau de flexibilidade e mobilidade a que eram obrigados
a dar resposta e que tinham opções individuais. Nas novas economias,
pelo contrário, os dois elementos eram percepcionados como exigências
que estavam fora do controlo dos trabalhadores e que criavam um elevado
nível de stresse. As exigências de flexibilidade eram consideradas criticamente,
em termos de horas extraordinárias e de horários de trabalho flexíveis,
nomeadamente no sector do turismo, em que os mecanismos de compensação
desses requisitos eram considerados inadequados, não só do ponto de
vista da remuneração financeira, como também dos da segurança no
emprego, das perspectivas de carreira e da prestação de formação. A
flexibilidade tinha a conotação mais negativa quando era interpretada como
a possibilidade de contratar e despedir pessoal com baixos custos. As
implicações negativas eram a falta de compromisso com o trabalho e de
ligação à empresa, bem como os elevados níveis de rotatividade do pessoal.
No que se refere à aceitação da flexibilidade e da mobilidade pelos
trabalhadores, foi também possível identificar diferenças nacionais (ou
culturais). Os trabalhadores franceses e do Reino Unido parecem, de um
modo geral, estar mais bem preparados do que os trabalhadores alemães
para corresponder às exigências de flexibilidade e mobilidade, que os
beneficiariam pessoalmente. A socialização, a aprendizagem e as
experiências pessoais desempenhariam um papel importante neste
contexto, o que se tornou bem claro comparando, por exemplo, as atitudes
laborais dos profissionais de enfermagem e dos trabalhadores do
sector das telecomunicações dos três países. Por outro lado, trabalhadores
de países com uma economia instável, como a Espanha ou a Estónia,
estão geralmente mais habituados a adaptar se à mudança das condições
de trabalho, pois necessitam com frequência de ser muito flexíveis para
resistirem à turbulência e a períodos de transição.
A mobilidade horizontal era utilizada com frequência como um instrumento
importante de desenvolvimento das competências profissionais e de
melhoria das oportunidades de carreira. Nomeadamente nos sectores
das TI e do turismo, e principalmente no Reino Unido, a mudança de
emprego para obter experiência de trabalho estava estreitamente associada
ao desenvolvimento profissional. No sector da enfermagem, a mobilidade
horizontal (principalmente entre diferentes departamentos do hospital)
era geralmente praticada para alargar e aprofundar as competências
profissionais, mas sem intuitos de promoção. Era notório que, na maioria
dos sectores, os trabalhadores com níveis de competências intermédios
privilegiavam a mobilidade horizontal, em detrimento da mobilidade vertical.
Esta tendência podia ser associada aos elementos básicos de uma profissão
(tal como foi referido mais atrás) com que os trabalhadores com estes

As identidades laborais numa perspectiva comparativa:
o papel das variáveis do contexto nacional e sectorial
Simone Kirpal

níveis de competências se identificavam tipicamente. Este padrão de
identificação profissional pode estar na origem de uma certa incompatibilidade entre a execução de tarefas técnicas e a assunção de funções
administrativas e de coordenação caracterizadas por um nível mais elevado
de responsabilidade laboral. Nos sectores das telecomunicações, das TI
e da metalurgia /metalomecânica, por exemplo, para muitos trabalhadores
a transição de funções de técnico especializado para funções de coordenação era vivida de forma conflitual, o que obstava com frequência a que
ocupassem posições de chefia na equipa. Os especialistas de TI associavam
inclusive os cargos de gestão a uma degradação inevitável dos conhecimentos
técnicos e das competências práticas (Loogma et al., 2004). No caso dos
profissionais de enfermagem, a maioria dos trabalhadores vivia essa
situação de modo semelhante: o pessoal de enfermagem que se identificava
fortemente com a prestação de cuidados directos aos doentes geralmente
não estava interessado em transitar para cargos de gestão e adquirir
competências relacionadas com a administração, a coordenação ou as
tarefas de gestão em geral (Kirpal, 2004b).
Estes resultados podem levar à conclusão de que, para a maioria dos
trabalhadores qualificados, o desempenho das tarefas essenciais de uma
profissão é mais importante do que fazer carreira como supervisor ou chefe
de equipa, nomeadamente quando a estrutura salarial não muda
significativamente, como é o caso no sector da enfermagem. No caso dos
trabalhadores britânicos e franceses e dos trabalhadores que desenvolvem
a sua actividade em sectores diversificados e menos formalizados, tais
como os do turismo e das TI, verificava-se que a orientação da carreira
era mais forte. No que a este ponto se refere, é importante observar
que, nomeadamente no Reino Unido, a estrutura salarial muda significativamente com a progressão na carreira. Era notório que, no caso dos
trabalhadores do Reino Unido, os progressos na via do desenvolvimento
profissional se relacionavam principalmente com a mobilidade vertical
ascendente e com salários mais altos; em combinação com a passagem
por diferentes situações de emprego, esta via implicava também com
frequência mudanças de área profissional. A ligação a uma empresa ou
a um ambiente de trabalho específico tão pouco parecia ter grande significado.
Os trabalhadores qualificados de outros países, pelo contrário, identificavam se muito mais com a sua condição de perito numa determinada área,
criando uma identificação forte com as actividades laborais exercidas que
implicavam a aplicação de competências técnicas muito específicas.
Outros factores estruturais que criam poucos incentivos a que os
trabalhadores optem pela via da mobilidade vertical eram a falta de
oportunidades de progressão na carreira, devido a reestruturações
organizacionais, à falta de apoio por parte das entidades patronais ou ao
modo de organização da profissão. A tendência para hierarquias pouco
diferenciadas que caracteriza a organização do trabalho nos sectores das
telecomunicações, das TI e metalúrgico/metalomecânico tem vindo a reduzir
significativamente o número de lugares de supervisão, nomeadamente a
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nível da gestão intermédia. Uma das consequências deste facto na Alemanha, por exemplo, é que muito menos trabalhadores utilizam a qualificação de Meister como um instrumento clássico de progressão na carreira,
pois esta via está cada vez mais comprometida devido ao recrutamento
de licenciados para esses cargos. A falta de apoio das entidades patronais,
que não proporcionam nem facilitam o acesso a formação adequada, era
um problema nos sectores do turismo e das TI, nomeadamente, ao passo
que no sector da enfermagem a organização muito formalizada da profissão
restringia significativamente as oportunidades de progressão na carreira.
A relação entre a mobilidade, a flexibilidade e a identidade laboral tornamse mais evidentes quando se tem em conta a auto imagem de especialistas
de TI e trabalhadores metalúrgicos, que se auto-diferenciam claramente
do pessoal administrativo, dos gestores e dos directores. O estudo
sobre o sector das TI revela que a identidade laboral de um especialista
de TI pode estar de tal modo enraizada na tecnologia, que se correlaciona
com um elevado nível de inflexibilidade no que se refere a desenvolver
uma orientação profissional mais alargada. Seria interessante investigar
mais a fundo a medida em que competências técnicas muito desenvolvidas,
mas de âmbito muito restrito, representam um risco para esses trabalhadores
quando surge a necessidade de adaptação a contextos laborais em mutação.

Reflexões
O projecto de investigação permitiu confirmar que os trabalhadores da
Europa estão cada vez mais sujeitos a maiores exigências em termos
de flexibilidade e mobilidade no trabalho e que se confrontam com a
necessidade de mudanças e ajustamentos contínuos. Os resultados do
projecto demonstravam também que nem todos os trabalhadores com
níveis de competências intermédios dispõem dos recursos pessoais
necessários para fazer face às exigências de adaptação ao seu posto
de trabalho, de desenvolvimento das competências ou de orientação da
carreira. Analisando agora os casos individuais, verificou se que existiam
em todos os grupos profissionais investigados trabalhadores com
formas clássicas de identidade laboral caracterizadas por um elevado nível
de identificação com a sua profissão, a sua entidade patronal, os produtos
da empresa ou as suas tarefas laborais quotidianas. Uma evolução rápida
das condições de trabalho colocava grandes desafios a este grupo de
trabalhadores, nomeadamente aos que não dispunham dos meios ou dos
recursos pessoais necessários para se adaptarem a novas exigências.
Nesses casos, os trabalhadores desenvolviam tipicamente uma estratégia
de “recuo defensivo”, tentando manter o seu estatuto profissional e o perfil
do cargo. Este grupo de trabalhadores oferecia grande resistência às
exigências de maior flexibilidade, manifestando pouco interesse pela
aprendizagem, pela progressão na carreira ou por mudar de local de
trabalho ou de entidade patronal. Por outro lado, a pressão no sentido
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de mostrar mais flexibilidade, a alteração das tarefas laborais ou das
funções profissionais ou a mudança de entidade patronal criam frequentemente
stresse e estão na origem de uma falta de controlo sobre o desempenho
profissional. Esta afirmação aplicava-se de um modo muito especial a
ocupações e organizações em que as exigências de flexibilidade e mobilidade
são elevadas e as formas de organização do trabalho e as tarefas mudam
rapidamente, como acontece no sector das TI.
Em contrapartida, os trabalhadores com formas de identidade laboral
flexíveis, evolutivas e individualizadas e com capacidade para antecipar
e internalizar as exigências de mudanças contínuas no trabalho, estavam
muito mais preparados para dar resposta às exigências de flexibilidade.
Estes trabalhadores possuíam com frequência a combinação desejável
de competências técnicas com competências sociais híbridas e tinham
capacidade para utilizar a flexibilidade, a mobilidade e a aprendizagem
como instrumentos de progressão na carreira. Os resultados da investigação demonstraram também que as entidades patronais que privilegiam
estes trabalhadores flexíveis estão cada vez mais interessadas num tipo
de trabalhador semelhante a um empreendedor independente, que vende
os seus serviços, qualificações e competências pela melhor oferta (ver
também Pongratz et al., 2003; Voß et al., 1998). Este tipo de trabalhador
caracteriza se por um elevado nível de flexibilidade, pela aprendizagem
contínua, pela capacidade de gestão dos riscos, de construção e modelação
da sua própria identidade laboral e de orientação da sua carreira.
As novas formas emergentes da relação entidade patronal-trabalhador
reforçam este modelo de empreendedorismo, afastando se gradualmente
dos antigos tipos de relação baseada na confiança e flexibilizando os
padrões de compromisso organizacional (Baruch, 1998; Reader et al.,
2001). Esta tendência promove e apoia uma tendência geral de
“individualização” das identidades laborais, em detrimento das formas
colectivas clássicas, dificultando assim a negociação colectiva para os
trabalhadores. Por outro lado, este modelo transfere da empresa para o
trabalhador a responsabilidade pela formação, a aprendizagem e o
desenvolvimento profissional. Porém, para o trabalhador individual esta
atitude laboral pró-activa, empreendedora e de aquisição de competências
múltiplas gera também identidades laborais complexas, flexíveis e
pluridimensionais, que podem ser conflituais quando é necessária uma
adaptação contínua a exigências de mudança. A estabilidade e a continuidade que eram asseguradas formalmente através de contratos de
trabalho permanentes e de uma ligação estável à empresa, por exemplo,
devem ser agora construídas activamente pelos próprios trabalhadores.
A medida em que os trabalhadores têm capacidade para corresponder
às exigências de flexibilidade e adaptação tem um impacto significativo
na sua motivação, no seu compromisso com o trabalho e nas suas formas
de identificação com o trabalho. No presente artigo tentou se demonstrar
que não é o indivíduo por si só que determina o potencial de adaptação,
mas que as variáveis estruturais desempenham também um papel crucial,
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apoiando ou inibindo o desenvolvimento dos trabalhadores. Dado o número
potencialmente elevado de trabalhadores na Europa que não correspondem
ao tipo empreendedor (e, portanto, em possível desvantagem), os trabalhadores necessitam de alguma forma de apoio para os equipar e preparar
para corresponder às exigências de mudança no trabalho. Os resultados
da investigação demonstravam que os trabalhadores com níveis de
competências intermédios e de idade superior a 35 anos, nomeadamente,
têm de ser activamente apoiados e orientados, para evitar que caiam numa
estratégia passiva de “recuo defensivo” que, em última análise, pode levar
à sua exclusão profissional. Em contrapartida, os trabalhadores que
receberam formação nos últimos 10 anos estão muito melhor preparados
para antecipar e corresponder às exigências de flexibilidade e aprendizagem contínua. Esta constatação evidencia o papel crucial que o ensino
e a formação profissional inicial desempenham neste contexto, quando
são concebidos de modo a preparar adequadamente os jovens para dar
resposta aos desafios dos ambientes de trabalho modernos. Porém, quando
os trabalhadores não tiveram oportunidade de receber formação adequada,
adaptada aos padrões modernos, essa insuficiência deve ser compensada
pela aprendizagem contínua no local de trabalho.
A flexibilidade é especialmente necessária à integração entre a formação
profissional inicial e contínua, e à obtenção de uma combinação equilibrada
entre os conhecimentos técnicos específicos e as competências genéricas.
A acreditação da aprendizagem informal, necessária para permitir o acesso
efectivo à aprendizagem contínua, à promoção e à mobilidade horizontal,
deve ser também melhorada. Os instrumentos de orientação destinados
a prestar apoio aos trabalhadores na resposta às exigências de flexibilidade e mobilidade e a conferir lhes a capacidade de serem os agentes do
seu próprio desenvolvimento profissional não se devem limitar necessariamente a disposições institucionais. A aprendizagem profissional contínua,
auto iniciada e autogerida, e “auditorias às competências” de auto orientação
socioprofissional podem constituir também instrumentos poderosos.
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RESUMO

Os resultados desta pesquisa alertam para o facto de na maioria dos Serviços da
Administração Pública portuguesa serem inexistentes os diagnósticos de
necessidades formalizados, os planos de formação, a utilização aprofundada dos
sistemas de avaliação, a partilha dos mesmos entre o organismo promotor da
formação e o Serviço Cliente, e o envolvimento dos Serviços Cliente em todo o
processo formativo. Apesar disto, os Quadros Superiores continuam optimistas
no que respeita ao papel da formação comportamental na realidade administrativa.
Não obstante, a este propósito os resultados revelam inúmeras incoerências e
contradições, sendo evidente que, para já, não existe uma sistematização coerente
nas acções de formação comportamental frequentadas pelos Quadros Superiores
na Administração Pública portuguesa.
Este artigo foi elaborado a partir da tese de doutoramento do autor defendida a
22 de Abril de 2004 na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da
Universidade Lusíada de Lisboa e pretende resumir alguns dos resultados da
pesquisa

(1) Instituto Nacional de Administração (INA). Trata-se do Organismo Central Promotor de
Formação para os Dirigentes e Funcionários da Administração Pública Central Portuguesa.
Apesar de existirem mais centros de formação para os funcionários públicos portugueses,
o INA é o maior responsável pela formação profissional na Administração Pública portuguesa
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Introdução
Problemática do Tema e Objectivos
No começo do novo século, pressionada pelas exigências de uma sociedade do conhecimento e de uma economia globalizada, a Administração
Pública é compelida a sofrer um processo de modernização. À semelhança
do que foi acontecendo no sector privado, onde a capacidade para se gerir a diversidade e a complexidade se passou a constituir como preponderante para a eficiência do serviços, também no sector público a formação profissional tem tentado afirmar-se enquanto variável estratégica,
revelando-se fundamental como forma de garante de um acompanhamento completo e atempado da mudança, tanto na sua vertente técnica como
comportamental (Majchrzak, Davis, 1990). Não obstante, paradoxalmente, a tradição das estruturas piramidais e a, ainda preponderante, “mentalidade burocrática e taylorizada” contribuem para que o investimento na
formação continue, não raras vezes, a ser compreendido como um custo
de retorno inexpressivo, habitualmente não quantificável, e por isso a “evitar” (Crozier, 1991; Madureira, 1997, 2000).
No que concerne à temática da formação profissional no contexto da
Administração Pública portuguesa, podemos hoje identificar um conjunto
de autores (cf Madureira, 2004) e de estudos vários (Profap, 1994, 1995,
1997) que apontam, por um lado, para a necessidade da realização da formação contínua como um processo integrado, respeitando todas as fases
que a compõem como ciclo, mas por outro, para a ausência de uma estratégia concertada de gestão da formação no contexto administrativo.
Esta aparente ausência de sistematização levou-nos a estabelecer o objectivo central do estudo, que foi o de tentar identificar quais as lacunas
na gestão da formação comportamental (2) dos Quadros Superiores no
sector público em Portugal.
O facto da pesquisa recair sobre o referido grupo prende-se com o facto da literatura mais recente sobre o tema da “mudança na Administração
Pública” assentar na ideia de que são as hierarquias e os funcionários mais
qualificados os principais potenciais agentes de mudança e de modernização da Administração (Campos, 2002, Rocha, 1998). Esta razão pareceu-nos mais do que suficiente para justificar a nossa opção.
Desta forma, procurou-se identificar e interpretar a percepção, por parte dos formandos (Quadros Superiores), sobre a formação comportamental na Administração Pública. Para tal foram elaboradas proposições de
partida que ao serem testadas se traduziram em resultados que em seguida analisaremos mais detalhadamente.

(2) No capítulo que se segue será dada uma definição rigorosa daquilo que se entende por
“formação comportamental”
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Enquadramento Teórico
Nos anos 90, a OCDE postulava já que o desenvolvimento e a formação
dos recursos humanos, com vista a uma adaptação das qualificações e
das competências à versatilidade funcional, essencial num quadro de
reforço das reformas introduzidas para o sector público, dever-se-iam constituir como prioridades (OCDE, 1996).
Apesar da importância desta recomendação, ela poderia não passar
de uma declaração de boas intenções se não precisássemos a definição
conceptual daquilo que hoje entendemos por formação. De que formação
falamos nós? Com efeito, importa não confundir o conceito de formação
(enquanto tentativa técnica de incrementar o desempenho imediato num
determinado posto de trabalho, reforçando uma cultura e um projecto institucional já existentes) do conceito de formação comportamental ou para
a mudança (enquanto processo integrador de uma revisão mais lata dos
modelos organizacionais, culturais e comportamentais existentes nas pessoas e nas instituições).
Embora o tema da formação na área comportamental seja sobejamente tratado, designadamente na literatura anglo-saxónica, a terminologia de “formação comportamental” é raras vezes utilizada. Importa
pois referir que entendemos por formação comportamental toda aquela que aborda as temáticas do comportamento organizacional (Madureira,
2004). De entre estas áreas de estudo podemos destacar as da gestão
da mudança organizacional, da liderança, da cultura organizacional, da
gestão de equipas, da gestão de conflitos e das técnicas de negociação,
da comunicação, do poder organizacional e da motivação (Robbins,
1998).
Mas para que possamos enquadrar a questão da formação comportamental num contexto organizacional específico torna-se necessário ter
uma ideia mais detalhada sobre o mesmo. Assim, importa relevar que, no
caso português, a Administração Pública tem uma média de idades envelhecida (acima dos 45 anos de idade), baixas qualificações académicas
e encontra-se ancorada em modelos organizacionais retrógrados onde os
procedimentos são burocratizados e o poder decisório centralizado. Parece
pois constituir-se como cenário ideal para que a mudança de comportamentos, e consequentemente a formação, não encontrem um terreno propício para o seu desenvolvimento (Madureira, 2004; Rocha, 2001; Pessoa
De Amorim, 1997). Num contexto deste género, podemos perceber que a
formação, designadamente a da área comportamental (em que a mensurabilidade dos resultados é mais subjectiva), assim como a gestão que dela é feita, sejam com frequência afastadas do rol de preocupações nucleares da gestão pública portuguesa.
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Proposições de partida
Proposição 1 – Face ao acima disposto, a nossa primeira proposição parte do princípio de que a formação comportamental não se encontra definida de forma precisa, sistematizada e descentralizada na Administração
Pública portuguesa. Acreditamos não existir na maioria das vezes uma
“mudança de comportamentos pela formação”, uma coerência entre os
comportamentos potenciados pela aprendizagem em formação e as necessidades funcionais reais dos formandos, um conhecimento e uma participação activa dos formandos nos diagnósticos de necessidades e nos
planos de formação dos seus serviços ou uma uniformidade nos critérios
que estão na base da escolha dos funcionários que frequentam as acções
de formação.
Por outro lado, e partindo nós da premissa de que não existe uma suficiente sistematização entre as diferentes fases do ciclo de formação (designadamente entre o diagnóstico de necessidades e as fases que se
lhe seguem) interessou-nos também que modelos sistémicos de formação
como os apresentados por Cruz (1998) ou por Chiavenato (1987), e que
constam da Figura 1 e Figura 2 respectivamente, pudessem ser testados.
Com a aplicação destes modelos à realidade portuguesa, pretendeuse apurar se existia um ciclo de formação na Administração pública portuguesa que pudesse ser identificado com os modelos apresentados pelos supracitados autores e que compreendesse pelo menos as fases da
determinação dos objectivos, do diagnóstico de necessidades, do planeamento, da execução e da avaliação da formação.
Proposição 2 – Na segunda proposição sugere-se que, na Administração
Pública portuguesa, a gestão da formação é condicionada por argumentos corporativos/ institucionais assim como pela sua envolvente cultural.
Nesta matéria, os modelos propostos por Scott e Meyer (1991) e por Moore
e Ishak (1989) apontam precisamente para o facto da existência de constrangimentos corporativos (o primeiro modelo) e culturais e metaculturais (o segundo), exercerem grande influência na gestão da formação em
contexto administrativo (3).
Proposição 3 – Dos modelos sistémicos de formação já referidos ao longo da primeira proposição parece-nos particularmente importante atribuirmos uma atenção redobrada à questão da “avaliação da formação”. Autores
como Le Boterf (1992) e Kirkpatrick (1997) apelam para a segmentação
do próprio conceito de avaliação. O segundo alerta-nos mesmo para as
diferenças significativas existentes entre os diversos níveis da avaliação
(sendo o primeiro o mais superficial e correspondendo o último à forma
mais aprofundada de avaliação):

(3) Moore e Ishak definem a “metacultura” como sendo a envolvente cultural mais alargada
(neste caso a da Administração) e a “cultura”, como representando a cultura organizacional
de um Serviço em particular.
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•
•
•
•

nível de reacção
nível de aprendizagem
nível de modificação comportamental
nível de influência nos resultados organizacionais
Com efeito, só através da avaliação, e em particular de uma avaliação continuada no tempo, se poderá ter um feed-back ajustado dos
resultados operados pela formação, tanto nos formandos como no seu
contributo objectivo para os resultados organizacionais.
Tendo por base estas premissas, a nossa terceira proposição sustenta a ideia de que a avaliação da formação dos Quadros Superiores no contexto administrativo é feita sem qualquer aprofundamento, sendo conduzida exclusivamente pelo organismo promotor da formação (neste caso o
INA) não havendo qualquer partilha entre o primeiro e o Serviço Cliente
da formação.
Elaboradas as proposições de partida, as mesmas foram testadas e os
resultados e a sua discussão apresentam-se no ponto 5 do artigo.

Figura 1: Modelo sistémico geral da actividade de formação
Objectivos
estratégicos da
organização

Finalidades que
a formação
cumpre na
organização

Levantamento
de
necessidades
de formação

Definição dos
objectivos de
formação e dos
critérios de
avaliação

Organização
dos conteúdos
em programas
de formação

Selecção dos
métodos
pedagógicos

Avaliação dos
resultados da
formação

Realização dos
programas de
formação

Selecção dos
participantes a
partir das suas
necessidades e
características
pessoais

Fonte: CRUZ, J.P. (1998), Formação Profissional em Portugal – Do Levantamento das necessidades à avaliação, Lisboa,
Edições Sílabo, pp-31
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Metodologia
Com base no conteúdo das proposições, foi elaborado um questionário que foi enviado a todos os Quadros Superiores que frequentaram
cursos de formação da área comportamental no INA entre 1996 e 2001.
Este foi um período de uma só legislatura no país (4) e havia a curiosidade de verificar se, durante estes 6 anos, o poder político teria imprimido
uma “política” inovadora na gestão da formação.
A partir da recepção das respostas aos questionários, apresentaram-se
os resultados sobre forma descritiva, acompanhados de uma reflexão/discussão sobre os mesmos.

Figura 2: Fases do ciclo de formação

Diagnóstico
da situação
Levantamento de
necessidades
• Alcance dos objectivos
da organização
• Determinação de
requisitos básicos da
força de trabalho
• Resultados da
avaliação desempenho
• Análise de problemas e
de pessoal
• Análise de relatórios e
outros dados

Decisão quanto à
estratégia

Implementação
ou acção

Programação de
formação
• Quem formar
• Como formar
• Em que formar
• Onde formar
• Quando formar
• Que prioridades

Execução da
formação
• Aplicação dos
programas

Avaliação e
controle
Avaliação dos
resultados
•Acompanhamento
•Verificação ou medição
•Comparação da
situação actual com a
situação anterior

Retroacção / Feedback
Retroacção / Feedback

Resultados satisfatórios

Resultados insatisfatórios

Fonte: Adaptado a partir de Chiavenato, Idalberto (1985), Recursos Humanos – Edição Compacta, Atlas, São Paulo, pp-291

(4) Legislatura em que o governo foi do Partido Socialista (PS)
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Universo e Amostra
Universo
O universo do nosso estudo foi composto por 1342 sujeitos (ou seja,
todos os Quadros Superiores, espalhados pelas mais diversas área da
Administração Pública portuguesa, que frequentaram cursos de formação
na área comportamental na Divisão de Formação de Quadros Superiores
do INA entre os anos de 1996 e de 2001). A selecção deste universo teve por objectivo possibilitar-nos a recolha das opiniões e da sensibilidade
dos formandos sobre a formação comportamental recebida, ao longo de
um período considerável de tempo (6 anos).

Amostra
O processo de amostragem adquiriu forma, através do envio dos questionários a todos os elementos do universo por via postal (amostra por correio não aleatória), sendo a amostra definitiva constituída pelo número de
formandos que responderam aos já referidos questionários. Do universo
de estudo dos 1342 inquéritos por questionário enviados aos formandos
durante o mês de Abril de 2002, recebemos respostas de 212 inquiridos,
ou seja, 15,8% do universo inquirido.
Cerca de 70% da amostra situa-se entre os 30 e os 50 anos de idade,
sendo 62,1% constituída por sujeitos do sexo feminino.

Apresentação e discussão dos resultados
O papel da formação comportamental na Administração Pública
Os resultados revelaram que uma maioria de inquiridos (66,8% da amostra) concordou com a premissa de que os cursos de formação comportamental apresentam ideias novas, passíveis de se concretizarem em contexto administrativo e/ou coincidentes com o sentido de mudança do mesmo. A sensibilidade dos funcionários relativamente a esta matéria não
foi a que esperávamos inicialmente e que apontava para a crença de que
as acções de formação comportamental seriam susceptíveis de apresentarem ideias novas, mas nem sempre com possibilidade de aplicação prática. Esta sensibilidade dos inquiridos alerta-nos para o facto de que, num
contexto de descredibilização do funcionário público (5) e do funcionamento da Administração Pública, aparentemente existe uma forte vontade de

(5) Esta descredibilização tem um carácter generalizado. Há uma referência ao caso português
em Corte-Real, I.; Koen, N.; Kelly, M.; Petiteville, F. (1999), Les administrations en mouvement
– Les réformes de modernisation administrative dans quatre pays: Portugal, Pays Bas,
Irlande et France, Maastricht, EIPA.

A formação comportamental dos Quadros Superiores da Administração Pública portuguesa
César Madureira

recuperação de um estatuto e de uma auto-estima profissional. A crença
de que a formação comportamental possa trazer um germe de mudança, vem colher adeptos junto a um grupo de funcionários qualificados (os Quadros Superiores) que aspiram a poder trabalhar dentro de contornos de modernidade organizacional e a serem respeitados profissionalmente. Talvez seja este fenómeno de desejabilidade que leve os inquiridos a serem tão categóricos na sua apreciação da possibilidade de aplicação das ideias transmitidas pela formação à prática.
Os resultados apontam ainda no sentido da existência de uma coerência entre as atitudes e os comportamentos apreendidos através das acções
de formação e as necessidades funcionais reais. Cerca de 92% dos inquiridos admitiu que esta coerência era absoluta ou pelo menos pontual. Uma
vez mais, neste caso, as respostas dos inquiridos podem ser constrangidas pela “desejabilidade social” de que as coisas se processem da forma mais desejada. Nestes casos, torna-se porventura difícil a quem é exposto a um inquérito, ter uma opinião distanciada dos seus anseios.
Segundo 73% dos formandos, existe nos Serviços um grau de conformidade total ou muito forte entre as tarefas desempenhadas e as tarefas
formalmente descritas como pertencendo à função dos funcionários. A ser
como afirmam, a realização de diagnósticos de necessidades de formação
teria como ponto de partida informações fidedignas fornecidas por um job
description sólido, supostamente indutoras de um levantamento isento, revelador das lacunas efectivas e por isso susceptível de gerar programas
de formação adequados às necessidades inventariadas. A este respeito,
a informação fornecida pelos nossos inquiridos encontra-se em desacordo com os elementos recolhidos em estudos anteriores (c.f. Profap, 1994,
1995, 1997) que revelam uma tendência, por parte dos organismos promotores de formação, para o recurso a “enquadramentos teóricos genéricos” em vez de uma identificação rigorosa das reais necessidades de formação.
No que concerne à questão da existência/inexistência, para a maioria
dos Serviços, de um diagnóstico de necessidades e de um plano de formação, que norteiem a participação dos formandos em acções de formação comportamental, os resultados recolhidos mostram que uma esmagadora de inquiridos (cerca de 80%) observa o facto de nos seus
Serviços de origem não se praticar um diagnóstico de necessidades de
formação (comportamental), admitindo concomitantemente não existir um
plano de formação nos Serviços de onde provêm. Estes resultados apresentam uma clara contradição com outros atrás ventilados, onde os inquiridos apontavam para uma coerência entre comportamentos apreendidos e necessidades funcionais reais. Dificilmente pode existir coerência entre o que se apreende e o que se necessita, sem que previamente se diagnostique formalmente quais as lacunas a suprir ou quais os comportamentos a modificar. Tendo por base estes resultados, podemos afirmar que os já referidos modelos sistémicos de formação propostos por
Cruz (1998) ou por Chiavenato (1987) não se cumprem, na maioria das
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vezes, na Administração Pública portuguesa, não se podendo sequer falar da existência de um ciclo de formação para a nossa realidade administrativa.
Não obstante o acima disposto, existem outras abordagens que nos
fornecem argumentos alternativos para o entendimento da questão. Segundo
estas, se não existe para a maioria dos Serviços nem um diagnóstico de
necessidades, nem um plano de formação adequados, mas se ao mesmo
tempo os funcionários não deixam de frequentar os cursos, não devemos
deixar de considerar a possibilidade de estarmos perante um fenómeno
de auto-organização. Com efeito, como sistemas abertos que são, e tendo em conta o ambiente de turbulência em que operam, as organizações tornam-se facilmente em estruturas dissipativas. Assim entende
Fonseca (2002), alertando mesmo o autor para o facto de que a emergência de uma estrutura dissipativa não pode ser dedutível de pressupostos
ou de condições estabelecidas previamente. Segundo esta linha de pensamento, o equilíbrio precário das organizações confere-lhes múltiplas
possibilidades de acontecimentos. O mesmo será dizer que, mesmo
com a ausência de um diagnóstico de necessidades e de um planeamento da formação, os funcionários não deixam de se formarem de uma forma relativamente auto-organizada, procurando soluções para constrangimentos que sentem como seus.
Ainda no que concerne à questão do diagnóstico, apurou-se que na
maioria dos casos em que os Serviços recorrem a meios de diagnóstico
de necessidades de formação informais, existe uma menor probabilidade
de que desenvolvam um plano de formação comportamental para o Serviço,
sendo igualmente verdadeiro o inverso. A procura de meios de diagnóstico formalizados reforça a possibilidade de que haja um plano de formação
no Serviço (55% dos inquiridos que afirmam trabalhar em serviços que utilizam meios formais de diagnóstico de necessidades de formação verificam que estes têm um plano de formação, por outro lado 70% daqueles
que admitem que os seus serviços apenas utilizam meios de diagnóstico
informais, admitem concomitantemente não existir qualquer plano de
formação). Reforça-se assim a ideia de que, sem que haja uma formalização de todas as etapas do ciclo de formação (com relevo para o levantamento das necessidades que se for forjado induz em erro todo o ciclo), consubstanciadas num documento institucional integrado, que poderemos apelidar de “plano de formação”, será impraticável promover programas de formação coincidentes com as necessidades presentes, e muito menos fazer extrapolações dessas necessidades para o futuro. Esta argumentação não colide com a anterior que sugere a imprevisibilidade das
estruturas. Com efeito, se por um lado nos parece defensável que haja
nas organizações uma sistematização da detecção de necessidades de
formação que nos permita fornecer uma formação adequada, por outro temos a consciência de que os pressupostos em que nos baseamos para
fazer esse diagnóstico são efémeros (do ponto de vista do seu horizonte
temporal) e poderão sofrer alterações permanentes. A harmonização des-
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tes pontos de vista deverá estar presente quando equacionamos o ciclo
da formação.
A inexistência de uma uniformização de critérios para a frequência dos
formandos de acções de formação comportamental foi outro dos factos
confirmados pelos dados disponíveis. Revelador é ainda que o critério dominante inventariado pelos inquiridos seja o da “tentativa de actualização de conhecimentos” (44,2%) e não o da “tentativa de preparação para mudanças futuras” (23,3%) como seria de esperar tendo em conta estarmos a tratar o segmento específico da formação comportamental. Apesar
de não parecer errada a existência de uma diversidade de critérios, deveria existir uma lógica que presidisse à definição destes critérios e dos propósitos em função dos quais são definidos. Neste caso, a inexistência aparente de uma forma de articulação de critérios para a formação comportamental parece decorrer de uma desarticulação mais lata na forma como
está pensada a formação no contexto administrativo. O facto da “vontade
própria dos funcionários” (86,5% dos inquiridos) ser decisiva na frequência das acções, em detrimento de outros factores (tais como o levantamento formal de necessidades, a sintonia entre a opinião do formando e
da sua hierarquia, etc.), foi também revelado pelos resultados obtidos. Esta
questão reforça a ideia de estarmos perante processos de auto-organização.
Sendo que, os resultados confirmam que é o INA (Organismo Central
Promotor de Formação), o centro a que mais recorrem os funcionários para frequentarem acções de formação comportamental (dos funcionários
inquiridos, apenas 14% admitem já terem frequentado acções de formação
comportamental promovidas por outros centros de formação), e que segundo 71,3% dos formandos na maioria dos Serviços da Administração
Pública não existem centros de formação, podemos sustentar a suspeita
de que não existe uma suficiente descentralização dos centros promotores de formação. A excessiva concentração das responsabilidades da promoção de formação (sendo a população de formandos proveniente de sectores tão distintos como a economia, as finanças, o emprego, a defesa,
a justiça, a saúde, a agricultura e pescas, etc.) num organismo como o
INA, que apesar de possuir uma carteira de formadores externos, conta
com um efectivo permanente reduzido, parece-nos excessivo. O Instituto
poderia construir modelos de formação e desenvolver iniciativas estratégicas que visassem a descentralização (sobretudo tendo em conta o carácter particular de algumas acções), assim como o apoio no desenvolvimento de instrumentos de diagnóstico e de avaliação próprios a cada
Serviço (ainda que os mesmos se possam apoiar num guião global de formação comum para as acções de formação da Administração Pública).
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A gestão da formação comportamental pelas instituições
públicas: perspectiva tecnicamente adequada ou dominação
corporativa?
No seio da Administração Pública, a adopção de uma perspectiva mais
rigorosa na gestão da formação comportamental é dificultada pela sobreposição de uma perspectiva corporativa, onde tradição, regulamentos e antiguidades se impõem à racionalidade. Esta proposição apresenta-se tendo por base de sustentação o argumento de Scott e Meyer (1991)
que aponta os processos institucionais (que no caso da Administração
Pública são burocráticos) como instrumentos de difusão de crenças e de
valores organizacionais segundo os quais a formação profissional deve
ser encarada como desejada e consensual. Segundo esta perspectiva institucional, as redes profissionais podem acreditar que promovem e estimulam a mudança e a inovação organizacional, sem que isso modifique
necessariamente a filosofia ou os desempenhos da organização. Esta
perspectiva pode ser reforçada pela apresentada no modelo de Moore e
Ishak (1989), segundo o qual a gestão da formação está sempre condicionada por uma metacultura mais alargada (no presente caso a administrativa), assim como pela cultura de cada Serviço em particular.
Tomando por certas estas premissas, e com o fim de percebermos a
utilização da formação comportamental pelas hierarquias, interessavanos identificarmos os estilos de gestão adoptados nos Serviços da
Administração portuguesa. De acordo com os formandos, o estilo de
gestão predominante na Administração Pública portuguesa seria o “democrático” (39,9%), seguido de muito perto pelo “participativo” (38%).
Estes resultados estão em desacordo com a proposição que sugeria
que o estilo de gestão predominante na Administração portuguesa seria
a “burocracia”. Com efeito, apenas 15,4% dos formandos acreditam ser
este o estilo de gestão predominante. A explicação destes resultados
pode passar pelo facto dos inquiridos serem Quadros Superiores, muitos
dos quais desempenhando cargos de coordenação ou de direcção. Talvez
por isto possa existir um optimismo excessivo dos inquiridos quanto ao estilo de gestão praticado, tornando-se mais complicado o reconhecimento
de que os Serviços onde trabalham possam estar subjugados a um estilo de gestão “burocrático” (cf Crozier, 1963).
Em matéria de partilha com os colegas dos comportamentos apreendidos nas acções de formação, 75,7% dos formandos confirmam a sua
existência, minimizando o papel da resistência à mudança por parte dos
Serviços, face às novas propostas apresentadas pelos funcionários, decorrentes da aprendizagem efectuada. Uma percentagem muito semelhante de inquiridos admite ainda que os Serviços não travam os novos
comportamentos resultantes da formação, defendendo que existe uma
prática de aprendizagem organizacional (sobre este conceito ver Sisternas,
1999) com a adopção de novas condutas grupais na organização, sem privilégio do comportamento organizacional individualizado. Neste capítulo
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convém porém lembrar que, embora possa ser parcialmente minorada,
a resistência à mudança está normalmente associada aos processos de
mudança organizacional (Lewin, 1965; Kanter et al., 1992). Os resultados
encontrados poder-nos-iam levar a pensar que se tratasse neste caso da
excepção que confirma a regra. Contudo, e porque os inquiridos são
provenientes dos mais diversos organismos da Administração Pública,
não nos parece ser essa a explicação adequada. Seria enorme a coincidência de estarem reunidos na nossa amostra todos os que pretendem participar activamente na mudança. Cremos antes tratar-se uma vez
mais, por parte dos funcionários, de um sentimento de “desejabilidade social” de que o incentivo à participação pró-activa na mudança seja um facto real. Por outro lado, uma vez que, como já vimos, muitos dos inquiridos
ocupam cargos hierárquicos, fazem parte da realidade organizacional a
ser modificada. Talvez por serem cônscios disto mesmo, optam pelo discurso da “implicação” dos diversos níveis hierárquicos, como forma de mudança partilhada, mas ilusória. Só desta forma se garante a estabilidade
de status e privilégios, sem contudo deixar de se proferir a fórmula politicamente correcta da “mudança participada” (c.f. Campos, 2002; Araújo,
1999; Rocha, 1998).

A (in)definição na avaliação da formação na área
comportamental no contexto da Administração Pública
No que concerne ao capítulo da avaliação da formação, o predomínio
da avaliação apenas ao nível da “reacção dos formandos” (51% dos inquiridos) encontra uma explicação absolutamente plausível, designadamente através da leitura do “modelo de avaliação de Kirkpatrick” que designa o “nível da reacção” como o mais facilmente mensurável, apesar de
se constituir porventura como o menos esclarecedor (Kirkpatrick, 1996).
Também no que respeita ao momento escolhido para as acções de avaliação, e tendo em atenção as respostas dos inquiridos sobre esta matéria, verificou-se que o principal momento de incidência da avaliação das
acções de formação comportamental é o fim da acção (87,3% das respostas), sendo quase sempre descartada a opção da avaliação enquanto processo continuado no tempo. Este é o procedimento errado, insuficiente
mas habitual nos programas de formação no sector público. Como se depreende da leitura do modelo, uma avaliação deste tipo é apenas susceptível de percepcionar quais foram as “reacções”, assim como a “aprendizagem” dos formandos, sem que nunca possa chegar a entender se houve uma efectiva “modificação dos comportamentos” ou qual o impacto da
mesma nos “resultados da organização”.
Os resultados revelaram ainda que, segundo 62,5% dos formandos inquiridos, é o INA o principal avaliador dos cursos de formação comportamental por si realizados. Com efeito, é o próprio Instituto que faz essa avaliação isoladamente, sem implicação dos Serviços Cliente nesta fase do
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ciclo de formação. Se um processo deste tipo se afigura como desproporcionalmente “pesado” para o INA, ele é igualmente desresponsabilizador,
mas ao mesmo tempo constrangedor, para o Serviço Cliente. Na realidade, se por um lado este sistema pode potenciar um certo “adormecimento” nos Serviços menos empreendedores, por outro ele coage os
Serviços mais dinâmicos a afastarem-se de uma avaliação que deveria
ser encorajada e integrada com o organismo promotor da formação.
Esta tendência para a centralização da avaliação efectuada pelos organismos promotores de formação profissional na área comportamental,
e para a não implicação dos Serviços clientes neste processo, reflecte-se
também no que respeita à avaliação dos cursos realizados fora do INA
(segundo 54% dos inquiridos). Trata-se pois de uma questão, mais do que
intrínseca a um determinado organismo promotor de formação, provavelmente presente em toda a Administração Pública.

Conclusões
Os principais problemas da formação na Administração Pública portuguesa continuam a prender-se com as questões do diagnóstico das necessidades, da avaliação da formação e da falta de intervenção dos diversos actores organizacionais no processo de formação. O nosso estudo
tenta trazer como valor acrescentado, por um lado, uma actualização da
informação disponível e, por outro, uma especificação da vertente de
formação tratada: a formação comportamental.
Os resultados mostram que a maioria dos Serviços continua sem utilizar meios de diagnóstico formalizados na detecção de necessidades de
formação na área comportamental, não organizando qualquer tipo de plano de formação. Os critérios de selecção dos candidatos a formandos são
imprecisos, imperando a vontade do funcionário em detrimento de uma
articulação da mesma com uma estratégia integrada. Desta forma, e ainda que considerando os funcionários enquanto actores organizacionais
que trabalham numa estrutura aberta e complexa, susceptíveis de encontrarem as suas próprias formas de auto-organização, dificilmente se poderá falar de uma perspectiva estratégica na gestão da formação na área
comportamental.
No que concerne à avaliação, vimos que esta acontece sobretudo ao
nível das “reacções”, e apenas no fim da acção, não havendo pois um
prosseguimento do processo avaliativo. Verificou-se também a existência
de uma tendência para a centralização da avaliação efectuada pelos organismos promotores de formação comportamental, e para a não implicação dos Serviços clientes neste processo. Neste capítulo, pensamos
estar perante um fenómeno, mais do que intrínseco a um determinado organismo promotor de formação (neste caso o INA), provavelmente cultural e transversal em toda a Administração Pública.
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Este estudo aponta ainda para a possibilidade dos inquiridos se iludirem por sentimentos de “desejabilidade social”, dando respostas mais em
função de uma ambição, de um desejo ou de um instinto de defesa corporativa do que daquilo que realmente acontece à sua volta. O facto dos
formandos acharem que o estilo predominante de gestão na Administração
Pública portuguesa é o “democrático” é disto exemplo.
No fim da pesquisa apenas fica claro que o ciclo da formação profissional não existe enquanto tal no contexto da Administração Pública. Existem
inúmeras imprecisões, incongruências e talvez ainda não exista uma consciência alargada relativamente à importância da formação comportamental. Importa ainda salientar que os dados recolhidos, assim como as
conclusões que deles resultaram, se encontram reforçados pelo facto do
estudo se ter baseado numa amostra não aleatória em que as pessoas
que responderam aos questionários (15,8% do universo) são os mais interessados e implicados na questão da formação comportamental e das
suas consequências.
No que concerne às implicações práticas e a futuras investigações que
possam ser sugeridas pelo nosso estudo, importa relevar que a excessiva centralização da gestão da formação e da sua avaliação parecem constituir-se como razões de sobra para que num futuro próximo se repense a
articulação do INA com os seus Serviços Cliente (ou seja os Serviços diversos da Administração Pública portuguesa) na construção de um sistema de avaliação e de gestão partilhado da formação profissional, nomeadamente no que concerne ao capítulo da formação comportamental
A propósito dos diagnósticos de necessidades e dos planos de formação (nomeadamente na área comportamental) recomendamos que devam passar a estar formalizados em cada Serviço. Ainda que os métodos
de diagnóstico devam variar consoante as especificidades dos Serviços
e dos ramos de actividade, certo é que o INA, na impossibilidade (de
resto esta hipótese seria desajustada) de proceder ao diagnóstico de
necessidades de formação em todos os Serviços da Administração, deveria trabalhar integradamente com os mesmos para se chegar pelo menos a um “tronco comum” de diagnóstico que possa ser utilizado indiferenciadamente ou pelo menos que seja passível de ser adaptado a diferentes Serviços
Todos os supracitados temas deverão eles próprios ser objecto de novas
pesquisas que possam estudar especificamente cada um destes pontos,
e consequentemente ajudar a implementá-los num futuro próximo.
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RESUMO

Tendo em conta que os processos de identificação precoce até aqui utilizados
se orientavam principalmente por tendências e pela técnica da elaboração de
cenários, revelando a sua concepção uma menor aptidão para a definição de
processos de formação profissional, desenvolveu-se no âmbito do projecto
EarlyBird do programa Leonardo uma panóplia de instrumentos de identificação
precoce baseados na investigação e nas ciências do trabalho, graças aos quais
é possível identificar modificações ao nível do trabalho nas empresas. Os
conhecimentos adquiridos com a aplicação destes instrumentos possibilitam
a sua utilização na definição de processos de formação profissional orientados
para o futuro. Os respectivos métodos desenvolvidos foram postos à prova no
âmbito do projecto e os processos transformativos assinalados foram usados
para desenvolver enunciados devidamente fundamentados para futuros perfis
profissionais de âmbito europeu no sector da reciclagem e das máquinasferramentas. O presente artigo pretende analisar pormenorizadamente o instrumento
de investigação que está no centro deste debate.

Introdução
O que é a identificação precoce? A identificação precoce é um tipo
de «previsão», «de análise estratégica em que se recorre a uma combinação de processos participativos para recolha de informações com relevância futura tendo em vista a elaboração de visões, e que se destina
a facilitar a tomada de decisões e a actuação conjunta no presente. A
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essência participativa da previsão torna-a, em princípio, adequada para
actividades de planeamento regional e local... (e para reflexões sobre as
necessidades de qualificação, no entender do autor). Embora actualmente alguns países possuam exemplos de uma previsão regional bem estabelecida, e outros países estejam a fazer tentativas neste sentido, na
maioria dos casos a previsão prima por uma total ausência a nível regional e local» (Gavigan/ Scapolo 2001, p. 2).
De uma perspectiva de política regional, esta definição descreve com
rigor aquilo em que poderá consistir basicamente a identificação precoce
e os seus respectivos limites. Só por si, o conceito de «previsão» mostra
que, apesar da análise estratégica do processo participativo e de uma
maior proximidade do objecto a analisar, não são esperadas declarações com um grau muito elevado de precisão para as mais diversas evoluções, embora sejam possíveis orientações precoces que possam, por
exemplo, mostrar à política europeia como devem ser definidas as redes
sociais para se poder fazer face às mutações demográficas. Transpondo
este quadro para a formação profissional, será possível criar, com métodos de investigação seleccionados para a identificação precoce de necessidades de qualificação, uma plataforma de informação e decisão que proporcione pistas sobre os futuros requisitos em matéria de qualificações.
Assim sendo, a previsão, ou o conceito aqui utilizado de «identificação precoce» – na perspectiva da evolução prevista para os sectores da indústria, do artesanato e dos serviços –, destina-se a:
• fornecer aos decisores e parceiros sociais no âmbito da política de formação profissional informações adequadas sobre a evolução das necessidades de qualificação, para que possam ser iniciados atempadamente processos deliberativos, por exemplo, para o reordenamento das profissões, e
• criar um «laboratório» que não só permita um intercâmbio dos mais diversos conhecimentos em matéria de investigação, mas também possibilite dar-lhes uma configuração susceptível de ajudar a política de formação,
designadamente nas suas decisões com vista à sustentabilidade da formação profissional e da definição dos perfis profissionais no futuro.
Estes desafios são reconhecidos no projecto EarlyBird do programa
Leonardo da Vinci e tratados numa estratégia sectorial da investigação.
Os resultados constituem também um contributo para as «Orientações integradas para o crescimento e o emprego» n.ºs 3 e 4 da Comissão Europeia
(1) (CE 2005).

(1) Orientação n.º 3: «promover uma afectação eficaz dos recursos virada para o crescimento e o emprego»; orientação n.º 4: «garantir a estabilidade económica tendo em vista um
crescimento sustentável».
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Situação actual da identificação precoce
No passado desenvolveram-se sobretudo estratégias quantitativas para a avaliação das futuras necessidades de qualificação, que iam desde
projecções macroeconómicas até estudos e inquéritos em empresas e
junto dos trabalhadores (cf. Tessaring 2003; Wilson/Lindley 2005). As abordagens macroeconómicas conduziram a conclusões de longo prazo e
foram usadas no aconselhamento de decisores políticos. Para obter
conclusões mais rigorosas sobre os eixos de desenvolvimento, foram desenvolvidas estratégias nos últimos anos, por exemplo no seio da rede
alemã FreQueNz, que apresentavam também características qualitativas
(cf. Abicht/ Bärwald/Schuster 2002; Gidion et al., 2000). Estas estratégias
foram frequentemente associadas a métodos quantitativos susceptíveis
de permitirem a elaboração de previsões a nível sectorial, nacional e regional. Na Alemanha surgiu uma rede de investigação para a identificação
precoce de necessidades de qualificação, a FreQueNz, que é apoiada pelo Ministério Federal da Educação e Investigação. O objectivo de tal iniciativa é detectar as necessidades de qualificação, desenvolver opções
de actuação e disponibilizar resultados para diferentes grupos-alvo. Neste
processo são usadas metodologias muito diversificadas: observação do
local de trabalho, estudo de casos de empresas, estudos de peritos e redes de peritos ou análises estatísticas (cf. Schmidt/Dworschak 2004).
Na Grã-Bretanha estão a ser investigados pacotes de qualificações actuais através de modelos de cenários (2) para determinar com maior rigor as necessidades de qualificação. Estes métodos foram já utilizados
em dois sectores, designadamente os serviços financeiros e os transportes (cf. Coles, 2003). Em contrapartida, em Espanha está a ser criado actualmente um «Observatório das Qualificações» para o desenvolvimento de instrumentos de prognóstico que permitam agrupar e avaliar informações sobre as necessidades de qualificação. Entre outros instrumentos é usado o método Delphi para o desenvolvimento de tendências e prognósticos sobre o futuro. Uma rede italiana dedica-se à recolha de informações sobre cenários sectoriais para a descrição de requisitos profissionais e prognósticos profissionais a curto e médio prazo (cf. Gatti 2003).
Também em outros países europeus existem iniciativas de identificação
precoce com graus de minúcia muito diversos, e que não é possível referir aqui na sua totalidade (3).
Numa análise (4) mais rigorosa dos processos e métodos específicos,
e respectivos resultados, deve reconhecer-se que, por um lado, a princi(2) Neste quadro, aplica-se uma técnica de elaboração de cenários que, embora orientada
para o futuro, recorre a pacotes de qualificações muito específicos que devem ser retomados em programas de qualificação (Leney, T. et al., 2004). O método dos cenários foi
utilizado pela primeira vez no sector da formação profissional, na Alemanha, no âmbito do
projecto «Berufe 2000» (Heidegger/Rauner et al. 1989). Neste contexto, foram criados cenários para as futuras tarefas profissionais e laborais, de forma a traçar panorâmicas de um
futuro possível e/ou «desejável» no planeamento da formação profissional.
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pal preocupação da maioria das abordagens consiste em descobrir novas
tendências no seu domínio de análise e, por outro lado, em desenvolver
cenários para a futura evolução sectorial, nacional e regional. Tal vai exactamente na linha da política europeia de apoio do crescimento e emprego
através de uma intervenção prospectiva.
O aproveitamento concreto dos resultados da identificação precoce na
definição dos processos de formação profissional desempenha, na Europa,
um papel que é ainda nulo ou muito diminuto. Tal poderá dever-se ao facto de os métodos utilizados até agora não terem permitido aprofundar suficientemente a análise pormenorizada da mutação. Para não nos limitarmos a mostrar às empresas de um sector as linhas essenciais de desenvolvimento, mas também as insuficiências concretas existentes em termos de qualificação, são necessários instrumentos e métodos que permitam analisar concretamente o trabalho nas empresas e as suas implicações, bem como, em última análise, o domínio em questão (5).
Neste contexto, o propósito da investigação da identificação precoce
distingue-se claramente das abordagens ao desenvolvimento de conteúdos programáticos apresentadas, por exemplo, por Mulders (1992). Mulders
aposta, no contexto das chamadas conferências sobre programas, na participação de todos os grupos afectados (gestores, peritos, docentes, licenciados, etc.) com os quais é necessário alcançar um consenso sobre o teor dos conteúdos programáticos. Os resultados das análises sobre o desenvolvimento de áreas profissionais seleccionadas constituem os fundamentos da conferência. A diferença entre as estratégias de identificação
precoce e as reflexões de Mulders reside, por um lado, na perspectiva de
investigação – trata se de detectar muito precocemente as transformações
no mercado de trabalho e respectivas implicações – e, por outro, na exposição dos resultados. Não se pretende desenvolver os programas curriculares, mas antes, e em primeiro lugar, elaborar perfis profissionais e
de qualificações.

(3) As estratégias europeias para a identificação precoce aqui brevemente descritas e outros
processos foram apresentados na conferência europeia sobre a identificação precoce, realizada em 2002 e subordinada ao tema «Identificação precoce de necessidades de qualificação na Europa». Podem ser obtidas mais informações e conhecidas outras estratégias
de identificação precoce na homepage da rede europeia de identificação precoce do Cedefop
para a identificação precoce de necessidades de qualificação, em http://www.
trainingvillage.gr/etv/projects_networks/skillsnet/, e na rede alemã de identificação precoce
FreQueNz em http://www.frequenz.net/.
(4) No âmbito da dissertação de Windelband (2006) são analisadas diferentes estratégias de
identificação precoce para apurar se se adequam à definição de processos de formação
profissional.
(5) Domínio significa, neste contexto, um sector, uma área de excelência ou uma área de especialidade em que alguém se empenha particularmente. Nesta medida, parece à priori justificar-se que se classifique como domínio qualquer área de actuação susceptível de ser
delimitada e em que alguém possa trabalhar com «excelência». Na investigação especializada esta possibilidade é aproveitada porque se parte do princípio de que as competências de um perito só podem reportar-se à sua área de especialidade.
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Prioridades da investigação relativa
à identificação precoce
No projecto de identificação precoce aqui em discussão adoptou-se
uma abordagem empírica, através da qual não só é possível uma análise mais rigorosa das evoluções no mundo do trabalho, como também se
podem retirar conclusões dos dados apurados e dos conhecimentos recolhidos sobre a evolução das tarefas, aplicando-os aos futuros perfis de
qualificações. No cerne desta abordagem surgiram duas questões merecedoras de investigação:
• Que contributo deram até aqui as estratégias pertinentes no campo da
identificação precoce para a definição de perfis profissionais reportados a
domínios?
• Que características deverá possuir um instrumento de investigação para a identificação precoce, de forma a conseguir compreender a transformação das tarefas ao nível da mão-de-obra especializada e determinar as
necessidades de qualificação daí resultantes?
Figura 1: Estratégia da análise e da investigação baseada na acção
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• Adoptou-se, assim, uma perspectiva de investigação dupla.
A análise de diferentes estratégias no âmbito da investigação nacional
e europeia evidenciou claramente que a citada perspectiva de investigação
dupla usufrui de um apoio muito escasso. Tal deve-se ao facto de a maioria das vias de investigação, quer se assumam como estratégias no domínio social, educativo, laboral ou ainda das ciências do trabalho, seguir
uma orientação diferente. Em primeiro plano surge quase sempre uma investigação relacionada com um diagnóstico ou uma investigação comparativa. Não são apoiados processos assentes numa actuação científica
(por exemplo, uma análise das estratégias para a identificação precoce)
e prática (por exemplo, os conhecimentos resultantes de uma análise destinada a modificar as estratégias das ciências do trabalho) em que se
verifique uma interacção constante entre ambas as vertentes, como requer a estratégia de investigação. Por isso se escolheram como ponto de
partida para os trabalhos de investigação os métodos de investigação baseados na acção, uma vez que estes têm como objectivo incluir no processo, para além da análise e do diagnóstico, a acção directa da investigação.
A investigação e a definição do modelo devem, no caso em apreço,
estabelecer uma estreita ligação, na medida em que ambas seguem
um processo cíclico no qual as teorias e recomendações práticas são continuamente analisadas, testadas na prática e, em caso de necessidade,
revistas e optimizadas. Isto quer dizer que, para se obter um aperfeiçoamento contínuo dos métodos de identificação precoce e da interpretação
dos resultados da investigação, a acção e a investigação devem – tal como na investigação baseada na acção – ser interligadas de uma forma
faseada.
O objectivo é, portanto, tirar partido dos conhecimentos obtidos através da análise de estratégias já existentes para a identificação precoce
(6), com o intuito de obter um aperfeiçoamento da estratégia a analisar
(no domínio das ciências do trabalho). Depois de testados, os instrumentos utilizados devem ser optimizados e desenvolvidos no sentido de se
tornarem num instrumento qualitativo de identificação precoce (cf. Figura
1). No centro das reflexões deve estar a transformação do trabalho e da
técnica, para retirar conclusões sobre os perfis de qualificações necessárias no futuro.
A comparação entre a estratégia de investigação objecto de análise e
o processo de investigação em acção (7) constante da Figura 1 revela que
(6) Por razões de espaço iremos seguidamente expor apenas a panóplia de instrumentos de
identificação precoce desenvolvida com base nas ciências do trabalho. Os resultados da
análise são referidos pormenorizadamente por Windelband (2006).
(7) O conceito de investigação em acção permite duas interpretações: por um lado, uma investigação activa, que influencia o contexto em que se insere, e, por outro, uma investigação
que lida com um inventário de acções ou métodos. A investigação em acção estuda um processo de acções sucessivas que idealmente decorrem de uma forma paralela a nível científico e prático – ainda que desfasada no tempo – e em que se verifica uma interacção permanente entre ambos os níveis.
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ambas as estratégias se caracterizam por um processo interactivo que une
os níveis científico e prático.
Só através de uma rigorosa definição das transformações ao nível da
shopfloor se poderão formular enunciados orientados para o futuro sobre as transformações ocorridas ao nível do trabalho, dos processos laborais, das especificidades técnicas, das estruturas laborais e processuais
a nível empresarial, das exigências profissionais e das qualificações e competências com elas relacionadas, bem como sobre as consequências
daí resultantes para os perfis profissionais, o trabalho programático e a
formação (8).
O discurso da investigação baseada na acção desempenha um papel
central no estudo e na avaliação dos resultados obtidos pelos trabalhos
realizados sobre as diferentes estratégias de identificação precoce. O
resultado do discurso serve, em última análise, para decidir modificações e actualizações dos instrumentos de identificação precoce utilizados pelas ciências do trabalho. Constitui, assim, o ponto de consolidação da qualidade dos instrumentos de investigação.

Estratégia das ciências do trabalho para a
investigação em matéria de identificação
precoce: justificação e modelo de investigação
A análise aprofundada das diferentes estratégias de investigação revelou que a orientação da formação profissional para o futuro só foi pertinente em casos isolados. Por um lado, isso deve-se aos métodos de investigação usados, que estão mais orientados para o objecto concreto da investigação do que para a evolução futura, e, por outro lado, existem estratégias que se limitam a identificar tendências sem as associarem a enunciados concretos para definição de perfis de qualificações para o futuro.
Isso pode prender-se com uma certa contradição em termos de metodologia de investigação, que está inerente às estratégias de investigação
nesta matéria e consiste, designadamente, no facto de os métodos que
se revelam adequados para avaliar tendências não servirem ainda para
explorar com maior rigor a transformação do trabalho (especializado), e
também não terem sido concebidos para analisar em profundidade o objecto da investigação. Este último aspecto reveste-se de grande importância quando se pretende não apenas identificar tendências, mas também
apresentar propostas concretas e com conteúdos pertinentes para a definição dos perfis de qualificações. É neste ponto que a segunda questão
da investigação adquire importância, uma vez que se trata de definir
uma abordagem para a identificação precoce que se afigure adequada

(8) Uma referência mais desenvolvida aos condicionalismos sociais é, naturalmente, pertinente mas não será aqui aprofundada.
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tanto para compreender as necessidades de qualificação no futuro, como
para apresentar propostas de definição de conteúdos para os perfis profissionais. Para a sua viabilização é necessário analisar exaustivamente
os contextos laborais ao nível da produção shop-floor e nas suas diferentes manifestações.
Para concretizar esta visão é necessária uma estratégia de investigação que comporte os requisitos necessários à realização de estudos
deste tipo. Com base na análise dos métodos existentes decidiu-se, no
projecto EarlyBird do programa Leonardo da Vinci, aplicar e actualizar
a abordagem baseada nas ciências do trabalho, o que acabou por conduzir a uma optimização dos instrumentos empíricos existentes (cf.
Figura 1) (9). Tal afigurou-se necessário para que, com base na análise rigorosa da mudança ao nível da produção shop-floor, se possam
formular conclusões orientadas para o futuro sobre as transformações
que se irão verificar ao nível do trabalho e dos processos laborais,
das instalações técnicas, das estruturas laborais e processuais a nível
empresarial, das exigências profissionais e das qualificações e competências com elas relacionadas, assim como sobre as consequências
que daí advirão para os perfis de qualificações, os perfis profissionais
e a formação.

Concepção dos instrumentos de identificação precoce
baseados nas ciências do trabalho
Afigurava-se necessária uma ampliação dos instrumentos de investigação
para:
• explorar questões de pormenor no trabalho especializado e nos factores que o influenciam;
• poder compreender a técnica e os seus processos e deficiências, a organização do trabalho e os respectivos processos de planeamento, desenvolvimento e qualificação, bem como as suas interacções;
• explorar acções concretas e tarefas no domínio do trabalho, bem como os respectivos conteúdos;
• identificar quadros concretos de organização e a evolução dos trabalhos de reparação e manutenção;
• explorar os conhecimentos objectivos e «ocultos» do trabalho especializado.
Só com conhecimentos exactos das prioridades anteriormente mencionadas será possível explorar com maior rigor as implicações do complexo mundo do trabalho e desenvolver reflexões sobre perfis profissionais e
acções de qualificação orientadas para os processos de trabalho e para

(9) Como instrumentos de análise foram usados, no âmbito das ciências do trabalho, a «análise sectorial», o «estudo de caso» e a «análise dos processos de trabalho».
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o futuro de um sector. O resultado é claramente superior ao de um prognóstico geral.
A referência a um sector implica também e sempre uma concretização
da formação profissional e um confronto entre ideais e desejos relacionado com o nível necessário e esperado de qualificações num ambiente
real de trabalho.
Para garantir o exposto, procedeu-se no projecto (10):
• a uma análise rigorosa de dois sectores (o sector da reciclagem e o
sector das máquinas-ferramentas). Foram estudados um total de 25 casos, analisadas evoluções sectoriais e organizados quatro workshops de

Quadro 1: Instrumentos das ciências do trabalho para a identificação precoce de necessidades de
qualificação
Nível
Estruturas laborais e sectoriais, bem como os
efeitos que vão além do
emprego;

Instrumento
Análise sectorial

Objectivo
Identificação de actuais evoluções, estruturas socioeconómicas, tendências
e mutação das tarefas num sector;
Evolução futura da técnica e da organização laboral.

Métodos
Análise de documentos (estudos de institutos científicos, associações, sindicatos); inquéritos a pessoal em funções fulcrais; análise das propostas de
formação complementar; análise de actividades de investigação e dos resultados no sector (universidades, institutos de investigação independentes,
institutos de investigação pertencentes
a empresas).

Postos de trabalho empresariais, processos laborais, formas de organização laboral e empresarial, estruturas empresariais e ciclos globais.

Estudos de caso

Pormenores do trabalho especializado,
factores que o influenciam e transformações;
Desenvolvimento de empresas e sua
organização.

Observação do trabalho; entrevistas especializadas semiestruturadas; trocas
de impressões com peritos a todos os
níveis; visitas a empresas.

Competências em processos comerciais e laborais orientados para
o futuro.

Estudos de processos de trabalho

Identificação de tarefas e conteúdos laborais na empresa e conhecimentos
objectivos e “ocultos” do trabalho especializado;
Definição de trabalho, técnica, conhecimentos e organização laboral e empresarial.

Observação do trabalho; análise de tarefas laborais; entrevistas especializadas orientadas para a acção; trocas de
pontos de vista entre peritos; trocas especializadas de pontos de vista.

Relevância de tendências identificadas para um
sector profissional. Evoluções previstas no futuro.

Workshops de peritos sobre perspectivas para o futuro

Identificação e estruturação de tarefas
de enorme relevância para o trabalho
especializado;
Tendências e prognósticos para o posterior desenvolvimento de qualificações em áreas profissionais seleccionadas.

Processos de dinamização de ideias
(brainstorming); reuniões especializadas e debates sobre o desenvolvimento de cenários com peritos seleccionados do sector, de associações e
de sindicatos.
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peritos. Quatro estudos de processos de trabalho completaram esta
análise (11).
• ao desenvolvimento, com base nos resultados da investigação, de
um conjunto de indicadores específicos para o sector tendo em vista a
análise precoce das necessidades de qualificação.
Com os referidos instrumentos de investigação procede-se à definição
empírica do trabalho concreto a nível profissional e à identificação dos conhecimentos e competências a ele associados. Deste modo, o mundo
do trabalho e as suas transformações tornam-se alvo das reflexões. A empresa, com a sua organização, tarefas de laboração, tecnologias, estruturas de emprego, inovações e outros aspectos, constitui um ponto de referência central nas análises encetadas (cf. Spöttl, 2001).
Os métodos e instrumentos de investigação das ciências do trabalho
podem ser utilizados em diversos pontos fulcrais da análise (cf.
Blings/Spöttl/Windelband, 2002; Windelband/Spöttl, 2004). Incluem:
• Análises sectoriais (âmbito: definição de estruturas sectoriais e laborais, bem como dos efeitos para além do emprego);
• Estudos de caso (âmbito: análise de postos de trabalho da empresa,
processos comerciais, formas de organização laboral e empresarial, estruturas empresariais e processos globais);

(10) Para a avaliação dos instrumentos desenvolvidos e dos resultados obtidos no âmbito do
projecto não foram utilizados quaisquer métodos sistematizados pelo facto de o objectivo
principal definido ter sido o desenvolvimento de uma panóplia de instrumentos para a identificação precoce. No entanto, os resultados e os objectivos foram alvo de uma interacção
constante com o grupo de consultores do projecto. Esse conselho consultivo do projecto
EarlyBird compôs-se de parceiros sociais e peritos de ambos os sectores dos cinco países
parceiros.
No âmbito da selecção das empresas a analisar e das próprias análises, os contactos bilaterais, ou seja, os contactos entre investigadores e parceiros sociais fizeram parte das actividades de investigação. A perspectiva de poderem ser envolvidos na concepção melhorou a intensidade da participação dos membros do conselho consultivo. Deveria dedicar-se
uma atenção especial a esta relação, dado que todos os conhecimentos neste domínio devem ser testados. No projecto em apreço, tal veio permitir uma actualização e um reforço
dos conhecimentos identificados nas fases anteriores da investigação.
(11) A estratégia da investigação em cada um dos países europeus, com análises sectoriais, estudos de caso e trocas de pontos de vista entre peritos, foi idêntica para permitir uma
comparação sectorial a nível europeu e a experimentação dos instrumentos das ciências
do trabalho para uma identificação precoce. A base para a comparação da evolução registada nos sectores, e sobretudo nas empresas, foram os processos comuns de trabalho existentes nas empresas, que podem ser considerados independentemente dos diversos sistemas profissionais e mostram os novos desafios prevalecentes nestes sectores, com os
quais é preciso contar no futuro. No posterior desenvolvimento dos instrumentos foram também considerados outros métodos científicos, que se integram no mesmo contexto da identificação precoce. Entre estes conta-se a técnica de elaboração de cenários, que é analisada mais pormenorizadamente num projecto do Cedefop e da Fundação Europeia para a
Formação, e que foi posta em prática por dez países europeus em diversos sectores (cf.
Leney, T. et al., 2004). Os conhecimentos resultantes deste projecto foram incorporados na
recémdesenvolvida panóplia de instrumentos, tendo os cenários servido de instrumento para o desenvolvimento de perfis profissionais orientados para o futuro. Mike Coles, que entre outros cargos foi o coordenador do projecto do Cedefop, auxiliou o projecto com os seus
conhecimentos e na qualidade de membro do conselho consultivo.
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• Análises de processos de trabalho (âmbito: definição de competências
nos processos comerciais e laborais); e
• Workshops de peritos sobre perspectivas para o futuro (âmbito: significado das tendências identificadas num sector).
O objectivo das análises é averiguar quais os conhecimentos, capacidades e competências necessários a uma profissão, não de forma abstracta mas no contexto dos processos comerciais e laborais concretos.
Uma investigação das qualificações deste tipo privilegia a análise participante do trabalho especializado e pressupõe conhecimentos básicos sobre o objecto da análise. Nesta medida considera-se que a investigação
de qualificações baseada nas ciências do trabalho se reporta a domínios
específicos, ou seja, está orientada para determinadas áreas de competência (cf. Becker, 2003).

Capacidade de desempenho de cada instrumento
A análise sectorial assume uma posição muito importante, uma vez que
o instrumento se destina a detectar sobretudo novas evoluções sectoriais
e novas tendências. Com este processo pretende-se sobretudo investigar
a forma como as estruturas de um sector e os respectivos postos de trabalho evoluíram ao longo de um período determinado (cf. Quadro 1). Assim,
analisam-se as tendências em termos de desenvolvimento, a relevância
de cada área comercial, as inovações técnicas e em matéria de organização laboral e demais aspectos pertinentes. Para poder mostrar as evoluções e tendências futuras, a análise sectorial destinada à identificação
precoce foi alargada a mais dois pontos:
• a análise de áreas inovadoras de investigação;
Figura 2: Da modificação dos sectores aos novos processos de qualificação

Primeira fase

Mutação
nos sectores
e empresas,
inclusivamente
ao nível do trabalho

Identificação
de necessidades

Avaliação regular da
mutação através da panóplia
de instrumentos
para a identificação precoce

Quinta fase

Quarta fase
Características dos indicadores
/operacionalização
Análises sectoriais, estudos de caso
e análises dos processos de
trabalho no sector da indústria
mecânica e da reciclagem

Fase de desenvolvimento
Indicadores estruturais
Terceira fase
Segunda fase
Grupo (cluster)
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• a análise de propostas de formação complementar inovadoras e relacionadas com um sector.
Nos estudos de caso (12) seleccionados são aprofundados os conhecimentos obtidos na análise sectorial, de forma a observar as transformações
sofridas pelo mundo do trabalho (cf. Quadro 1). Os critérios de selecção
dos estudos de caso são os seguintes:
• integração no ramo;
• relevância da região económica em que se insere;
• cariz inovador da empresa (transformações e pressão existente para a
transformação da organização da empresa e da actividade laboral, processos e produtos inovadores);

Quadro 2: Extracto dos indicadores estruturais e respectiva operacionalização para o sector das
máquinas-ferramentas
Grupo (Cluster)

Indicadores estruturais
Estruturas de
organização

Operacionalização para o sector da indústria
mecânica e das máquinas-ferramentas
•
•
•

Organização do
trabalho

Transformações nas estruturas de organização (como, por exemplo, a
lean production, ou produção racionalizada, e o trabalho por projectos);
Aumento de estruturas horizontais;
Divulgação de novos modelos de organização do trabalho (grupos ou trabalho de equipa).

Estruturas de
responsabilização

•
•
•

Deslocação das estruturas de responsabilização;
Transferências nas áreas de responsabilidade;
Aumento ou diminuição da responsabilização ao nível da produção (shopfloor).

Difusão das TIC

•

Aumento das instalações com uso intensivo das TIC, como a SPS, o CNC,
a CAD e o CAM, nas instalações de produção / processos de montagem
/ instrumentos de medição para o controlo da qualidade;
Implementação em novos domínios.

•
Técnicas de produção

•

Multiplicação das instalações de tratamento por laser, moldagem com recurso à tecnologia near net shape, que permite a obtenção de peças cada vez mais próximas do formato final desejado, robótica, técnicas de
corte (como, por exemplo, corte por jacto de água, corte por laser),
propulsão directa e linear, técnicas de medição (como, por exemplo, a
técnica de medição por laser), cinemáticas paralelas e outras novas técnicas de produção.

Produtos

•
•
•
•

Novos produtos inovadores (com serviço completo);
Evolução dos preços das máquinas;
Uso de novos materiais (matérias sintéticas, cerâmica);
Nova oferta de serviços, como a teleassistência, o aconselhamento e a
formação.

Tecnologias

(12) A definição exacta dos estudos de caso depende dos objectivos específicos da investigação
ou do contrato de investigação. Por um lado, o estudo de caso deve ser típico de um sector, mas por outro deve também apresentar características próprias.
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• dinâmica de desenvolvimento (aumento do poder económico: quotas
de mercado, lucros);
• empresas em transformação ou sujeitas a um processo de transformação;
• diversidade de tarefas (sector, «gama de serviços», produto, tipo de
produção, tarefas de montagem, relações externas).
Para os estudos de caso devem ser identificadas empresas orientadas para o futuro. No sector da reciclagem consolidaram-se empresas
que exercem a sua actividade em vários sectores e que podem deslocar o objectivo principal dessa actividade em função da situação do mercado. Essa flexibilidade assenta na variação dos preços de mercado das
matérias-primas secundárias. No sector das máquinas-ferramentas, as
empresas orientadas para o futuro destacaram-se pela sua estrutura empresarial “aberta” que lhes confere, por isso, uma elevada dinâmica de
desenvolvimento.
Um estudo de caso deve reportar-se a uma ou mais empresas numa
localização idêntica e ao respectivo enquadramento em termos de estabelecimentos de formação inicial e contínua. O seu objectivo é analisar
com rigor as tarefas laborais a realizar numa empresa.
Caso os resultados da análise sectorial e dos estudos de caso mostrem
que as tarefas laborais da empresa sofreram transformações maciças
ao nível da produção shop-floor em resultado de novas influências, novas
máquinas, novas formas de trabalho, novas leis, etc., e que tal se reveste de uma grande relevância para o sector, tornar-se-á necessária uma
análise aprofundada para compreender as consequências exactas para
os processos de trabalho. É para isso que serve o instrumento da análise
dos processos de trabalho. As análises dos processos de trabalho devem
ser encaradas como um aprofundamento dos estudos de caso (13) que permite explorar, de forma aprofundada, os conhecimentos e as competências utilizadas no exercício das tarefas laborais, os contextos e ciclos laborais e os desafios em termos de capacidade de resolução de problemas. Com a ajuda das análises dos processos de trabalho estudaram-se
processos de trabalho específicos em ambos os sectores, como, por exemplo, o processo de trabalho para a gestão das instalações de depuração
intensiva e, no sector das máquinas-ferramentas, o processo de prototipagem rápida (Rapid Prototyping) (14).
Para conferir maior credibilidade aos resultados empíricos foram desenvolvidos indicadores heurísticos, que permitem estabelecer com exactidão o que mudou num determinado sector e onde. Estes indicadores são
denominados indicadores estruturais e podem ser parcialmente transpos(13) Um estudo de caso implica uma presença de 1 a 1,5 dias numa empresa. Uma análise dos
processos de trabalho requer, regra geral, 4-5 dias para a exploração total dos processos
de trabalho seleccionados.
(14) No total, o projecto incluiu quatro análises dos processos de trabalho, visando a exploração
rigorosa dos conteúdos e a experimentação do instrumento. Os estudos de caso e as
análises sectoriais foram realizados nos cinco países europeus abrangidos.
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tos para outros sectores (15). A Figura 2 sintetiza o processo de desenvolvimento dos indicadores e da sua operacionalização com base nos estudos. A sequência das fases do processo é clara. Numa primeira fase
são abordadas e enumeradas todas as modificações identificadas e a
transformação registada nos sectores, inclusivamente ao nível do trabalho especializado. Na segunda fase são estruturadas e colocadas em grupos (clusters) as transformações da primeira fase. Dada a inexistência de
estruturas em cluster para este fim, procedeu-se à sua elaboração recorrendo a critérios de plausibilidade. O critério mais importante foi a obrigatoriedade de as modificações e/ou alterações verificadas nas tarefas laborais serem reconhecíveis. O mesmo se verifica nos indicadores estruturais concentrados em parâmetros que caracterizam as transformações
estruturais (cf. Haas, 2002).
A organização e a dedução dos indicadores resultantes das transformações globalmente verificadas ocorre na terceira fase. Na quarta fase
procede-se à operacionalização dos indicadores. O conjunto de indicadores desenvolvidos permite medir, no futuro, a transformação das actividades nos sectores (quinta fase).
Previamente à sua utilização, os indicadores são operacionalizados e
avaliados, de modo a poderem contribuir para tornar a mutação visível.
A operacionalização consiste na especificação das alterações ocorridas
nas empresas, instalações, serviços prestados, etc., as quais podem dar
origem a novos perfis de qualificações para os trabalhadores especializados.
Ao todo, foram identificados 31 indicadores e 10 grupos (clusters) para o sector das máquinas-ferramentas (16) (cf. Quadro 2).
Graças ao desenvolvimento de indicadores a partir de dois sectores,
foi possível obter conhecimentos interessantes em matéria de transferibilidade. Uma vez que a finalidade do projecto era identificar indicadores de
base (17) desenvolvidos a partir de constatações empíricas concretas, os
indicadores não podiam ser demasiado pormenorizados. Para a descrição
da transformação é importante formular os indicadores com um nível de
abstracção que não seja demasiado geral, por forma a garantir a sua contextualização, nem excessivamente diferenciado. Se forem demasiado
pormenorizados, os indicadores deixam de poder ser utilizados na análise das tendências. O mais importante é que os indicadores possam ser

(15) Uma pesquisa bibliográfica e na Internet realizada pelos autores permitiu concluir que, até
à data, não existem indicadores adequados para a identificação das necessidades de qualificação profissional. Os indicadores referidos na bibliografia existente na área das ciências
sociais têm outras finalidades.
(16) O processo de elaboração dos indicadores é explicado por Windelband/Spöttl (2003b).
(17) Indicadores abrangentes como as tendências internacionais ou as evoluções macroeconómicas não foram desenvolvidos de uma forma especial, uma vez que outras instituições de
investigação, como o IAB alemão (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – Instituto
para a Investigação do Mercado do Trabalho e do Emprego), já se ocupam especificamente destes temas há anos. Se estas evoluções forem importantes para o sector analisado
proceder-se-á à inclusão dos resultados nas respectivas análises.
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operacionalizados. Deste modo tornar-se possível assinalar as transformações com um rigor suficiente. Os indicadores operacionalizados não
dizem exclusivamente respeito a um sector, pois podem ser transpostos
para outros sectores.
Além disso, e isto é algo a ter em consideração, por detrás de cada
indicador concreto nem sempre se esconde o mesmo contexto sectorial
específico. O contexto que, em última análise, se descreve no nível de
operacionalização de um indicador pode variar consoante o sector. Deve
encarar-se como vantajoso que, para além de uma possível transferibilidade, seja possível descrever as evoluções em diversos sectores com a
ajuda dos mesmos indicadores. Este facto aumenta consideravelmente a
transparência das evoluções analisadas. No caso em apreço, os indicadores foram desenvolvidos com base nas investigações realizadas no sector das máquinas-ferramentas e depois procedeu-se à sua transferência
para o sector da reciclagem. De acordo com o processo iterativo de operacionalização habitual nestes casos, foi possível desenvolver um conjunto de indicadores adequados a ambos os sectores, que estará seguramente sujeito a um processo de evolução dinâmica. Verificou-se, porém, que
os indicadores desenvolvidos se revelam adequados para ambos os sectores, embora as suas estruturas sectoriais sejam distintas.
Não é, contudo, de excluir que, caso aumente ainda mais a diferenciação, haverá, por um lado, um núcleo de indicadores que se manterá
válido para todos ou vários sectores, enquanto que, por outro lado, é provável que haja indicadores que se caracterizam por um elevado dinamismo e, como tal, sofrerão uma transformação constante. Uma vantagem
essencial dos indicadores sectoriais identificados é o facto de permitirem
uma descrição relativamente rigorosa das evoluções, descrição esta de
grande relevância para as medidas de qualificação precoce.
Os resultados das investigações mostram muito claramente que, embora os instrumentos das ciências do trabalho utilizados tenham permitido descrever os processos de trabalho reais nas empresas, as estruturas
empresariais e a evolução das empresas, não possibilitaram a realização
de projecções, a não ser muito limitadas, sobre as evoluções futuras num
horizonte superior a cinco anos. Foi por esta razão que se desenvolveu,
no seio da equipa do projecto, o novo instrumento dos workshops de peritos sobre perspectivas para o futuro.
Nos workshops de peritos sobre perspectivas para o futuro (18), os resultados identificados através de métodos das ciências do trabalho foram
condensados e, com a ajuda de peritos do sector (representantes da
BSVE (19) e da VDMA (20) e representantes de empresas) e de pessoas
(18) Em conjunto com os parceiros do projecto, peritos e o conselho consultivo do projecto foram realizados quatro workshops de peritos sobre perspectivas para o futuro.
(19) BVSE –- Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. (Associação Federal
para as Matérias-Primas Secundárias e a Eliminação – associação registada).
(20) VDMA - Verein Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (Associação Alemã de Fabricantes
de Máquinas e de Instalações – associação registada).
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fulcrais (conselho consultivo do projecto, peritos em formação profissional
do Bundesinstitut für Berufsbildung, peritos europeus) (21), utilizados para
desenvolver cenários relativos a futuros perfis profissionais europeus.
As pessoas fulcrais seleccionadas caracterizam-se, entre outros aspectos, pelos seus conhecimentos sobre:
• novas evoluções e tendências do sector;
• processos de transformação nas empresas;
• mutação de tarefas no sector;
• novas estratégias de qualificação no sector;
• estratégias de formação profissional na Europa.
A vantagem de um workshop reside no facto de as pessoas fulcrais e
os decisores pertencentes a associações, a empresas e ao sector da
formação profissional «estarem todos sentados a uma mesa» e poderem debater cenários para perfis de qualificações, perfis profissionais e
outros modelos de competências.

Resultados do projecto
O uso da estratégia de investigação em cada um dos países parceiros permitiu compreender a mutação ao nível do trabalho especializado
nos dois sectores analisados e interpretá-la em termos de futuro (22).
O perfil de exigências no sector da reciclagem modificou-se, de um
modo geral, de forma considerável na Europa nos últimos anos e a diferentes níveis em cada um dos países. Isso ficou principalmente a dever-se à cada vez maior densidade da regulamentação aplicável à manipulação de matérias-primas secundárias. A esta situação vêm somar-se,
nos Países Baixos, Áustria e Alemanha, novas tarefas no domínio da prestação de serviços pelos trabalhadores do sector, como, por exemplo, a
recolha de materiais usados (resíduos) por parte dos fornecedores e a
verificação da existência de materiais contaminantes, bem como o controlo dos documentos pertinentes em termos de resíduos (comprovativos
de eliminação, guias de acompanhamento) e contratos. A organização
do trabalho está hoje definida de tal modo que também os trabalhadores
especializados aconselham os clientes sobre os documentos correctos
de acompanhamento e a forma como os produtos devem ser entregues
no que se refere à triagem e embalagem. Os clientes são informados sobre as possibilidades que têm de evitar, reciclar e eliminar os resíduos

(21) Os decisores políticos não participam apenas nos workshops de peritos sobre perspectivas
para o futuro, mas integram também, na análise sectorial, o grupoalvo do inquérito. Numa
futura utilização, todo o instrumento deverá ser acompanhado por uma avaliação do processo, de forma a reflectir permanentemente os resultados no sector e a nível político.
(22) A estratégia de investigação e os métodos concentram-se na análise da mutação verificada no mundo laboral. Os resultados podem depois, consoante os enquadramentos pertinentes, ser transferidos para os sistemas de formação profissional relativos aos processos
de qualificação.
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que produzem. As empresas prestam aos clientes um serviço ajustado
aos seus desejos.
As tendências para sistemas cada vez mais automatizados e que apresentam, em parte, um elevadíssimo grau de difusão das TIC fazem-se também sentir neste sector e modificam o leque de tarefas dos trabalhadores
no circuito económico. Ora é aqui que a capacidade para eliminar as anomalias e efectuar reparações desempenha um papel cada vez maior. Tal
pressupõe uma grande destreza de base a nível técnico e muita experiência em instalações, de forma a avaliar o seu «comportamento» em caso
de anomalia e poder eliminar selectivamente os erros. Cada vez é mais
importante que os trabalhadores compreendam os princípios de funcionamento das instalações, embora seja substancialmente mais decisiva a sua
capacidade de analisar e eliminar as causas de anomalias. Para a eliminação de anomalias, ou melhor ainda, para prevenir a sua ocorrência, o
utilizador deve dispor de conhecimentos processuais e funcionais.
Estas evoluções, e a daí resultante mutação verificada nas tarefas, comprovam a necessidade de iniciativas de qualificação neste sector. Estas
iniciativas podem, por um lado, consistir em perfis profissionais e na respectiva implementação, e por outro incluir também outros conceitos para
o desenvolvimento de qualificações.
Também no segundo sector investigado, o da construção de máquinasferramentas, foi possível identificar novos desafios. Modificações substanciais ocorridas nas empresas conduziram a novos e descentralizados conceitos ao nível inferior da hierarquia e do emprego. Daí resultam, para
os trabalhadores especializados, desafios de cariz distinto:
• os comportamentos de apoio aos processos comerciais devem ser desenvolvidos ou estar disponíveis;
• é extremamente pertinente uma transparência máxima na execução
das missões;
• através da «capacidade de gestão» deve garantir-se o ciclo dos processos e o domínio autónomo das tarefas necessárias;
• ao domínio das tarefas de cariz técnico e especializado vêm somarse a cooperação, organização, planeamento, etc;
• através da demonstração de uma consciencialização para a qualidade
e da capacidade de introspecção deve alcançar-se uma melhoria contínua da qualidade.
A definição dos processos de produção deverá contribuir para fazer progredir os processos e produtos inovadores.
Torna-se clara a necessidade de modificar os perfis de qualificações
disponíveis, uma vez que os perfis profissionais ainda se orientam frequentemente pelas tecnologias tradicionais e por tarefas que deixaram de existir.
Esta parte ainda rudimentar dos resultados torna clara a necessidade
de uma reflexão sobre a transformação ou reformulação dos perfis de qualificações em ambos os sectores na Europa. Nos workshops de peritos sobre perspectivas para o futuro com parceiros dos projectos, peritos do sec-
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tor e pessoas fulcrais de diversos países europeus abordou-se, por conseguinte, a definição de cenários para futuros perfis profissionais e de qualificações a nível europeu (23). Não se partiu do pressuposto de que os cenários possam aplicar-se na prática sem qualquer alteração mas que estes:
• devem contribuir para preparar as evoluções futuras específicas do
sector;
• permitem obter directrizes para perfis profissionais orientados para o
futuro;
• apresentam um amplo leque de evoluções orientadas para o futuro que
servem para apoiar os parceiros sociais na concepção de modernos perfis profissionais.
No total foram elaborados sete cenários profissionais de nível europeu,
sendo cinco deles cenários profissionais para o sector das máquinas-ferramentas e os dois outros destinados ao sector da reciclagem (24).

Síntese
A estratégia da investigação baseada nas ciências do trabalho, desenvolvida para a identificação precoce de necessidades de qualificação, assenta essencialmente em indicadores que permitem observar, de uma forma duradoura, as transformações no sector e a nível laboral. Os indicadores foram obtidos a partir dos conhecimentos recolhidos nos estudos
conduzidos e são encarados como a concretização essencial da identificação precoce.
O recém-desenvolvido sistema de identificação precoce baseado em
indicadores e destinado a reconhecer necessidades de qualificação é sectorial e tem dois objectivos:
• obter informações com vista à definição dos processos de formação
profissional e dos perfis profissionais e de qualificações;
• contribuir para o prognóstico das necessidades de qualificação em diferentes áreas profissionais.
Para a obtenção de informações com vista à definição dos processos
de formação profissional e dos perfis profissionais, os autores propõem os
instrumentos da análise sectorial (análise de estruturas sectoriais e laborais, evoluções actuais e previsíveis para o sector), dos estudos de caso
(investigação de postos de trabalho nas empresas, processos comerciais
e laborais) e da análise dos processos de trabalho (identificação dos conhecimentos e capacidades em tarefas laborais orientadas para o futuro).

(23) Os cenários identificados não são encarados como prognósticos que se reportam a informações quantitativas do passado e do presente, nem como fantasias utópicas desfasadas
da realidade. Baseiam-se nos resultados de análises sectoriais.
( 24) Todos os sete cenários profissionais foram descritos mais pormenorizadamente por
Spöttl/Windelband (2003).
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O instrumento da análise sectorial utilizado nas ciências do trabalho foi
alargado para proporcionar melhores previsões sobre as futuras evoluções,
passando a integrar a análise dos campos de investigação do sector, das
ofertas inovadoras de formação complementar e das feiras e eventos
específicos do sector.
O novo workshop de peritos sobre perspectivas para o futuro desenvolvido no seio do projecto foi usado para identificação das tendências e
cenários sectoriais para futuros perfis profissionais europeus. Os cenários
ilustrados são uma prova de que a formação profissional e a política de
formação profissional na indústria e no artesanato não se devem limitar
a reagir aos acontecimentos. Os métodos de investigação baseados nas
ciências do trabalho aqui mostrados abrem, em conjugação com o desenvolvimento de cenários, possibilidades para reconhecer precocemente a
aguardada mutação na Europa e reagir a ela com propostas para perfis
profissionais europeus. Esta conjuntura encerra essencialmente duas oportunidades:
• os peritos em formação profissional são reconhecidos como os responsáveis pela definição deste domínio;
• abre-se uma possibilidade de colaborar na definição da formação profissional e dos perfis profissionais e de qualificações na Europa numa perspectiva de futuro.
O pragmatismo reinante em muitos sectores e países poderia ser, assim, claramente ultrapassado em benefício de um planeamento despretensioso e convincente a nível europeu.
Verifica-se sobretudo que os indicadores disponíveis, em conjunto com
os métodos de investigação, podem ajudar a identificar mais rapidamente e com maior exactidão as evoluções esperadas ao nível da produção
shop floor num sector. Com esta panóplia de instrumentos é possível compreender com relativa exactidão as transformações verificadas nas empresas, inclusivamente ao nível dos processos de trabalho, e torna-se possível decidir mais rapidamente se determinadas evoluções são apenas
pertinentes para empresas e sectores empresariais a título individual, ou
se têm relevância para todo o sector europeu.
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RESUMO

Num contexto de concorrência intensa no mercado de trabalho e no sistema de
emprego, a decisão de continuar os estudos após ter concluído um curso de
curta duração do ensino técnico superior francês, considerado como uma formação
terminal, deve ser diferenciada da simples decisão individual de afectação
óptima dos recursos postulada pela teoria padrão do capital humano. Tal decisão
relaciona-se antes com uma opção estratégica sequencial e ilustra um comportamento de agente que se confronta com a realidade, capaz de agir e reagir perante
a evolução do seu meio e as dificuldades criadas pela incerteza, recorrendo a
uma racionalidade simultaneamente cognitiva e calculista. O presente artigo
demonstra que a continuação dos estudos difere em função dos perfis dos
estudantes (dos diplomas, das especialidades e do sexo). Pode combinar uma
estratégia de formação e/ou uma estratégia de empregabilidade, aliando a
minimização dos riscos (de fracasso nos estudos universitários) à maximização
das vantagens concorrenciais.

(1) O presente artigo é extraído de uma obra intitulada Les diplômés d’un BTS et d’un DUT et
la poursuite d’études. Une analyse économique (Gendron, 2004) (Os diplomados titulares
de um BTS e de um DUT e a continuação dos estudos. Uma análise económica), em que
são apresentados os resultados de uma tese premiada pelo Conselho Científico da Universidade
de Paris I Panthéon-Sorbonne e finalista para o Prémio de Tese da Associação Nacional
de Doutorados em Ciências Económicas e de Gestão (ANDESE).

Revista Europeia de Formação Profissional N.o 39 – 2006/3 – ISSN 0258-7491

Palavras-chave
Human capital,
signal theory,
higher education,
vocational guidance,
vocational education and
training

90

Revista Europeia de Formação Profissional
N.o 39 – 2006/3

Introdução
Em França, a continuação dos estudos no ensino superior está a tornar-se um fenómeno maciço e complexo, afectando inclusivamente áreas de formação ditas “terminais”, tais como os cursos do ensino superior
de preparação para o Brevet de Technicien Supérieur (BTS, certificado de
técnico superior) e para o Diplôme Universitaire de Technologie (DUT, diploma universitário de tecnologia). A continuação dos estudos após a obtenção de um diploma nessas áreas assume um carácter singular, devido
às especificidades do sistema de ensino superior francês (Anexo 1) (2)
Efectivamente, em numerosos países europeus o acesso a cursos profissionais de curta duração do ensino superior é livre, ao passo que o acesso à universidade é selectivo. Em França, a configuração é inversa. Nos
cursos do ensino profissional de curta duração que conferem diplomas como o BTS e o DUT é efectuada uma selecção inicial, ao passo que todos os estudantes titulares de um baccalauréat (diploma do ensino secundário) têm livre acesso à universidade, para a frequência de cursos de longa duração. Tratase de uma excepção do ensino francês que se revela
paradoxal. Com efeito, um número crescente de estudantes continuam os
estudos após a obtenção desses diplomas e, paralelamente, um número
ainda maior de estudantes que gostariam de ter frequentado cursos de
curta duração são obrigados, por defeito, a inscreverse na universidade,
onde não são bem sucedidos (Beaud, 2002) (3).
Esta continuação dos estudos abrangia em 1992 perto de 40% dos titulares de um BTS e mais de 60% dos titulares de um DUT, de acordo com
os dados dos inquéritos do Centre d’Études et de Recherches sur les
Qualifications (Céreq). Actualmente, abrange em 2005 perto de 70% dos
titulares de um DUT, segundo a Assembleia de Directores de Institutos
Universitários de Tecnologia (ADIUT) e a Direcção do Ensino Superior
(DES). Está assim a desenvolverse, juntamente com a lógica de uma
formação terminal profissionalizante, uma lógica de continuação dos estudos que transforma as formações para obtenção do BTS e do DUT em
áreas propedêuticas ou numa formação sequencial de transição para níveis superiores do s istema de ensino. Qual é então a motivação desta
continuação dos estudos? Por que razão os diplomados que optaram

(2) Recomendamos aos leitores, não familiarisados com o sistema de ensino francês, de não
prosseguir a leitura do presente artigo antes de ter lido o Anexo 1. Informações complementares sobre o sistema de ensino francês encontram-se disponíveis no seguinte endereço:
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_FR__FR.pdf
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/047DN/047_FR__EN.pdf
(3) A democratização do ensino encaminhou numerosos alunos oriundos de meios populares
para os cursos menos legítimos do ensino superior, onde os que conseguem obter uma certificação escolar descobrem finalmente que essa certificação é inoperante no mercado de
trabalho, pois concorre com formações mais selectivas no acesso ao emprego tanto no sector privado, como no sector público. A consequência é um processo de frustração das expectativas, de decepção amarga que, segundo Beaud, em grande escala pode ser socialmente nefasto.
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voluntariamente por cursos de curta duração do ensino superior francês,
considerados como formações terminais, revêem assim a sua escolha inicial? Aliás, tratase realmente de uma revisão da opção inicial, ou antes de
iniciarem a formação já tinham previsto a possibilidade de continuar os estudos? Devem estes comportamentos ser interpretados como uma opção
estratégica, atendendo a que o número de estudantes que querem frequentar estes cursos continua a ser importante?
Nos nossos trabalhos de investigação (Gendron, 1997, 2004) tentámos,
pois, compreender este fenómeno através de uma abordagem em termos
de decisão sequencial. Procurámos nesses trabalhos, de um ponto de vista pragmático, por um lado, explicar a decisão de continuar os estudos tomada pelos titulares de um BTS ou de um DUT e, por outro, avaliar as consequências dessa decisão para o seu percurso profissional. No presente
artigo, a intenção é mais modesta, consistindo em evidenciar se a procura de ensino é uma simples opção de afectação óptima dos recursos ou
uma opção estratégica (4) justificada por uma concorrência intensa no mercado de trabalho, num contexto de escassez de empregos ou de estanquicidade de certos lugares no sistema de emprego. Mais precisamente,
identificamos as determinantes da continuação dos estudos. Para tal, após
uma breve descrição dos dados utilizados e do tratamento específico efectuado sobre esses dados, referimos brevemente as hipóteses testadas, o
método de análise utilizado e os modelos de regressão logística estimados. Partindo dessa base, concluiremos quais são as principais determinantes da continuação dos estudos por parte dos diplomados pelos Institutos
Universitários de Tecnologia (IUT) e pelas Secções de Técnicos Superiores
(STS), por um lado, de um modo geral e, por outro, em função dos estudos efectuados.

Determinantes da continuação dos estudos:
dados, hipóteses, testes e modelos
econométricos
Dados utilizados e hipóteses testadas
Os dados utilizados provêm de inquéritos nacionais do Centre d’études
et de recherches sur l’emploi et la qualification (Céreq) incidindo sobre diplomados por um IUT ou uma STS, que obtiveram o diploma em 1988 e
foram inquiridos em Março de 1991 (5). Estes dados (ver Quadro 1 do
Anexo 2) prestam informações sobre cada um dos diplomados, as suas
características demográficas e socioeconómicas, as suas características

(4) Não apresentaremos aqui a justificação teórica de uma abordagem em termos de “estratégia”. No que a esse ponto se refere, remetemos o leitor para as seguintes referências bibliográficas: Gendron (1997, 1998, 2004).
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escolares e o seu percurso no ensino superior ou no sistema de emprego. Com base nestes dados, tentamos responder à seguinte pergunta: “O
que determina a continuação dos estudos?”. Para tal, entre os factores
que podem intervir na decisão de continuar os estudos após a obtenção
do BTS ou do DUT, além da motivação pecuniária, formulámos a hipótese de que certos factores se relacionam com as características socioeconómicas e escolares do estudante, outras expectativas do estudante em
matéria de emprego e outras características do emprego além do salário,
mas também que muitos outros factores, e não dos menos importantes,
estão ligados às tensões no mercado de trabalho.
Foram utilizados na análise das determinantes da continuação dos estudos modelos de regressão logística destinados a estabelecer a distinção
entre os efeitos indirectos e os efeitos específicos das diferentes variáveis
que podem influenciar a decisão do estudante. As determinantes da
continuação dos estudos foram assim modelizadas através de uma função
de decisão cujos parâmetros incidem nas características socioeconómicas e escolares dos estudantes (a sua origem social, escolar, idade, etc.),
as características do emprego detido e as tensões no mercado de trabalho.

(5) Estas bases de dados antigas caracterizam se por uma grande riqueza para efeitos de exploração a um nível preciso. Efectivamente, até 1991 as bases de dados Céreq eram
criadas a partir de inquéritos exaustivos, permitindo efectuar análises pormenorizadas por
áreas de formação, por especialidades dos diplomas e pelo sexo. A exploração dessas bases para a elaboração deste trabalho constitui a originalidade e a riqueza do presente documento, pois permitiu efectuar uma análise mais detalhada da continuação dos estudos
do que a que é possível com base na nova geração de inquéritos, tais como os que são utilizados, por exemplo, por Cahuzac e Plassard (1996). Demonstramos no presente artigo
que as conclusões da análise de Cahuzac e Plassard (tendência para a continuação dos
estudos em áreas de ensino generalista) são contrariadas quando é possível trabalhar com
base em dados mais precisos. Assim, a nossa análise permitiu estabelecer uma distinção
entre as formações universitárias profissionalizantes do tipo do "mestrado em ciências de
gestão" (MSG) ou do "mestrado científico e técnico" (MST) e as áreas de ensino universitário geral, o que não foi possível para Cahuzac e Plassard, na medida em que todas as
formações ministradas nas universidades são agrupadas por estes investigadores, por
razões estatísticas, em "formações universitárias" e consideradas, portanto, como áreas de
ensino geral. A utilização dos inquéritos exaustivos do Céreq permitiu nos assim efectuar
um trabalho estatístico mais preciso e considerar separadamente as formações universitárias “gerais” e as formações universitárias de carácter profissional ou profissionalizante, tais
como, entre outras, os MST e os MSG. É este grau de pormenor que explica que a nossa
análise tenha desembocado na conclusão contrária, a saber, que os estudantes, quando
continuam os estudos, têm tendência a orientar-se para áreas de ensino profissionalizante
e não para áreas de ensino geral, conclusão extraída por Cahuzac e Plassard com base
nos seus grupos estatísticos.
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Tipos de modelos: modelos dicotómicos
Especificações dos modelos retidos
O teste do primeiro modelo dicotómico é efectuado com base na ocorrência do evento “continuação dos estudos” por oposição à “não continuação”
(ver Quadro 2 e Quadro 3). Além disso, num segundo teste são considerados os diferentes tipos de continuação dos estudos, por oposição à não
continuação dos estudos (ver Quadro 4 e Quadro 5), designadamente
as formações curtas de carácter profissional dos tipos pós-BTS/DUT (6),
a formação longa de carácter profissional (Escola de Ensino Superior e
Mestrado Científico e Técnico) e a formação longa generalista (Licenciatura,
Mestrado Disciplinar, etc.). A continuação dos estudos na sequência da
obtenção do BTS e do DUT foi também analisada separadamente em
função do sexo.

Tratamento estatístico específico da população estudada
No que se refere às variáveis relacionadas com as tensões no mercado de trabalho e as características do emprego, pressupusemos que o
estudante baseava a sua decisão de continuar os estudos nas informações
disponíveis sobre as dificuldades de inserção profissional e de progressão
na carreira dos seus colegas de cursos anteriores. Procedemos para tal
a uma inferência de informação, utilizando para o efeito o inquérito anterior do Céreq sobre os diplomados de 1984 do ensino superior do Céreq,
inquiridos em 1987. Com base nesta população, calculámos indicadores
de tensão no mercado de trabalho e de progressão no emprego, por tipos de formação, especialidades, sexo e estabelecimentos de ensino,
que imputámos seguidamente aos diplomados de 1988 com o mesmo
perfil, como “informação de que o estudante tem conhecimento”. Com base nestes modelos, tentámos identificar as determinantes da continuação
dos estudos, não só considerando as características individuais do estudante, como também tendo em conta o contexto socioeconómico do seu
meio.

(6) As formações pós-BTS/DUT são geralmente formações curtas de um ano, organizadas
em alternância (seis meses na escola, seis meses na empresa) e em parceria com empresas, que podem receber a designação de Formação Complementar de Iniciativa Local
(FCIL). Podem conferir um diploma (Diploma Nacional de Tecnologia Especializada, DNTS)
ou uma certificação local e estão a transformar se progressivamente em licenciaturas profissionais. Para mais pormenores, ver Gendron (1995).
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Quadro 2: Modelo explicativo da probabilidade de continuação dos estudos de um homem titular de
um BTS ou de um DUT
Variáveis
de referência
Constante
Caracterização individual
Ile de France

Atraso escolar

activas

Sul

BTS
coef.
-0,75

DUT
Caract.

coef.
1,3

Caract.

-0,24

-

-0,54

Centro

0,11

ns

-0,28

-

Norte

-0,16

ns

-0,08

ns

Oeste

-0,19

-

-0,65

--

0,93

++

0,72

++
++

Idade normal

--

Casado, divorciado

Solteiro

0,64

++

0,55

Pai não quadro

Pai quadro

0,54

++

0,22

+

Mãe não activa

Mãe activa

0,14

+

-0,04

ns

Serviço militar: Dispensado, isento

Adiado

3,48

+++++

4,07

+++++

Bac técnico

Bac geral

0,25

+

0,73

++

Especialidade terciária

Especialidade industrial

0,69

++

0,73

++

Tensão no mercado de trabalho
% de desempregados -baixa

-média

0,22

+

0,24

+

*

-elevada

0,11

ns

-0,50

--

Duração total média do desemprego -baixa

-média

-0,19

-

-0,43

-

*

-elevada

-0,68

--

-0,22

-

% de desempregados durante mais de

-baixa

- média

-0,07

ns

-elevada

-0,31

-

0,09

ns

Salário>salário mediano*

Salário<= salário mediano

-0,16

-

0,13

+

% de emprego precário -baixa

-média

0,48

+

0,33

+

*

-elevada

0,72

++

0,20

+

0,21 +

6 meses antes do primeiro emprego
*

Características do emprego

% de quadros -elevada *

-baixa

-0,02

ns

0,39

% de contratação directa ao abrigo de

-elevada

-baixa

0,17

ns

-média

-0,14

-

0,53

+
0,40 +

um contrato de duração indeterminada
++

Fonte: Dados Céreq, Tratamento Cereq-Laboratoire d’Économie Sociale.
* Em Março de 1987; ns: não significativo, até 5%. Pares concordantes para os BTS e os DUT: 75,7 % e 82,3 %. Modo de leitura: No
Quadro 2, os coeficientes superiores a zero significam que a propensão para continuar os estudos é maior em caso de ocorrência
da variável da segunda coluna, em comparação com a primeira. Portanto, este resultado só é significativo quando inclui os sinais+
(“ns” sendo “não significativo” e <0 significando “menos elevada”). Exemplo de leitura: Para o conjunto dos estudantes do sexo masculino, a propensão para continuar os estudos é maior quando não há atraso escolar. Este resultado é significativo para os diplomados por um IUT e para os titulares de um BTS (++). Nomeadamente, a propensão para continuar os estudos é maior para um
estudante do sexo masculino titular de um BTS de “idade normal” (0,93), em comparação com um estudante que apresenta um atraso escolar. O mesmo se aplica aos estudantes do sexo masculino de um IUT (0,72), mas em menor medida do que aos titulares de
um BTS.
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Quadro 3: Modelo explicativo da probabilidade de continuação dos estudos de uma mulher titular de
um BTS ou de um DUT
Variáveis
de referência
Constante
Caracterização individual
Ile de France

Atraso escolar

activas

BTS
coef.
-0,44

DUT
Caract.

coef.
0,07

Caract.

Sul

0,63

++

-0,4

Centro

0,09

ns

-0,43

-

Norte

0,24

+

-0,73

--

Oeste

-0,41

-

-0,36

-

0,72

++

0,82

++
+++

Idade normal

-

Casada, divorciada

Solteira

1,23

+++

1,24

Pai não quadro

Pai quadro

0,57

++

0,48

+

Mãe não activa

Mãe activa

0,13

+

-0,03

ns

Bac técnico

Bac geral

0,62

++

0,67

++

Especialidade industrial

Especialidade terciária

0,17

+

0,40

+

Tensão no mercado de trabalho
% de desempregados -baixa

-média

-1,13

---

0,61

++

*

-elevada

-0,39

-

0,16

ns

Duração total média do desemprego -baixa

-média

0,81

++

0,32

+

*

-elevada

1,64

+++

-0,49

% de desempregados durante mais de

-baixa

- média

-0,83

--

-0,73

--

-0,17

ns
+

0,12 ns

6 meses antes do primeiro emprego
*

-elevada

Características do emprego
Salário>salário mediano*

Salário<=salário mediano

0,15

+

0,29

% de emprego precário -baixa

-média

-0,43

-

0,32

+

*

-elevada

-0,18

ns

0,71

++

% de quadros -elevada *

-baixa

% de contratação directa ao abrigo de

-elevada

-0,18

-

-0,27

-baixa

0,18

+

0,54

++

-0,16

0,004 ns

um contrato de duração indeterminada
-média

ns

Fonte: Dados Céreq, Tratamento Cereq-Laboratoire d’Économie Sociale.
* Em Março de 1987.
ns: não significativo, até 5%. Pares concordantes para os BTS e os DUT: 71,1 % e 70,9 %. Modo de leitura: No Quadro 3, os coeficientes superiores a zero significam que a propensão para continuar os estudos é maior em caso de ocorrência da variável da segunda coluna, em comparação com a primeira. Portanto, este resultado só é significativo quando inclui os sinais+ (“ns” sendo
“não significativo” e <0 significando “menos elevada”). Exemplo de leitura: Para o conjunto das estudantes, a propensão para continuar os estudos é maior quando não há atraso escolar. Este resultado é significativo para as diplomadas por um IUT e para as titularas de um BTS (++). Nomeadamente, a propensão para continuar os estudos é maior para uma diplomada titular de um BTS de
“idade normal” (0,72) do ponto de vista escolar, em comparação com uma estudante que apresenta um atraso escolar. O mesmo
se aplica às estudantes provenientes de um IUT (0,82), mas em maior medida do que às titulares de um BTS, ou seja, o contrário
do que se observa para os seus homólogos masculinos (Quadro 2).
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Resultados dos modelos: determinantes da
continuação dos estudos pelos diplomados
por um IUT ou uma STS
Modelos de base: tendências gerais da continuação dos
estudos
Com base nos modelos logísticos (ver Quadro 21 e Quadro 3) sobre
a continuação dos estudos em geral, as determinantes da continuação dos
estudos do ponto de vista da caracterização do estudante remetem para
as tendências gerais observadas tradicionalmente nos trabalhos sobre a
orientação profissional (7) (Ertul et al., 2000, HCEEE, 2003).

Influência das características do estudante para a continuação dos
estudos
Os jovens diplomados que não registaram insucessos no seu percurso escolar anterior têm mais propensão para continuar os estudos. Com
efeito, a tendência para a continuação dos estudos é mais forte quando o
diplomado não apresenta atrasos escolares.
Este efeito é ligeiramente mais acentuado para os jovens do sexo masculino titulares de um BTS, em comparação com os que detêm um DUT,
verificando se o contrário para o caso das mulheres diplomadas por um
IUT, em comparação com as diplomadas por uma STS. A continuação dos
estudos constitui assim um prolongamento lógico dos estudos no sistema
de ensino que pode atenuar a sua apreensão perante a entrada no mercado de trabalho, suscitada pelo facto de “acharem que são demasiado
jovens e que não estão suficientemente preparados (8)”, adiando a saída
do sistema de ensino e permitindo-lhes adquirir competências suplementares (9) (Gendron, 1995, 2005).
A propensão para continuar os estudos é maior entre os titulares de um
diploma do ensino secundário geral do que entre os que detêm um diploma do ensino secundário técnico. Uma vez que a continuação dos
estudos era já mais frequente no caso dos estudantes que terminavam o
ensino secundário geral do que nos do ensino técnico, esta distinção

(7) A opção de continuação dos estudos é determinada em parte pelas variáveis relacionadas
com as características que influenciavam já as orientações no ensino superior após a obtenção do baccalauréat (diploma do ensino secundário francês), designadamente, a opção
pelo BTS ou pelo DUT. Não abordaremos em profundidade este aspecto no presente artigo. Para mais pormenores, ver Ertul (dir. 2000) e a acta da sessão plenária de 9 de Janeiro
de 2003 do Haut Comité Éducation-Économie-Emploi, DPD, Ministério da Educação Nacional
(HCEEE, 2003).
(8) Palavras do director de uma escola, proferidas no âmbito de inquéritos efectuados sobre as
Formações Complementares de Iniciativa Local (Gendron, 1995).
(9) Idem. “Ajouter d’autres cordes à leur arc”, nas palavras de um profissional.
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faz-se também sentir após a obtenção de um BTS ou de um DUT. No entanto, é mais acentuada no caso dos homens titulares de um BTS. Os estudos continuariam sem ruptura e qualquer ruptura limitaria, assim, a retoma dos estudos. Efectivamente, seja qual for a área de ensino, a propensão para continuar os estudos é maior quando o estudante obteve um
adiamento do serviço militar. Pelo contrário, o serviço militar provoca uma
ruptura no processo de formação.
Os diplomados que continuam a estudar são mais frequentemente solteiros. O facto de o estudante ser casado (ou de ter sido casado ou de
viver maritalmente) implica que tem de prover a um certo número de encargos financeiros associados à vida em casal, principalmente se tem filhos. Nesta situação, a continuação dos estudos é mais difícil do que no
caso do estudante solteiro, para quem a continuação dos estudos se
inscreve no mesmo contexto dos anos anteriores. Este factor tem ainda
mais influência no caso das mulheres.
A continuação dos estudos é diferenciada em função do estabelecimento de ensino onde foi obtido o BTS ou o DUT. A propensão para continuar
os estudos é mais acentuada nas mulheres titulares de um BTS obtido no
Sul e no Norte da França, em comparação com a região de Ile-de-France.
Em contrapartida, a continuação dos estudos é menos frequente no caso das outras diplomadas, seja qual for a zona de obtenção do diploma
em comparação com a região de Ile-de-France, o que se explica talvez
devido ao facto de a região de Ile-de-France, considerada como variável
de referência, se caracterizar por uma oferta de formação importante para obtenção do BTS, representando, por si só, mais de um quarto do número total de diplomados do terciário. Em consequência, a probabilidade
de existência de opções de continuação da formação após essas formações
é tanto maior, quanto a zona em causa é uma região onde a oferta de formação para obtenção do BTS está muito desenvolvida.
A continuação dos estudos insere se numa lógica de continuidade da
especialidade dos estudos anteriores, pois o efeito “especialidade” tem
uma influência mais forte do que o efeito do tipo de formação. Efectivamente,
é ainda mais forte no caso dos homens que receberam formação numa
especialidade industrial, seja qual for o tipo de formação. No caso das mulheres e de uma formação numa especialidade terciária, esse efeito faz se
também sentir, mas em menor medida.
A origem social desempenha um papel mais importante no caso dos titulares de um BTS do que no dos seus homólogos universitários. A propensão para continuar os estudos é, de facto, maior no caso dos estudantes titulares de um BTS quando o pai tem um emprego de quadro e a mãe
trabalha. É como se o efeito da origem social se substituísse ao efeito do
“baccalauréat” (diploma do ensino secundário) observado nos diplomados
por um IUT. Ao passo que o baccalauréat tem uma influência relativamente importante na continuação dos estudos dos diplomados por um IUT, a
origem social desempenha um papel semelhante no caso dos diplomados
por uma STS. Devemos então deduzir deste facto que a continuação
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dos estudos se relaciona com uma situação económica mais favorável, no
caso dos titulares de um BTS, ao passo que nos diplomados por um IUT
existe antes uma relação com o mérito escolar? Com efeito, a continuação
dos estudos de um titular de um BTS só será facilitada na condição de o
estudante dispor dos necessários meios financeiros.

Incidência das informações sobre as tensões no mercado de
trabalho e das características do emprego ocupado sobre a decisão
de continuação dos estudos
De um modo geral, as condições de inserção profissional e as características do emprego dos titulares de um BTS e de um DUT no mercado de
trabalho influenciam a decisão de continuação dos estudos. Dado que têm
uma identidade dividida (Kirsch, 1991), definida negativamente por Lojkine
(1992) como “nem operário, nem quadro”, os titulares de um BTS ou de
um DUT devem “assumir” a sua dupla posição intermediária no sistema
de formação e no mercado de trabalho. Em França, do ponto de vista do
mercado de trabalho, a tendência para o aumento das exigências colocadas em termos de formação e qualificação para efeitos de contratação tem
por consequência um aumento do nível de qualificações dos diplomados
no mercado de trabalho. O estudante apreende, por um lado, a sua empregabilidade “potencial”, com base na evolução dos seus colegas de cursos anteriores e, por outro, a sua empregabilidade “diferencial”, comparando-a com a dos diplomados de um nível superior – o nível onde se situa a transição crucial entre o estatuto de “categoria profissional intermédia” e o de “quadro”, em que a diferença em termos de risco de desemprego é condição necessária, mas não suficiente, para justificar a continuação dos estudos de um titular de um BTS ou de um DUT. A tendência
para a continuação dos estudos, que tem progredido constantemente, teve efectivamente o seu início muito antes da degradação da inserção profissional dos titulares destes diplomas, verificada depois de 1990 (Martinelli
e Vergnies, 1995). A concorrência entre diplomas intermédios tem, portanto, algum impacto na situação socioprofissional relativa e absoluta dos
titulares do BTS e do DUT, bem como na incerteza no que se refere às
suas formações e às suas probabilidades de progressão no emprego, influindo assim no fenómeno da continuação dos estudos. Porém, a conjuntura no mercado de trabalho tem também impacto na continuação dos estudos, ainda que a situação seja diferenciada em função dos perfis.
A propensão para continuar os estudos, seja qual for a formação ou o
sexo (à excepção das mulheres titulares de um BTS) é tanto maior, quanto mais importante é a percentagem de desempregados entre os diplomados de cursos anteriores trinta meses após a sua saída do sistema de ensino. Não obstante, as mulheres, tanto as diplomadas por um IUT como
por uma STS, parecem ser mais sensíveis à duração total média do desemprego do que ao risco de desemprego propriamente dito. Assim, quanto maior é a duração do desemprego, maior é também a propensão das
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Quadro 4: Modelo explicativo da probabilidade de continuação dos estudos nas diferentes
formações por parte dos homens titulares de um BTS ou de um DUT
Variáveis
de referência

BTS
F. L.Prof.

Pós-BTS
activas

Constante

coef.

car.

-1,94

coef.

F. L.Gene.

car.

-1,77

coef.

DUT
F. L.Prof.

Pós-DUT

car.

coef.

car.

-2,67

-2,06

coef.

F. L.Gene.

car.

-4,71

coef.

car.

-1,20

Caracterização individual
Ile de France

Atraso escolar
Casado, divorciado
Pai não quadro
Mãe não activa
Serviço militar:
Dispensado, isento
Bac técnico
Especialidade terciária

Sul
Centro
Norte
Oeste
Idade normal
Solteiro
Pai quadro
Mãe activa
Adiado

0,30
-0,06
-0,19
0,14
0,74
0,77
0,29
0,38
2,10

+
ns
ns
ns
++
++
+
+
++++

-0,4
0,61
0,45
-0,72
1,19
0,66
0,67
-0,14
3,07

++
+
-+++
++
++
+++++

-0,25
-0,09
-0,44
-0,12
0,72
0,51
0,56
0,22
4,16

ns
ns
++
++
++
+
+++++

-0,66
0,15
0,42
-0,85
0,75
0,13
0,06
-0,03
0,90

ns
+
-++
ns
ns
ns
++

-0,9
-0,9
-0,62
-1,23
0,93
0,93
0,48
0,17
4,38

-----++
++
+
ns
+++++

-0,38
-0,14
ns
-0,01
ns
-0,26
0,63
++
0,67
++
0,13
+
-0,04
ns
4,43 +++++

Bac geral
Especialidade
industrial

0,5
-0,29

++
-

0,23
1,68

+
+++

0,27
0,13

+
ns

0,63
-0,07

++
ns

0,68
1,83

++
+++

0,8
0,67

++
++

-média

0,35

+

-0,20

ns

0,52

++

0,42

+

0,43

+

0,06

-elevada
-média

-0,92
-0,5

---

0,52
0,44

++
+

-0,07
-0,34

ns
-

-0,25
-0,35

ns
ns

-0,39
-0,17

ns

-0,64
-0,70

---

-elevada
-média

-0,65
0,33

-+

-1,19
-0,52

----

0,01
0,07

ns
ns

-0,62
0,26

-ns

0,40
0,52

+
++

-0,42
0,06

ns

-elevada

0,17

ns

-1,48

---

-0,04

ns

-0,01

ns

0,60

++

-0,05

ns

Salário<=salário
mediano
-média

-0,35

-

-0,14

ns

-0,01

ns

0,29

+

0,04

ns

0,05

ns

-0,25

ns

1,20

+++

0,34

+

0,10

ns

0,26

ns

0,70

++

- elevada
-baixa

-0,16
0,20

ns
ns

2,22
-0,54

++++
--

0,45
0,17

+
ns

0,40
0,69

+
++

-0,54
0,38

-+

0,52
0,24

++
+

-baixa

0,87

++

-0,45

-

0,19

ns

-0,54

--

1,39

+++

0,32

+

-média

1,09

++

-1,97

---

0,28

+

0,06

ns

1,25

+++

0,31

+

Tensão no mercado de trabalho
% de desempregados
ns
*
Duração total média do
desemprego -baixa
*
% de desempregados
durante mais de 6
meses antes do primeiro
emprego -baixa
*

-baixa

Características do emprego
Salário>salário
mediano*
% de emprego precário
-baixa
*
% de quadros
-elevada *
% de contratação directa
ao abrigo de um contrato
de duração indeterminada
-elevada

Fonte: Dados Céreq, Tratamento Cereq-Laboratoire d’Économie Sociale.
* Em Março de 1987; ns: não significativo, até 5%. Pares concordantes para os BTS: 71,7 %, 85,7%, 78,1% e para os DUT: 69,2
%, 87,1 %, 85,2 %. Modo de leitura: No Quadro 4, relativo aos homens titulares de um BTS ou de um DUT, em função dos tipos
de continuação dos estudos, os coeficientes superiores a zero significam que a propensão para continuar os estudos é maior em
caso de ocorrência da variável da segunda coluna, em comparação com a primeira, e em função da formação de continuação dos
estudos. Portanto, este resultado só é significativo quando inclui os sinais + (“ns” sendo “não significativo” e <0 significando “menos
elevada”). Exemplo de leitura: Para o conjunto dos estudantes do sexo masculino, a propensão para continuar os estudos é maior
quando não há atraso escolar, seja qual for a formação de continuação dos estudos e o tipo de diploma de origem (DUT ou BTS).
No entanto, a propensão para continuar os estudos através de uma formação longa profissionalizante é maior para um estudante
do sexo masculino titular de um BTS de “idade normal” (1,19), em comparação com um estudante que apresenta um atraso escolar relativamente a outros tipos de continuação dos estudos.
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Quadro 5: Modelo explicativo da probabilidade de continuação dos estudos nas diferentes formações
por parte das mulheres titulares de um BTS ou de um DUT
Variáveis
de referência

BTS
F. L.Prof.

Pós-BTS
activas

Constante

coef.

car.

-2,44

coef.

F. L.Gene.

car.

-0,89

coef.

DUT
F. L.Prof.

Pós-DUT

car.

-1,65

coef.

car.

-4,05

coef.

F. L.Gene.

car.

-2,87

coef.

car.

0,15

Caracterização individual
Ile de France

Atraso escolar

Sul

2,08

+++

1,93

+++

-0,66

--

0,30

ns

-0,67

--

-0,49

-

Centro

0,49

+

0,60

++

-0,23

-

1,30

+++

-1,2

---

-0,39

-

Norte

0,07

ns

1,49

+++

-0,60

--

0,48

+

-1,52

---

-0,5

--

Oeste

0,53

ns

-0,36

-

-0,65

--

-0,04

ns

-0,62

--

-0,39

-

Idade normal

0,33

+

0,75

++

0,85

++

1,06

+++

0,75

++

0,89

++

Casada, divorciada

Solteira

0,52

++

1,05

+++

1,84

+++

0,86

++

1,16

+++

1,33

+++

Pai não

Pai quadro

0,68

++

0,74

++

0,42

+

0,35

+

0,83

++

0,26

+

Mãe não activa

Mãe activa

-0,04

ns

0,09

ns

0,21

+

0,32

ns

-0,04

ns

-0,07

ns

Bac técnico

Bac geral

0,5

++

0,92

++

0,66

++

0,26

ns

0,46

+

0,88

++

Especialidade industrial

Especialidade terciária

2,87

++++

-2,12

---

0,70

++

2,55

++++

0,31

+

0,63

++

0,01

ns

-2,5

----

-0,17

ns

-0,46

ns

0,64

++

0,75

++

quadro

Tensão no mercado de trabalho
% de desempregados

-média

-baixa
*

-elevada

1,39

+++

-0,83

--

-0,03

ns

-0,42

ns

0,24

ns

0,26

+

Duração total média do

-média

-3,14

----

2,56

++++

-0,71

--

2,29

++++

1,55

+++

-0,08

ns

*

-elevada

-2,99

----

3,60

++++

-0,29

ns

0,61

ns

0,28

ns

-0,74

--

% de desempregados

-média

1,56

+++

-2,48

---

0,41

+

-0,02

ns

0,19

ns

0,03

ns

-elevada

1,18

++

-2,24

---

1,29

+++

-0,45

ns

0,07

ns

-0,20

-

1,26

+++

0,07

ns

0,18

ns

0,17

ns

0,47

+

0,32

+

-0,5

--

-0,47

-

-0,44

-

0,41

ns

0,54

++

0,32

+

desemprego -baixa

durante mais de 6 meses
antes do primeiro
emprego -baixa
*

Caracteristicas do emprego
Salário>salário

Salário<=salário

mediano *

mediano

% de emprego precário

-média

-baixa
*

- elevada

-3,17

----

0,99

++

-0,53

--

0,57

ns

0,61

++

0,86

++

% de quadros

-baixa

-0,44

-

-0,87

--

0,39

+

-0,68

--

0,07

ns

-0,51

--

% de contratação directa -baixa

-0,48

ns

-0,42

-

0,85

++

-0,81

--

0,14

ns

-0,18

ns

-0,78

--

0,85

++

0,38

+

-1,11

---

0,31

+

-0,43

-

-elevada *
ao abrigo de um contrato
de duração indeterminada
-elevada
-média

Fonte: Dados Céreq, Tratamento Cereq-Laboratoire d’Économie Sociale.
* Em Março de 1987; ns: não significativo, até 5%.
Pares concordantes para os BTS: 75,3%, 81,5%, 74,2% e para os DUT: 75,4%, 75,1%, 72,9%. Modo de leitura: No Quadro 5, relativo às mulheres titulares de um BTS ou de um DUT, em função dos tipos de continuação dos estudos, os coeficientes superiores a
zero significam que a propensão para continuar os estudos é maior em caso de ocorrência da variável da segunda coluna, em comparação com a primeira, e em função da formação de continuação dos estudos. Portanto, este resultado só é significativo quando
inclui os sinais + (“ns” sendo “não significativo” e <0 significando “menos elevada”). Exemplo de leitura: Para o conjunto das estudantes, a propensão para continuar os estudos é maior quando não há atraso escolar, seja qual for a formação de continuação dos
estudos e o tipo de diploma de origem (DUT ou BTS). No entanto, a propensão para continuar os estudos através de uma formação
curta profissionalizante (pós-DUT) é maior para uma estudante titular de um DUT de “idade normal” (1,06), em comparação com
uma estudante que apresenta um atraso escolar relativamente a outros tipos de continuação dos estudos. A propensão para continuar os estudos através de uma formação longa profissionalizante é semelhante, do ponto de vista da variável “existência ou
inexistência de atraso escolar” (0,75).
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mulheres para continuarem os estudos. As diferenças entre homens e mulheres no que se refere à influência das variáveis relacionadas com as
tensões no mercado de trabalho e no sistema de emprego podem traduzir sensibilidades diferentes a variáveis associadas a uma perspectiva
de curto ou de longo prazo. Antes de obterem um lugar estável no sistema de emprego (Vernières, 1996), as mulheres parecem atribuir especial atenção aos indicadores relacionados com as condições de inserção
profissional, mais do que às características do emprego propriamente dito. As preocupações prioritárias dos homens, pelo contrário, relacionam
se com a estabilidade do emprego e as possibilidades de progressão na
carreira, nomeadamente com a progressão para lugares de quadro, no caso dos diplomados por um IUT. Além destas sensibilidades diferentes, observam se também tendências específicas entre as diferentes formações.
Assim, os diplomados por uma STS seriam particularmente sensíveis à
rapidez de acesso ao primeiro emprego ao tomarem a decisão de continuar os estudos, ao passo que para os diplomados por um IUT a estabilidade do emprego ocupado seria mais determinante.

Determinantes da continuação dos estudos pelos titulares de
um BTS ou de um DUT em formações profissionais de curta ou
de longa duração ou em formações gerais de longa duração
Com base nos modelos logísticos que estabelecem uma diferenciação
entre os tipos de continuação dos estudos (formações curtas, formações
longas de carácter profissional ou formações generalistas longas), evidenciamos, por um lado, as variáveis que determinam a continuação
dos estudos, de acordo com os tipos de formações e, por outro, as convergências e divergências entre os perfis dos estudantes (ver Quadro
4 e Quadro 5).

Modelos dicotómicos e determinantes da continuação dos estudos
em função das áreas de orientação
A opção por modelos dicotómicos para identificar as determinantes
da continuação dos estudos em função das áreas de orientação justificase com base no pressuposto de que o diplomado que está em vias de decidir se vai continuar os estudos não toma essa decisão de uma forma abstracta, mas sim no contexto de uma orientação mais ou menos definida.
Para grande número de estudantes, à excepção dos indecisos, a continuação dos estudos é estimulada por uma motivação específica, que
pode ser uma especialização, a aquisição de competências múltiplas, no
âmbito de formações pós-BTS ou pós-DUT, a obtenção de um diploma de
nível superior e/ou uma continuação dos estudos que combine simultaneamente a obtenção de um diploma e de uma especialização (tal como
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as áreas dos mestrados científicos e técnicos). A análise e os testes foram assim efectuados de acordo com o modelo “continuação dos estudos
numa área de formação específica ou interrupção dos estudos”.

Influências variáveis da caracterização dos estudantes em função
dos tipos de continuação dos estudos
O efeito “idade” tem uma incidência mais forte para os diplomados que
se orientam para formações de carácter profissional. Constata-se aqui a
influência da idade normal para a continuação dos estudos já observada
nos primeiros modelos. No entanto, especificando os tipos de estudos
prosseguidos, verifica-se que o impacto da idade normal é maior para os
homens diplomados por uma STS que se orientam para formações longas de carácter profissional e para as mulheres diplomadas por um IUT
que continuam os estudos optando por formações curtas. A inexistência
de atraso escolar é importante para os diplomados que desejam especializarse
ou receber formação numa profissão que lhes permita obter rapidamente um emprego.
A escolha de uma formação de carácter profissional pode, com efeito,
estar associada à intenção de entrar rapidamente, ou no futuro próximo,
no mercado de trabalho, ao passo que a opção por uma formação de tipo
generalista pode traduzir uma motivação prévia de realização de estudos de longa duração, seja qual for o atraso incorrido pelo estudante no
seu processo educativo.
O efeito do serviço militar confirma o resultado dos modelos anteriores.
O facto de ter obtido um adiamento influencia positivamente a continuação
dos estudos, nomeadamente se o estudante prevê fazer estudos de longa duração. Este resultado pode revelar dois tipos de situação: o estudante não apresentou o pedido de adiamento e, portanto, após a obtenção do
diploma, confrontar se-á com a decisão de ser ou não incorporado. Esta
situação justificará, por exemplo, a opção pela continuação de estudos de
curta duração, enquanto aguarda a incorporação. No caso contrário, o estudante pode ter apresentado um pedido de adiamento, quer na óptica de
resolver, quando chegasse a altura, se optaria ou não pela incorporação, reservando-se assim a possibilidade de continuar os estudos, quer
porque previa continuar a estudar (por exemplo, em caso de utilização das
formações BTS/DUT como substituto de formações tipo DEUG ou CPGE).
Assim, a situação de adiamento está fortemente associada à continuação
dos estudos em formações de longa duração. No que se refere à continuação de estudos de curta duração, a influência do adiamento é menor, já que muitos estudantes puderam optar por formações curtas enquanto aguardavam a incorporação, tal como já constatado em investigações anteriores (Gendron, 1995).
A orientação da continuação dos estudos difere em função da especialidade do diploma. A especialidade “industrial” não favorece a continuação
dos estudos para além do DUT ou do BTS, o que se justifica talvez pelo
facto de as ofertas de formações curtas serem predominantemente de áre-
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as terciárias. Pela mesma razão, as mulheres titulares de um BTS ou de
um DUT de uma especialidade terciária têm mais tendência a orientarse para a continuação de estudos de curta duração. Em contrapartida, a
tendência para a continuação dos estudos em formações longas profissionalizantes é mais acentuada no caso dos homens titulares de um
BTS ou de um DUT numa área industrial e menos acentuada no caso dos
diplomados por STS de áreas terciárias.
O efeito “estabelecimento de ensino” reforça os efeitos da oferta em termos de orientação da escolha das formações. A propensão para continuar
os estudos é condicionada, no caso das mulheres, pela oferta de formação
no estabelecimento de ensino onde obtiveram o diploma, nomeadamente no caso das mulheres que continuam estudos de carácter profissional
e, principalmente, das diplomadas por uma STS. Este resultado pode traduzir a intenção por parte das mulheres de continuar os estudos, na
condição de que tal não implique uma grande mobilidade geográfica (ao
passo que a mobilidade não tem grande influência para os diplomados do
sexo masculino, Martinelli e Vergnies, 1995). Trata se assim de uma escolha de proximidade (que confirma a que foi já efectuada após o fim do
ensino secundário). No caso dos homens, pelo contrário, a variável ”estabelecimento de ensino” tem pouca influência na decisão de continuação
dos estudos, em comparação com outros factores. O efeito “situação familiar” traduz uma sensibilidade principalmente feminina. No caso das mulheres, constata se que a propensão para continuar os estudos é fortemente condicionada pela sua situação familiar (existência ou não de encargos familiares). No que a este ponto se refere, o facto de serem solteiras permite que as mulheres continuem estudos de longa duração. O facto de serem solteiros tem também uma influência positiva para os homens,
seja qual for a orientação escolhida, mas é menos determinante do que
no caso das mulheres.

Perfis diferentes em função da percepção da situação no mercado
de trabalho e das características do emprego
A continuação dos estudos traduz geralmente a inquietação do estudante não só no que se refere ao seu futuro a curto prazo, mas também
ao lugar que ocupará na hierarquia socioprofissional ao longo da sua progressão na carreira. Esta continuação dos estudos pode ser justificada por
uma certa decepção ressentida no momento da entrada potencial no mercado de trabalho, associada à degradação das perspectivas em termos
de emprego e de progressão na carreira. Pode relacionar se com a massificação do número de diplomados num mercado de trabalho atónico, que
pode estar na origem de uma desclassificação ou dificultar o acesso ao
lugar a que o estudante aspirava no fim da sua formação, quando concebeu o seu projecto profissional. Sabendo que esse lugar é fortemente
condicionado pela obtenção de um diploma correspondente (Kirsch e
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Desgouttes, 1996) e pelas acções de formação contínua, que são poucas
ou não acessíveis ao seu nível de formação, a preocupação do estudante em termos de progressão na carreira será muito maior e, consequentemente, prosseguirá os estudos.
Não obstante, as determinantes da continuação dos estudos diferem
em função da orientação da mesma. Assim, a continuação dos estudos
por parte dos titulares de um BTS é motivada essencialmente pelo acesso a um primeiro emprego estável. Os seus homólogos universitários, pelo contrário, além da estabilidade do emprego, parecem estar também preocupados com o salário e a progressão na carreira. As diferenças entre a
natureza e a duração dos estudos prosseguidos permitem estabelecer
uma distinção detalhada entre certos perfis masculinos e femininos, em
função do seu diploma de origem. Os homens diplomados por uma STS
ou um IUT que continuam estudos de curta duração parecem ser motivados principalmente pelas características do emprego. Os diplomados
por uma STS que continuam estudos profissionalizantes de longa duração
parecem ser fortemente motivados pelo receio do desemprego e da precariedade do emprego. A continuação dos estudos por parte dos diplomados de um IUT seria motivada não só pelo desejo de aceder directamente a empregos com um estatuto estável, como também pela evolução no
emprego em direcção a funções de quadro. Os diplomados por um IUT ou
uma STS que optam por formações universitárias tradicionais têm motivações semelhantes; nomeadamente, preocupações relacionadas com as
características do emprego, ou seja, o acesso directo a um emprego com
um contrato de duração indeterminada, a que se acrescenta, no caso dos
DUT, a progressão para funções de enquadramento.
As mulheres titulares de um BTS que continuam estudos de curta duração parecem ser especialmente sensíveis aos salários, mas o risco de
desemprego pesa ainda mais na sua decisão. A continuação dos estudos
através de formações curtas ocultaria realmente o receio do desemprego,
adiando a entrada no mercado de trabalho. No caso das suas homólogas
universitárias, não é tanto o risco do desemprego que motiva a continuação
dos estudos através de formações curtas, mas antes a duração dessas
formações. A formação em pós BTS/DUT permitiria assim obter uma especialização ou adquirir competências múltiplas, o que, por um lado, as
distinguiria de outras candidatas ao emprego no mercado de trabalho e,
por outro, devido à operacionalidade dessas formações, lhes permitiria
aceder mais rapidamente a um emprego do que se tivessem terminado os
estudos ao nível do BTS ou do DUT.
As mulheres titulares de um BTS que continuam os estudos através de
formações longas de tipo generalista, além da intenção de acederem rapidamente a um emprego, parecem ser também motivadas pelo desejo
de evoluir para empregos com um estatuto estável e para funções de quadro. As suas homólogas universitárias são motivadas por preocupações
semelhantes, se bem que, no seu caso, a motivação salarial pareça prevalecer sobre o desejo de aceder ao estatuto de “quadro”.
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Finalmente, as estudantes que continuam os estudos através de formações longas de carácter profissional apresentam motivações diferentes conforme são titulares de um DUT ou de um BTS. A formação de origem desempenharia um papel específico sob este ponto de vista. Assim,
as diplomadas por um IUT parecem ser motivadas principalmente pelas
características do emprego (estabilidade do emprego, salário), ao passo
que as de uma STS estariam mais preocupadas com a experiência de colegas suas de cursos anteriores em termos de duração do desemprego.

Convergência e divergência entre os diferentes perfis
Após a identificação dos principais factores determinantes da continuação dos estudos para os diferentes tipos de formações, são evidenciadas convergências e divergências entre certos perfis, em função das
características individuais do estudante e da situação no mercado de
trabalho e no sistema de emprego.
Do ponto de vista das características socioeconómicas dos estudantes, no caso dos homens, o facto de ser de idade normal é um factor mais
importante quando optam por estudos de longa duração, de carácter profissional. Este comportamento de continuação dos estudos pode constituir uma opção intermédia de adiamento da entrada no mercado de trabalho, devido à conjuntura económica, utilizando assim deliberadamente
as formações para obtenção do BTS ou do DUT como formações de substituição do DEUG. Esta opção intermédia por estudos de longa duração
de carácter profissional pode ser mais difícil quando não foi prevista, na
medida em que implica iniciar uma nova etapa e um novo ciclo de formação, em que o facto de não haver atraso escolar actua como uma variável que influencia a decisão. Embora este efeito “idade normal” intervenha também no caso das mulheres, o efeito “situação familiar” tem mais
peso para estas últimas. Efectivamente, quanto mais longos são os estudos que as mulheres prevêem efectuar, mais influência tem nessa decisão o facto de serem solteiras. Por outro lado, os homens e as mulheres que continuam os estudos através de formações longas de carácter
profissional, seja qual for a formação de origem, apresentam características convergentes. Com efeito, a sua decisão de continuar os estudos
através de formações longas de carácter profissional é condicionada, mais
do que qualquer outra orientação, pelo facto de o pai ser um quadro. A actividade da mãe, pelo contrário, como variável distintiva entre as formações,
tem pouca influência, e apenas para os homens titulares de um BTS que
continuam os estudos através de uma formação pós-BTS ou de uma formação longa generalista. Do ponto de vista do impacto do diploma do ensino secundário geral para a continuação dos estudos, este factor tem um
efeito positivo em todos os casos de continuação dos estudos, seja qual
for o sexo. Contudo, o facto de serem titulares de um diploma do ensino
secundário geral é especialmente importante para os diplomados dos dois
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sexos por um IUT quando a continuação prevista dos estudos é de longa duração. No caso dos homens diplomados por uma STS, este factor é
importante quando continuam os estudos em formações curtas e, no caso das mulheres, quando optam por estudos de longa duração de carácter profissional.
Assim, as divergências e convergências observadas entre os perfis dos
estudantes para o caso das variáveis relacionadas com a percepção das
tensões no mercado de trabalho, por um lado, e com as características do
emprego, por outro, não reflectem a caracterização individual dos diplomados, tal como foi observada. As motivações que levam as mulheres a
continuarem os estudos dependem do diploma de origem. Assim, as titulares de um BTS que continuam os estudos através de formações curtas
ou longas de carácter profissional são particularmente sensíveis às condições de inserção profissional. No caso das diplomadas por um IUT, são
principalmente as características do emprego que motivam a continuação
dos estudos através de formações longas, de carácter profissional ou generalista. Ao passo que, no caso das mulheres, o diploma de origem é o
elemento estruturante no perfil da continuação dos estudos, no caso dos
homens predominam as características do emprego, que os diferenciam
como motivação de continuação dos estudos. Contudo, o efeito “diploma
de origem” tem importância do ponto de vista da incidência da “evolução
para um lugar de quadro”, seja qual for o tipo de continuação dos estudos
escolhido. Todos são motivados pela possibilidade de evoluir para funções
de enquadramento. Por outro lado, observa se uma convergência de motivações do ponto de vista da escolha de estudos de longa duração.
Seja qual for a natureza dos estudos de longa duração prosseguidos, os
diplomados por um IUT ou uma STS partilham do mesmo desejo de
aceder a empregos estáveis. Porém, os que continuam os estudos através de formações longas de carácter profissional preocupam se também
com o risco de desemprego. Em contrapartida, os diplomados que continuam os estudos através de formações curtas apresentam características
divergentes. Os titulares de um BTS que prolongam os estudos durante
mais um ano procuram aceder assim directamente a um emprego com um
estatuto estável, ao passo que os titulares de um DUT que continuam os
estudos por períodos curtos são motivados pelo acesso ao estatuto de
“quadro”, que é condicionado por um nível de formação “bac+3” (diploma do ensino secundário mais três anos de formação) reconhecido; de
resto, os primeiros diplomas nacionais de técnicos especializados (DNTS)
apareceram principalmente como formação sequencial pós-DUT, e não
pós-BTS (Gendron, 1995) (10).
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Conclusão
Em suma, decorre dos modelos de regressão sobre a continuação dos
estudos em geral que quanto mais pessimistas são as antecipações dos
estudantes no que se refere à situação no mercado de trabalho, mais
tendência têm para continuar os estudos, tendência essa que é ainda mais
acentuada quando obtiveram um diploma do ensino secundário geral (baccalauréat général), são oriundos de um meio social favorecido e não registaram rupturas no seu percurso escolar ou insucesso escolar; estas
tendências confirmam as que foram evidenciadas em 1996 por Cahuzac
e Plassard. Em contrapartida (e é este o contributo original do presente
documento), constatam-se diferenças quando se especifica a natureza e
a duração dos estudos prosseguidos. A análise das determinantes da continuação dos estudos por tipo de formação escolhida, efectuada a partir
da base de dados de onde foram extraídos os dados para os trabalhos da
autora (inquérito Céreq de 1991), permite, de facto, especificar as determinantes em função da duração e da natureza dos estudos prosseguidos,
o que não era possível com os dados utilizados por Cahuzac e Plassard
(1996). Aqui reside a originalidade do presente trabalho e, sobretudo, a
explicação para a divergência das nossas conclusões relativamente às
propostas por Cahuzac e Plassard. Com efeito, enquanto esses dois autores se questionavam “se o movimento de continuação dos estudos, articulado na sua maior parte em torno de formações universitárias, não
se inscreveria numa tendência favorável às formações gerais (11)”, a distinção estabelecida nos nossos modelos entre as formações escolhidas
para a continuação dos estudos permite extrair a conclusão inversa no
que se refere à continuação dos estudos pelos estudantes, a saber, que
(10) Tal como a criação recente de licenciaturas profissionais por iniciativa das universidades.
Efectivamente, a licenciatura profissional é concedida pelas universidades, a título individual ou conjuntamente com outros estabelecimentos públicos de ensino superior, credenciados para o efeito pelo ministro responsável pelo ensino superior.
(11) Estas divergências entre as nossas conclusões respectivas podem ser explicadas pelo agrupamento pouco diferenciado das formações de continuação dos estudos que Cahuzac e
Plassard (1996) foram obrigados a efectuar, devido à natureza da base de dados utilizada.
Para estes autores, todas as formações universitárias de segundo ciclo foram consideradas como sendo uma formação predominantemente “generalista”, apesar de muitas das
formações de continuação dos estudos após a obtenção de um BTS ou de um DUT serem mestrados científicos e técnicos ou aplicados a uma área profissional.
Cahuzac et Plassard (1996), p. 11: «Afin de tenter d’évaluer (grossièrement) le processus, des regroupements de formations ont été effectués pour constituer 2 pôles de formations séparés à dominante générale ou professionnelle. Par définition, le pôle professionnel regroupe les filières de l’échantillon initial (IUT, BTS, Écoles) ainsi que les diplômes professionnels universitaires de 3e cycle (DESS); le pôle général comporte tous les autres diplômes universitaires (1er et 2e cycle), et les formations à et par la recherche (DEA, thèse)»
(Para tentar avaliar (aproximadamente) o processo, as formações foram agrupadas de modo a constituir 2 pólos de formação distintos, predominantemente generalistas ou profissionais. Por definição, o pólo profissional reúne as formações da amostra inicial (IUT, BTS,
Escolas de Ensino Superior), bem como os diplomas universitários do 3º ciclo (DESS); o
pólo geral inclui todos os outros diplomas universitários (1º e 2º ciclo), bem como as formações obtidas para fins de investigação ou através da investigação (DEA, tese).
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existe uma tendência para continuar os estudos através de formações de
carácter profissionalizante. Os comportamentos de continuação dos estudos através de formações profissionalizantes são, de facto, confirmados
pelos comportamentos actuais dos estudantes, o que se verifica a todos
os níveis (com a criação de licenciaturas profissionais e de mestrados profissionais). Desta forma, com base em modelos logísticos específicos, é
possível identificar dois perfis principais de continuação dos estudos. A
continuação de estudos técnicos curtos (do tipo pós BTS ou pós-DUT) corresponde a preocupações de curto prazo com a inserção profissional, ao
passo que a continuação dos estudos através de formações de longa duração seria motivada pelo emprego ocupado e pelas perspectivas de progressão na carreira, a saber, a probabilidade de aceder a lugares de quadro. Os diplomados que continuam os estudos através de uma formação
profissional longa combinam estas diferentes motivações.
Finalmente, tentámos demonstrar nestes trabalhos que, num contexto de concorrência no emprego, a procura de educação se relaciona mais
com decisões sequenciais e estratégicas (na acepção de uma reacção estratégica perante a concorrência ou os “adversários” na procura de emprego no mercado de trabalho, agregados no grupo de estudantes com
o mesmo perfil), do que com simples decisões individuais de afectação
dos recursos, tal como são postuladas pela teoria padrão do capital humano. Além disso, é também evidenciada a complementaridade das abordagens em termos de capital humano e de sinalização (12) e dos investimentos de forma (13). Embora a formação de base seja importante, a vontade de se diferenciar do titular de um simples diploma “bac+2”, continuando os estudos para além desse nível, pode estar relacionada com a preocupação de “se assinalar” duplamente junto do potencial empregador:
em primeiro lugar, através da admissão à formação inicial, que é selectiva, e depois, nalguns casos, diferenciando se através da especialização. Esta intenção de se diferenciar assume todo o seu significado no
âmbito do mercado de trabalho francês, fortemente hierarquizado com base nos diplomas (Gendron, 2005, 1999).
Além disso, apesar de através destes modelos se ter tentado apreender a continuação dos estudos em termos de “estratégia de emprega(12) Ao passo que a teoria do capital humano assimila a formação a um investimento que é
um factor de produtividade, a teoria do sinal de Spence (1973) difere precisamente neste
ponto, considerando que o investimento em formação é mais um filtro revelador das potencialidades do indivíduo do que um indicador de produtividade. Esta teoria considera que,
atendendo ao carácter incompleto da informação dos empregadores sobre os candidatos
ao emprego, o investimento em educação é um sinal. Os empregadores, que não conhecem a capacidade dos candidatos no momento do recrutamento, vão procurar todos os
sinais que esses candidatos possam emitir, nomeadamente o diploma, que constitui um sinal das potencialidades do candidato, tanto ou mais do que do seu nível de produtividade.
(13) Situando se no prolongamento da teoria do capital humano e na fronteira da corrente convencionalista, a teoria dos “investimentos de forma” (Thévenot, 1986) considera que a qualificação dos assalariados desempenha um papel determinante no funcionamento do mercado de trabalho, mas no âmbito de instituições (normas de classificação, grelhas de remuneração) que criam sistemas de hierarquias verticais e de equivalências horizontais.
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bilidade”, estudando o impacto que as dificuldades experimentadas no
mercado de trabalho e no sistema de emprego pelos diplomados por um
IUT ou uma STS tiveram sobre a sua decisão de continuar os estudos, os
modelos não procuravam explicar a “estratégia de formação”, que caracteriza outra face do fenómeno da continuação dos estudos. Contudo, inquéritos monográficos, efectuados com base numa abordagem socioeconómica e incidindo em titulares de um BTS que continuavam estudos de
curta duração [que não são abordados no presente artigo, mas que foram
desenvolvidos num relatório e noutras obras da autora (Gendron, 1995,
2004)], permitiram evidenciar esta dimensão de “estratégia de formação”,
remetendo para a utilização destas formações curtas como etapa de formação (propedêutica, em substituição do DEUG (Diploma de Estudos
Universitários Gerais) ou da CPGE (Classe Preparatória para as Grandes
Escolas)). Esta continuação dos estudos inscrever se ia numa opção estratégica sequencial em que a decisão de continuar os estudos, tomada
neste contexto, ilustra um comportamento de agente que se confronta com
a realidade, capaz de agir e reagir à evolução do seu meio e às dificuldades criadas pela incerteza, recorrendo a uma racionalidade simultaneamente cognitiva e calculista. Através da flexibilidade que confere às estratégias, a decisão sequencial (ou em etapas) do estudante contribui para assegurar mais eficazmente a dupla função de redução das incertezas
e de procura de uma solução óptima, na medida em que a racionalidade
cognitiva do estudante permite a revisão e a adaptação, bem como a aprendizagem, a aquisição de experiência e o amadurecimento do agente num
ambiente em mutação. Uma abordagem em termos sequenciais e estratégicos permite assim explicar a evolução e a diversidade das estratégias
de continuação dos estudos destes diplomados: um comportamento que
combina uma estratégia de formação e/ou uma estratégia de empregabilidade, aliando a minimização dos riscos (de fracasso numa formação universitária) e a maximização das vantagens concorrenciais (através do valor acrescentado da competência técnica e profissional obtida nas formações de continuação dos estudos e do seu corolário, a sinalização).
Finalmente, se o interesse por estas formações pode reflectir o êxito
das mesmas, por outro lado a progressão contínua da continuação dos
estudos vai pôr em causa o carácter “terminal” das formações em questão,
suscitando várias reflexões. De um modo geral, coloca questões como as
do valor do investimento educativo e da respectiva sinalização e do desvio das políticas educativas através das estratégias dos agentes, nomeadamente no que se refere ao efeito de selecção na admissão a estas formações, a que acedem em última análise os “bons” alunos, aptos a
prosseguirem estudos de longa duração e cuja propensão para a continuação dos estudos é relativamente forte. Em particular, surgem as questões
da estrutura, da organização e do funcionamento do sistema de ensino
superior que, através da oferta, alimenta também esta continuação dos
estudos, e as regras do mercado de trabalho em França, que exercem
igualmente a sua influência na determinação da escolha e na justifi-
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cação das decisões e das opções de orientação dos estudantes. De resto, do ponto de vista da organização do ensino superior, seria interessante determinar o impacto da selecção na admissão a estas formações sobre a continuação dos estudos (14).
Estes primeiros resultados confirmam igualmente a necessidade de
trabalhos de investigação, dados e informações socioeconómicos, mas
também psicológicos, sobre a forma como os estudantes tomam as suas
decisões em matéria educativa e a forma como efectuam a sua escolha
de uma orientação, em função da estrutura e da organização da oferta de
formação e tendo em conta as expectativas e as regras do mercado de
trabalho francês. Estes trabalhos, tal como os que analisam o fenómeno
da continuação dos estudos, colocam sobretudo o problema real da orientação profissional, que em França ainda não é tratado com suficiente seriedade.
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Análise económica da continuação dos estudos pelos diplomados em áreas técnicas
que concluíram cursos de curta duração do ensino superior francês
Bénédicte Gendron

Anexo 1
Organização do ensino superior em França
O ensino superior francês pode ser definido como o conjunto das formações que permitem continuar os estudos depois do baccalauréat (diploma do ensino secundário), que é o primeiro grau do ensino superior
(ver diagrama, mais adiante). O ensino superior francês caracteriza se pela coexistência de numerosas formações com finalidades, estruturas administrativas, condições de admissão e organização dos estudos muito
variadas. Os estudantes dividem se assim entre, por um lado, as universidades, que oferecem formações gerais e profissionais, geralmente pluridisciplinares, em três ciclos de ensino, e que abrangem Institutos
Universitários de Tecnologia (IUT), que conferem ao fim de dois anos
Diplomas Universitários de Tecnologia (DUT), e Escolas Superiores de
Engenharia; e, por outro, as classes pós-baccalauréat dos liceus públicos
ou de escolas privadas convencionadas. Estas formações com uma duração de dois anos, ministradas nos liceus, são asseguradas por docentes do segundo grau e, em conformidade com as leis da descentralização,
as despesas de funcionamento e investimento são financiadas pelas regiões, ao passo que o Estado é responsável pela remuneração dos docentes e pelo financiamento das despesas pedagógicas. Estas formações
abrangem, por um lado, as classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE, Classes Preparatórias para as Grandes Escolas), que preparam os
estudantes para concorrerem às Escolas Superiores de Engenharia, às
Escolas Superiores de Comércio e de Gestão e às Escolas Normais
Superiores; por outro lado, as sections de techniciens supérieurs (STS,
Secções de Técnicos Superiores), que conferem o brevet de technicien
supérieur (BTS, Certificado de Técnico Superior), com o objectivo da inserção profissional após a obtenção do diploma; finalmente, existe ainda
grande variedade de outras formações públicas e privadas. Referiremos
em especial as seguintes: as écoles paramédicales et sociales (Escolas
Superiores Paramédicas e Sociais), tuteladas pelo Ministério da Saúde;
as écoles d’ingénieurs indépendantes des universités (Escolas Superiores
de Engenharia independentes das universidades), tuteladas pelo Ministério
da Educação Nacional ou por outros Ministérios técnicos: Ministério da
Defesa (Escola Politécnica), Ministério da Agricultura (Escolas Superiores
de Agronomia), Ministério da Indústria (Escolas Superiores de Minas ou
de Telecomunicações), Ministério do Equipamento (École des ponts et
chaussées, Escola Superior de Engenharia Civil), que são escolas de ensino superior cuja criação data com frequência da época da Revolução
Francesa e que são responsáveis, nomeadamente, pela formação dos engenheiros dos grandes organismos de obras públicas do Estado; as
écoles de commerce et de gestion (Escolas Superiores de Comércio e de
Gestão), geralmente privadas ou que dependem das Câmaras de Comércio;
as écoles supérieures artistiques et culturelles (Escolas Superiores Artísticas
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e Culturais: Arquitectura, Belas Artes), que dependem do Ministério da
Cultura e da Comunicação.
Apesar desta grande diversidade do ensino superior francês, é possível identificar algumas características comuns. Já não é possível estabelecer uma distinção entre universidades e escolas de ensino superior,
na medida em que as universidades desenvolveram muito os cursos profissionais, formando agora uma percentagem importante dos engenheiros
e dos diplomados em gestão, ao passo que as escolas se dedicam cada
vez mais a actividades de investigação. Porém, o sistema francês caracteriza se pela coexistência entre um sector selectivo e um sector não selectivo. Esta problemática da selecção, que é extremamente delicada, coloca se desde o acesso ao ensino superior, sendo abordada no presente
artigo. O primeiro ciclo do ensino superior, com a duração de dois anos,
baseia se a priori no princípio da não selecção. É o que prevê o artigo 14.º
da Lei do Ensino Superior de 1984 (actualmente artigo L 612-3 do Código
da Educação), que institui o direito de todos os titulares do diploma do ensino secundário acederem ao curso universitário da sua escolha. Mas são
imediatamente previstas excepções específicas: Institutos Universitários
de Tecnologia (IUT), Classes Preparatórias para as Grandes Escolas (CPGE), Secções de Técnicos Superiores (STS) e cursos de formação da área
da saúde. Nestes últimos existe um numerus clausus fixado a nível nacional, em que a selecção é efectuada através de um concurso realizado
no fim do primeiro ano de estudos numa universidade. Em contrapartida,
as universidades que preparam para estudos de longa duração não são
autorizadas a seleccionar os seus estudantes, atendendo ao princípio
do livre acesso e da não selecção. O corolário do livre acesso à universidade e da selecção efectuada para acesso às formações de curta duração é que a entrada do estudante para a universidade depende, portanto, do seu desejo de o fazer, das informações que recolheu ou assimilou
e da sua admissão ou não admissão nas formações selectivas. O resultado não é, pois, necessariamente o melhor. Por exemplo, uma percentagem relativamente importante de titulares do diploma do ensino secundário prossegue estudos gerais numa universidade, quando se tinha candidatado a uma formação técnica selectiva de curta duração. Por outro lado, um número crescente de titulares do diploma do ensino secundário
geral opta pela admissão num IUT ou numa STS, reservando se a possibilidade de continuar posteriormente os estudos, num segundo ciclo. É
este o fenómeno analisado no presente artigo.

Análise económica da continuação dos estudos pelos diplomados em áreas técnicas
que concluíram cursos de curta duração do ensino superior francês
Bénédicte Gendron

Gráfico 1. Diagrama simplificado do sistema de ensino secundário e
superior francês (e do sistema de aprendizagem)
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Anexo 2
Características da população estatística
Quadro 1: Caracterização da população
Caracterização da população de
diplomados de 1988

Repartição de acordo com as áreas
de continuação dos estudos em %

Efectivos BTS: 35 481
Efectivos DUT: 20 400

Pós-BTS
Pós-DUT

Tipo de estudos

BTS
DUT

Sexo

Situação familiar

Tipo de bac

Formações Longas
Generalistas (F L Gene.)

Formações Longas Profissionais (F L Prof.)

15,93
10,49

42,91
62,93

41,17
26,58

Masculino
Feminino

16,7
8,04

55,02
51,47

28,28
40,48

Solteiro
Casado,
divorciado

12,2

54,95

32,88

19,13

43,43

37,44

Técnico
Geral

10,76
17,48

57,46
45,86

31,78
36,65

13,46
17,11
15,53
9,7
10,35

50,71
53,24
57,0
56,94
51,93

35,87
29,64
27,47
33,37
37,73
38,09
29,73

Estabelecimento de Sul
Centro
ensino
Norte
Oeste
Ile de France
Profissão do pai

Quadro
Não quadro

11,36
14,38

50,55
55,89

Actividade da mãe

Activa
Não activa

13,04
13,05

53,52
53,54

Source: Céreq data, Processing by Cereq-Laboratoire d’Économie Sociale.
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RESUMO

A presente análise de política da educação procura traçar os contornos do
problema do desemprego juvenil. Com base no reconhecimento de que a
mudança estrutural da sociedade do trabalho atingiu os aspectos sociais
relacionados com a juventude, problematiza-se a nossa concepção das transições
lineares para a vida profissional e mostra-se a necessidade de aprender a viver
com os imponderáveis na medida em que, passo a passo, nos libertamos da
ilusão do pleno emprego e da esperança em tempos melhores. A resposta à
pergunta sobre quem está mais apto para enfrentar a vida tem cada vez menos
a ver com um posto de trabalho seguro e mais a ver com a competência para
superar as transições. Nesta perspectiva, aquilo que faz falta relativamente
ao desemprego juvenil é uma mudança de direcção, afastada do paradigma
de pressão/stress, de orientação deficitária, movendo-se no sentido do paradigma
de superação, orientado para as competências. Contudo, para esta nova aptidão,
todos os jovens – e não apenas aqueles que pertencem a grupos de risco –
precisam de possuir modelos e conceitos positivos de êxito. Daqui advém uma
tarefa político-social para toda a sociedade, mas também uma tarefa de
superação biográfica para todos os jovens afectados pelo desemprego.

Introdução
A juventude actual é uma geração enganada. Deseja ardentemente ser
aceite na vida profissional, mas é-lhe constantemente imposta a recusa e
a rejeição. Neste contexto, o desemprego torna-se uma realidade no percurso biográfico destes jovens. Muitos interpretam estas experiências como uma mensagem misantrópica. “A sociedade não precisa dos teus serviços. Nasceste para nada”. Durante anos, acreditaram nos pais e educadores, quando estes lhes diziam “o homem (…) deve trabalhar honrada
e arduamente, cada um segundo a sua profissão e cargo (e) o ser hu-
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mano (…) nasceu para o trabalho, tal como a ave nasceu para voar” (Lutero,
1962, pág. 21). Deste modo, aprenderam que os bons resultados na escola e a obtenção de diplomas escolares e de formação constituiriam as
matérias para servir de alimento a posteriores carreiras profissionais. Mas,
agora, quando se encontram em busca de um estágio ou de uma actividade profissional, são confrontados com uma situação em que, na “sociedade do trabalho”, os postos de trabalho são um bem escasso e eles próprios são afectados. Este tipo de cenário não se restringe a situações
em que os protagonistas são jovens portadores de certificados de conclusão de estudos obtidos em escolas com baixos níveis de exigência.
Mesmo os níveis mais elevados de formação não oferecem qualquer garantia de uma integração sem problemas no sistema de emprego (Lüde,
1998). É, por isso, compreensível que a busca sem êxito de uma vaga de
estágio acabe por ser encarada pelos jovens como uma liberdade condicional. Quem disse que a formação trazia dividendos? Para que ando aqui,
se me esforço na escola e depois acabo por fazer parte dos perdedores
da sociedade? Até ao momento presente, os jovens praticamente não receberam resposta a este tipo de perguntas. E isto no meio de uma sociedade que pretende socializar os jovens com vista ao trabalho, que lhes
exige vontade de trabalhar, mas lhes nega simultaneamente o acesso a
essa realidade. É óbvio que uma tal situação pós-moderna de double-bind
ou duplo vínculo acaba por trazer consigo, forçosamente, uma enorme insegurança.
A presente análise no âmbito da política da educação tenta, com base em dados teóricos e empíricos da psicologia do desenvolvimento e
da pedagogia social, abordar este tipo de problemáticas. Partindo da tese, num primeiro momento, trivial, de que a mudança estrutural da sociedade do trabalho atingiu os aspectos sociais relacionados com a juventude, demonstra-se, tendo como pano de fundo reflexões na área da psicologia do desenvolvimento e da pedagogia profissional, a necessidade
de uma mudança de direcção para todos os jovens, afastando-os do paradigma de pressão/stress e aproximando-os do paradigma da superação.

A nossa sociedade de duplo vínculo
O que faz a nossa sociedade perante o facto de estar a ser recusada
aos jovens uma socialização supostamente contínua para a vida adulta?
E como gerimos a situação de não se conseguir encontrar respostas para as perguntas supra, feitas pelos jovens? O que acontece, pelo menos
no espaço germanófono, é que, em primeiro lugar, nos damos por convencidos de que, dentro em breve, uma recuperação económica virá acabar com o desemprego e garantir de novo o pleno emprego e a segurança
da formação e dos postos de trabalho. Para que este tipo de relação de
trabalho normal possa ser encetado para todos, trazendo em especial os
jovens para a formação e para o emprego, falta apenas que sejam in-
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vestidas suficientes verbas estatais (Thoma, 2003). Em segundo lugar, ao
declarar o desemprego juvenil como um problema de comportamento desviante e a juventude como uma espécie de oficina de reparações reconhecida pelo Estado, estamos a convencer-nos de que o desemprego
juvenil está a ser por nós seriamente tratado como um problema da máxima prioridade. E, em terceiro lugar, quando nos vemos perante a enormíssima quantidade de análises e exames, citamos sempre os mesmos
resultados que nos mostram a todos, em especial aos jovens, os prejuízos materiais, psíquicos, sociais e de saúde que constituem uma ameaça
e estão associados ao desemprego.
Sem nos apercebermos e sem o pretendermos, o que acontece é
que, com estes padrões de argumentação, estamos a espalhar um
veneno que contamina todo o resto. Já por si o nosso vocabulário promove o desemprego juvenil ao nível de um paradigma individual de
pressão/stress. Para tal remetem conceitos como “jovens desfavorecidos”, “evoluções de risco”, “destinos profissionais de inclusão”, “desfavorecidos da educação” – conceitos que dão a entender o desemprego juvenil como um fracasso de responsabilidade individual, como um
descarrilamento do percurso biográfico normal. Como gerem os próprios jovens estes atributos? Por enquanto, bem, na medida em que
continuam a fazer sobreviver as suas “ilusões biográficas” (Bourdieu,
1990). Apesar das nuvens ameaçadoras no horizonte, ignoram os requisitos e efeitos estruturais do mercado de trabalho. Procuram uma
profissão que terá de ser a sua profissão de sonho, que deverá dar-lhes
prazer, adaptar-se à sua personalidade e contribuir para a continuidade do seu autodesenvolvimento. No entanto, esta visão individual não
é, de modo algum, específica dos jovens, antes constitui uma espécie
de corrimão protector ao longo do qual as pessoas da era pós-moderna se orientam (Thomä, 2002).
O facto é que, perante a enorme falta de vagas para estágios, muitos
jovens vêem ser-lhes vedado o percurso previamente delineado como
norma, não podendo dar o passo que medeia entre o papel de aluno e
o papel de profissional, prolongando-se à força o espaço protegido pedagógico. Precisamente por isso, aumentam drasticamente a insegurança
e a incerteza, começando a delinear-se gradualmente uma reorientação
mental, a qual tanto pode estar associada a consequências positivas como negativas. É positiva quando dá origem a um abandono (relutante)
das opções idealizadas em prol de uma reorientação mais realista das
ambições profissionais, assim ocasionando uma estabilização do bemestar psíquico (Haeberlin et al., 2005), não esquecendo, contudo, a
possibilidade de o processo também desembocar numa maior pressão
em termos de concorrência e desempenho. Todavia, existe igualmente a
possibilidade de esta reorientação causar uma situação em que a anterior concepção optimista da própria capacidade de actuação (“auto-satisfação”) seja substituída pela resignação e pelo retraimento, e, neste caso, os efeitos não são apenas negativos, mas também alarmantes.
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Num caso destes, adivinha-se o fracasso inerente à contradição entre as
oportunidades de actuação e a orientação normativa.

A sociedade do trabalho enquanto modelo
descontinuado
“O que temos perante nós é a visão de uma sociedade do trabalho que
ficou sem trabalho, portanto, sem a única coisa que ainda sabe fazer bem.
Poderia haver algo mais terrível?” Este comentário, feito por Hannah Arendt
na introdução do seu livro A condição humana, publicado em 1958, tornou-se actualmente – retirando algumas excepções – numa realidade vivida pela Europa. De facto, estamos anos-luz distantes de uma sociedade do trabalho moderna em que o pleno emprego seja uso e costume. No
entanto, a nossa sociedade continua a viver de acordo com o conceito do
percurso de vida centrado na vida profissional, tendo como premissa o pleno emprego (Schmid, 2002; comparar também, de modo crítico, Beck,
2005). Apesar da globalização e da automação, a sociedade encara o trabalho remunerado como a charneira para um domínio da vida em que o
indivíduo é bem sucedido, e considera todos os outros domínios como menos importantes. O trabalho não tem apenas uma importância omnipresente, tornou-se inclusive, segundo Max Weber (1988), uma religião, um
pós-moderno “sentido da vida”. Do ponto de vista da pedagogia social e
profissional, o trabalho é importante, por um lado, para a construção da
existência material e, por outro, também para a construção de uma identidade pessoal e social (Galuske, 1986). Quando tudo é subordinado à actividade remunerada e esta falta, pondo consequentemente em causa os
projectos de vida, aí a sustentabilidade deste conceito ameaça tornar-se
ficção. Este ponto aplica-se não apenas à população activa, mas também,
de modo especial, aos jovens, à sua transição da escola para a vida do
trabalho e do estágio profissional para a actividade profissional. Ambas as
transições decorrem, contudo, de uma forma que se pode considerar tudo menos destituída de problemas (Isengard, 2001; Meyer et al., 2003).
É neste ponto que se situa uma importante problemática: não apenas
porque as estatísticas nos dizem que, no espaço europeu, um em cada
sete jovens é sem qualquer dúvida afectado pelo desemprego, mas também porque, deste modo, esses jovens se vêem privados de dar um passo decisivo para alcançar uma identidade profissional através da integração
no mundo dos adultos e da preparação para uma carreira profissional. No
entanto, a identidade profissional – o comprometimento no domínio do trabalho – é considerada desde Erikson (1974) como uma das tarefas fundamentais dos jovens, delas fazendo igualmente parte a saída da casa
dos pais, o desenvolvimento de um código próprio de normas e valores ou
o início de uma relação a dois. Deste modo, se a fase da juventude serve para a elaboração de posições determinantes da identidade pessoal,
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pode-se supor até que ponto a desorientação e perda de serenidade
que o desemprego traz consigo trarão forçosamente consequências de
longo alcance para o desenvolvimento dos jovens. Será que, perante o
“fim da sociedade do trabalho” (Negt, 1998), conseguem ainda desenvolver algo como uma identidade profissional e respectivas orientações
de trabalho subjectivas e objectivas? Ou não seria muito mais judicioso
permanecer “difuso”, no sentido eriksoniano, ou seja, não se prender com
nada, evitar compromissos e não delinear quaisquer estruturas de trabalho e preferências claras? Estas perguntas poderão, no futuro, revelar-se como algo mais do que supérfluas. É pelo menos de aceitar que este modelo tradicional de desenvolvimento de identidade, devido à mudança
estrutural da nossa sociedade, já não consegue funcionar, sendo a identidade profissional substituída por uma integridade mais orientada para o
mundo da vida do que do trabalho.
Mas qual é o comportamento concreto dos jovens perante este cenário? Um olhar para os diferentes estudos (Raab, 1996; Steinmann, 2000;
Amosa, 2004; Meyer et al., 2003) mostra que, numa perspectiva da psicologia do desenvolvimento, tal acontece primordialmente de modo ideal.
Os jovens produzem um trabalho profissional activo de identidade e, por
conseguinte, também de auto-socialização (Keupp et al, 2002). Prosseguem
primeiramente um modelo biográfico normal, o que significa para eles a
procura de um estágio profissional com posterior evolução para um emprego remunerado e a tempo inteiro. Mais ainda: lutam pela profissão com
que sonham e não desistem da sua forte orientação profissional e de
trabalho. Na procura da profissão desejada, fazem-se, portanto, experiências: para provocar o acesso directo sem interrupções, apresentam-se (demasiadas) candidaturas, mas também são conscientemente tidos em conta os desvios e as filas de espera. Serão, então, feitas transições lineares
para o modelo descontinuado, de modo a pôr fim à antiga ordem?
Quase que assim parece, pois uma tal linearidade está subordinada à normalidade, tendo-se tornado inconsistente face aos muitos “altos e baixos”,
“sim, mas também”, “nem isto, nem aquilo”. Devido a esta nova dinâmica de constante movimento ascendente e descendente, tem-se utilizado
recentemente a designação de transição ioiô (Iris, 2001; du Bois-Reymond,
2004). Este conceito designa os processos de transição cada vez mais
arriscados, reversíveis e impossíveis de planear, com os seus constantes
movimentos ascendentes e descendentes entre a independência e a dependência, entre o estatuto de jovem e o estatuto de adulto. Uma importante base de apoio para estes processos ioiô é também constituída pelos programas operacionais de emprego e transição para a vida activa,
apoiados pelo Estado, os quais, na realidade, contribuem para minorar as
necessidades e têm, sem dúvida, a sua razão de ser, mas, com base na
definição do seu grupo-alvo, acabam por redefinir o desemprego juvenil
como um problema de ensino e formação, entrando na perversão das filas de espera (Galuske, 1986) e acabando por individualizar as causas
dos problemas. Os processos ioiô não são, de modo algum, apenas es-
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colhidos, são também maioritariamente obrigatórios e, em função dos
recursos materiais, sociais e humanos, são também estigmatizantes.

Elementos empíricos do desemprego juvenil
O estado de alma em torno do desemprego juvenil está prestes a
atingir o seu ponto mais baixo na nossa sociedade. Quem não conseguir
ver isto deverá então olhar para os títulos da imprensa diária. Quase todos os dias, chegam-nos as suas parangonas. Fala-se do “Drama das vagas de estágio” ou da “Catástrofe das vagas de estágio” (Die Welt, 2003),
do “Medo existencial na sala de aula” ou da “Bomba de relógio que são os
jovens sem trabalho” (Bildung Schweiz, 2003). Também os dados estatísticos e os resultados da investigação falam uma linguagem clara: na Europa,
cerca de 15% dos jovens entre os 15 e os 19 anos não têm trabalho. Na
frente do pelotão, encontram-se a Espanha, a Grécia e a Itália com 25%
(Secretaria de Estado da Economia, 2005). Na Suíça, o desemprego juvenil no grupo etário dos 20 aos 24 anos é de 7,1% e no grupo etário
dos 15 aos 19 anos é de 4,1%, o que, em termos de média internacional, é efectivamente baixo. Porém, se pensarmos nos milhares de candidatos a emprego e na triplicação ocorrida nos últimos dois anos, concluiremos que são valores demasiado elevados. Acresce o facto de estes dados escamotearem toda uma série de consequências negativas. Desde
PISA (Consórcio alemão PISA, 2001) ou TREE (Meyer et al., 2003) – os
dois estudos mais relevantes em questões desta índole – que estes dados pertencem efectivamente ao “folclore da política da educação”, mas
não é por isso que são menos impressionantes. Os dados comprovam,
por exemplo, que, na Alemanha, na Bélgica e na Suíça, são em primeira
linha o género, a nacionalidade e a habilitação escolar os factores que decidem se a passagem para a formação regular decorre de forma positiva. Nos anos sessenta, era a metáfora da “rapariga católica e trabalhadora do campo” (Peisert, 1967) que personificava aqueles que eram prejudicados no acesso ao ensino; actualmente, este retrato seria o de um jovem do sexo masculino, frequentando o ensino secundário, com fraco
aproveitamento escolar e proveniente de um país de imigração. Este é o
grande perdedor da modernização. Em contrapartida – embora estes
dados apenas tenham validade empírica para a Suíça – são os jovens autóctones do sexo masculino que continuam a usufruir das melhores hipóteses, mesmo nos casos em que não conseguem obter elevados níveis
de aproveitamento na conclusão dos estudos e inclusive depois de já terem atrás de si uma fase de orientação prolongada (Haeberlin et al., 2005).
Este ponto não se aplica, contudo, às jovens, sujeitas a critérios muito mais
rigorosos. Do estudo alemão Shell (2002) ou do estudo anglo-saxónico
Warner Weil et al. (2005), que incide sobre a Europa, sabemos, por exemplo, que muito jovens, mas sobretudo jovens do sexo feminino, sentem a
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ameaça do desemprego muito tempo antes de concluírem a sua escolaridade obrigatória. O receio de, um dia, se verem sem emprego situa-se à
frente de todos os outros receios na faixa etária dos 12 aos 18 anos.
Praticamente 50% indicam o trabalho como o mais importante ou o segundo mais importante domínio de vida (família, trabalho, actividades comunitárias e associativas/amigos, tempos livres, religião). Assim sendo, os
dados deixam também claro que a fórmula consagrada “ser jovem = ser
“fixe” e não ter preocupações” deixou actualmente de ter validade ou só a
tem superficialmente. Para este ponto remetem os estudos sobre a matéria (Kieselbach, 2001; Richter, 2004; Imdorf, 2005; Reissig, 2005): demonstram que a experiência, mesmo curta, do desemprego involuntário deixa
marcas nos jovens, afectando-os com insegurança, dúvida, resignação,
isolamento social ou danos ao nível da saúde. Assume um especial peso o questionamento da pertença ao grupo dos formandos ou empregados ou o retorno forçado à família, o qual, por sua vez, desencadeia um
retrocesso no processo de saída de casa, já de si pleno de conflitos.
Na documentação destes conhecimentos científicos, considera-se importante o tratamento prioritário do desemprego juvenil pelos vários Estados.
O facto de o catálogo de medidas ser objecto de discussões apaixonadas
na arena política da educação – este ponto aplica-se pelo menos à Suíça
(Departamento Federal de Economia, 2005) – demonstra como esta problemática é levada a sério. No entanto, toda a discussão se processa
exclusivamente num cenário deficitário e de carga negativa. Como podem
daí advir esperança, ânimo e confiança para os jovens?

Competência para a superação em vez de
cenários negativos
A nossa sociedade do trabalho europeia vive uma crise de fundo, cujo fim não é tão previsível quanto o fim da esperança num retorno da situação de pleno emprego. Talvez esta afirmação não se aplique a todos
os Estados europeus, mas a verdade é que o desemprego e suas consequências parecem não constituir em parte alguma um fenómeno temporário, tornando, nessa perspectiva, necessárias alterações a longo prazo (Beck, 2005). O problema diz respeito a todos nós, não só aos mais novos, mas também aos mais velhos, pertencentes a uma geração que até
aqui usufruiu de estabilidade de emprego.
Todos os indicadores apontam no sentido de termos de abandonar o
pensamento espartilhado da sociedade do trabalho, bem como as nossas
ideias relativamente a transições lineares para a vida profissional. Temos
de aprender a viver com os imponderáveis, libertando-nos gradualmente
da ilusão do pleno emprego e da espera por tempos melhores. A resposta à pergunta sobre quem está mais apto para enfrentar a vida tem cada vez menos a ver com a existência de um posto de trabalho seguro e
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tem cada vez mais a ver com a competência para superar as situações de
transição. No futuro, toda a vida será, para todos, algo de transitório. Daqui
se deduz uma dupla tarefa de superação – por um lado, uma superação
político-social para toda a sociedade e, por outro, uma tarefa de superação
do percurso biográfico de cada jovem afectado pelo desemprego.
Se apenas nos centrarmos no sofrimento do desemprego juvenil, não
será possível superar as situações de transição. Nesta perspectiva,
aquilo que faz falta relativamente ao desemprego juvenil é uma mudança de direcção, afastada do paradigma de pressão/stress, de orientação deficitária, movendo-se no sentido do paradigma de superação,
orientado para as competências e os recursos (Krafeld, 2000; Stauber,
2004). No entanto, esta inversão de marcha é válida para todos e não apenas para os jovens afectados pelo desemprego. A pressão e o stress implicam perigo e encaram os jovens como sujeitos passivos, promovendo
a resignação e os sentimentos de impotência. Em contrapartida, a superação baseia-se no desenvolvimento do potencial, vê os desempregados como sujeitos actuantes, considera cada situação como configurável e sujeita a alteração, promovendo, mesmo em situações de crise, o
aumento da auto-estima e o fortalecimento do indivíduo. A anterior persistência no paradigma negativo constituiu, contudo, um primeiro passo
importante e necessário para se conseguir reconhecer o dramatismo da
situação. No entanto, a insistência constituirá um factor de retrocesso, uma
persistência em anacronismos que impede a visão das necessárias perspectivas. O paradigma da superação constitui a resposta optimista no sentido de, apesar da situação penalizante em termos de procura de emprego, facultar aos jovens um reforço positivo, bem como um modelo biográfico vencedor. Contudo, é preciso ter em conta que as estratégias de superação não surgem por geração espontânea, são primordialmente o produto de um espaço de proximidade social, do qual fazem parte comportamentos e modelos positivos por parte dos adultos com funções de referência e de chefia.

Conclusões
Seria de enorme importância o desenvolvimento de um conceito para a
formulação de estratégias de superação com vista a gerir um futuro profissional incerto, estendendo-se a sua importância à elaboração de medidas de prevenção e intervenção no âmbito do desemprego juvenil. No
entanto, os conhecimentos para tal existem apenas de forma marginal e
limitada. Daí a conveniência de aumentar a investigação para apurar por
que razão determinados jovens são resilientes e passam sem danos por
fases de desemprego. Resiliência é entendida como a capacidade de as
pessoas gerirem as crises com êxito, fazendo para tal uso de recursos
pessoais e transmitidos socialmente e tomando a situação como pretexto
para prosseguir o seu desenvolvimento. Relacionados com o conceito

Desemprego juvenil. Contornos de uma análise psicossocial
Margrit Stamm

de resiliência, temos também os conceitos de salutogénese e coping (gestão
bem sucedida de situações tensas e negativas) (Holtmann, Schmidt, 2004).
Todos estes conceitos acrescentam, à orientação relativamente a défices
e situações negativas, a visão alternativa para a superação. Temos,
contudo, de reconhecer que a investigação em matéria de resiliência e superação ainda se encontra a dar os primeiros passos, sabendo nós muito pouco sobre formas de superação positiva no funcionamento com situações de desemprego juvenil. Provavelmente, terão de ser incluídas medidas para promover o encontro da identidade própria não apenas através
do trabalho remunerado, bem como treinos de mobilidade ou da capacidade para viver satisfatoriamente em condições diversificadas. No entanto, em primeiro lugar, deveria ser incluído o desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas e conflitos, bem como de uma boa auto-estima, e competências para superação de stress ou treino para a auto-satisfação.
Toda a problemática do desemprego juvenil se situa, em última análise,
no imaginário colectivo. Com o nosso credo negativista, estamos a reforçar
essas tendências. É certo que as medidas de apoio e ajuda estatal se encontram em bom andamento, mas a educação e a formação não constituem apenas serviços prestados pelo Estado. São também diálogo, reflexão e participação social dos cidadãos no interesse por aqueles que
estão em causa. Na Suíça, é aí que reside a lacuna – e provavelmente
também em muitos outros Estados europeus. Os nossos jovens precisam
urgentemente de imagens positivas e vencedoras. O mínimo que lhes podemos dar é aquilo que actualmente mais falta neste complexo debate:
em primeiro lugar, são necessárias estratégias, intercâmbio comunicativo
e entrosamento social, de modo a que possam superar as perspectivas
incertas do seu futuro.
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RESUMO

O presente artigo apresenta o processo de formação que conduziu à mudança
de prática de uma professora de ciências no que respeita à implementação de
trabalho experimental de investigação.
Começa-se por descrever, resumidamente, como se processa a formação de
professores de ciências em Portugal. Efectua-se, em seguida, uma breve reflexão
teórica sobre o desenvolvimento profissional do professor de ciências.
Apresenta-se parte de um trabalho de investigação sobre o trabalho experimental
no ensino das ciências (Santos, 2002), em que se realizou a formação em didáctica
de uma professora com dez anos de ensino. Descreve-se o programa de formação
que teve a duração de seis meses, e que se inclui no paradigma formativo de
orientação prática (Kennedy, 1987) com uma abordagem reflexiva sobre a prática
(Gómez, 1992). Este processo de formação visou o desenvolvimento profissional
da professora.
Apresentam-se, ainda, reflexões da mesma professora efectuadas logo após o
processo de formação e outras efectuadas quatro anos após essa experiência
concreta.
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A formação de professores de ciências em
Portugal
A formação de professores em Portugal pode dividir-se nas seguintes
fases: formação inicial; formação em contexto de trabalho durante o período de iniciação da profissão (estágio) e desenvolvimento profissional
(Garcia, 1999). Obviamente que a terceira fase está intimamente ligada
com a formação ao longo da vida que inclui a formação contínua organizada em cursos formais.
Relativamente à formação inicial de professores de ciências em Portugal,
actualmente esta pode ser feita em universidades (duração de cinco anos
– quatro mais um) ou em escolas superiores de educação (duração de
quatro anos – três mais um). Nas universidades pode realizar-se a formação de professores para qualquer nível de ensino. Nas escolas superiores de educação, pertencentes ao ensino superior politécnico, apenas
se pode realizar a dos professores de educação pré-escolar, do 1º ciclo
do ensino básico (idades dos 6 aos 9 anos) e 2º ciclo do ensino básico
(idades dos 10 aos 12 anos).
No que diz respeito a cursos formais de formação contínua, existem várias entidades creditadas para a sua realização que são as universidades,
centros de formação de escolas, associações científicas e de professores,
sindicatos e empresas. Existe um leque muito abrangente de oferta de formação, desde a realização de oficinas de trabalho (50 a 60 horas) e de
cursos (pelo menos 25 horas), em modalidades, quer presenciais, quer
à distância, até ao desenvolvimento de projectos de investigação. A formação contínua de professores em Portugal constitui um dos requisitos
para a progressão na carreira. Esta progressão está ligada à política de
avaliação de professores que é composta por três elementos: um documento de reflexão crítica elaborado pelo professor em avaliação, a frequência obrigatória de cursos de formação contínua e um parecer da comissão de avaliação da escola em que o professor trabalha.
Num estudo sobre a implementação da política de avaliação de professores em Portugal, conclui-se que a política de avaliação, que declara promover o desenvolvimentos profissional dos professores e a melhoria organizacional das escolas, não inclui algumas características que a literatura considera fundamentais para atingir tais objectivos. A implementação
do sistema de avaliação de professores visa sobretudo a finalidade administrativa de possibilitar a progressão na carreira docente. (Curado, 2002).
Num outro estudo (Marques et al., in press), em que se entrevistaram professores com grau de Mestre e onde se identificaram constrangimentos
que dificultam a articulação entre a investigação e a prática lectiva em
Educação em Ciência, foi referido pelos professores que a formação inicial é insuficiente e a formação contínua é deficiente para a aquisição de
conhecimentos, quer ao nível da investigação em Educação em Ciência,
quer em áreas científicas específicas. Foi apontada a carência de oferta
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de formação em temas centrados nas necessidades dos professores, como sejam o trabalho experimental, a resolução de problemas, as tecnologias da informação e comunicação bem como a utilização dos recursos
existentes na escola. Foi, ainda referido que as metodologias utilizadas
na formação inicial e contínua se baseiam maioritariamente na transmissão
de informação e de competências técnicas, descurando o desenvolvimento de competências sociais e de auto-formação. Como refere Garcia (2002)
“os professores aprendem por vias que não coincidem geralmente com as
acções de formação que as instituições formativas oferecem” (p.27). Mais
alguns estudos realizados em Portugal são referidos por Flores e Shiroma
(2003), onde evidencias empíricas vieram demonstrar que actividades de
formação contínua (in-service training) foram planeadas e implementadas
de acordo com uma concepção burocrática tecnologicamente orientada
(Ferreira, 1994; Barroso; Canário, 1999; Ruela, 1999; Silva 2001).
No artigo “A Formação de Professores em Portugal e a Universidade”,
Pereira (2002) afirma que “(...) o que está errado é que se faça a formação
de professores nas universidades ou fora delas, com modelos (...) desenhados para a formação acelerada de professores, que cumpriram a sua
função histórica nos anos 70, aquando do esforço da democratização do
ensino, mas que se encontram completamente desajustados para as circunstâncias actuais (...) porque não prepara professores para as exigências do mundo onde irão passar pelo menos três décadas a ensinar (...)
não insistem no lifelong learning, no aprender a aprender, na iniciação à
investigação.”(p.59).

Desenvolvimento Profissional do(s)
Professor(es) de Ciências.
Breves referências teóricas
Apresentamos algumas definições de DPP .

“Um processo concebido para o desenvolvimento pessoal e profissional
dos indivíduos num clima organizacional de respeito, positivo e de apoio,
que tem como finalidade última melhorar a aprendizagem dos alunos e a
auto-renovação contínua e responsável dos educadores e das escolas.”
(Dillon-Peterson, 1981, citado por Garcia 1999);
“O processo que melhora o conhecimento, competências ou atitudes
dos professores .” (Sparks e Loucks-Horsley, 1990, p.234-235);
“O desenvolvimento profissional está para além de uma etapa informativa; implica a adaptação às mudanças com o propósito de modificar as
actividades instrucionais, a mudança de atitudes dos professores e melhorar o rendimento dos alunos. O desenvolvimento de professores preocupa-se com as necessidades pessoais, profissionais e organizacionais.” (Heidman, 1990, citado por Garcia 1999);
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“O desenvolvimento profissional foi definido com maior amplitude ao incluir qualquer actividade ou processo que procure melhorar competências,
atitudes. Compreensão ou acção em papéis actuais ou futuros.” (Fullan,1990,
citado por Garcia 1999).
Como se pode verificar são várias as dimensões incluídas no conceito DPP, incluindo o desenvolvimento pedagógico, o conhecimento e compreensão de si mesmo, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento teórico (Howey, 1985).
Desenvolvimento profissional é um conceito que se adapta à concepção
de professor como profissional do ensino em evolução contínua como pessoa, como profissional e como sujeito que aprende; à concepção de ensino, não como ciência aplicada, mas sim como actividade prática deliberativa, com uma clara componente ética. Nesta perspectiva, o desenvolvimento profissional é entendido como o conjunto de processos e estratégias que facilitam a reflexão dos professores sobre a sua própria prática,
permite-lhes gerar conhecimento prático e estratégico e leva-os a aprender com a sua experiência (Garcia, 1999). Releva-se aqui o conceito de
reflexão e o trabalho de autores como Schön (1983,1990) e Zeichner (1987),
que centram o processo de formação na análise reflexiva da prática profissional do professor. No entanto, como referem Cachapuz et al. (2002),
é também necessário ter um conhecimento profundo do objecto de ensino, bem como, desenvolver as competências próprias (designadamente
metacognitivas) que tal reflexão exige. Referindo-se à formação inicial de
professores, também, Pombo (1993) defende que, para além da componente científica e da componente pedagógica, é necessária a componente reflexiva, em que o professor tenta criar um distanciamento crítico e uma
integração compreensiva das várias componentes.
Quando falamos do ensino das ciências temos de nos referenciar à sociedade actual, na qual se verificam constantes mudanças culturais, científicas e tecnológicas e à consequente necessidade de preparar os alunos
para essa mesma sociedade. É dever de cada escola e de cada professor participar na formação científica dos seus alunos. A Escola tem de tomar consciência de que, também ela, tem que mudar.
Quando falamos de ensino das ciências é obrigatório falar do Trabalho
Experimental (TE). A dimensão experimental é fundamental no currículo
das ciências (Cachapuz et al., 2002). Poderemos questionarmo-nos se é
importante a mudança de práticas lectivas relativamente ao Trabalho
Experimental no Ensino Secundário. A resposta é, sem dúvida afirmativa. Referimo-nos a alunos com idades compreendidas entre os 16 e 18
anos em que “estão numa idade em que necessitam de actividades
com um certo grau de autonomia e responsabilidade, que lhes proporcione um desafio, de forma a motivá-los e a criar-lhes o gosto por prosseguir uma carreira científica, ajudando-os a desenvolverem-se integralmente, quer no campo pessoal, quer sócio-profissional.” (Santos 2002, p.176).
Não é concerteza com um TE rotineiro que isso é possível. É necessário levar todos e cada um dos professores de ciências a realizar TE com
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os seus alunos, recorrendo à diversidade de formatos possível e não se
limitando a utilizar protocolos preestabelecidos que os alunos seguem
passo a passo como se de receitas se tratassem. Um dos formatos
mais defendido por diversos autores, dadas as suas potencialidades para a aprendizagem da ciência e para a aprendizagem em geral, é o de investigação. No TE de investigação os alunos assumem e reconhecem o
problema em estudo como real e é-lhes permitido envolverem-se no
planeamento, execução, interpretação e avaliação da evidência e das soluções possíveis, para além de comunicarem os seus resultados verbalmente e por escrito (Lock, 1990). Assim, como existe uma mudança no
papel do professor em que a centralidade da acção passa para o aluno,
a formação em TE é essencial para o desenvolvimento profissional do
professor de ciências.
A formação de professores de ciências concebida como desenvolvimento profissional tem adquirido recentemente relevância na investigação
em Didáctica das Ciências. Pode-se conceber o desenvolvimento profissional de professores (DPP), como uma reestruturação das crenças,
das atitudes e dos comportamentos dos professores sobre a ciência e a
educação científica (mudança didáctica) (Furió, C.; Carnicer, J., 2002).
Relativamente ao conceito de DPP, a ideia central é a de que é um
processo contínuo e inevitável de aprendizagem. Defende-se que se
deve mudar de programas de formação que mudem os professores, para programas em que os professores sejam learners activos que configurem o seu desenvolvimento profissional através da participação reflexiva
no próprio programa e na sua prática (Clarke e Hollingsworth, 2002). É
pois determinante a noção de ongoing e life-long professional learning.

Alguns resultados de um estudo empírico
Apresenta-se neste trabalho parte de uma investigação sobre o trabalho experimental no ensino das ciências (Santos, 2002), em que foi essencial a formação didáctica de uma professora, da escola secundária do
sistema regular de ensino. Partimos das seguintes questões: que tipo de
formação escolher para levar a professora a implementar com os seus
alunos TE de investigação, metodologia de ensino raramente utilizada em
aulas de ciências, que estratégia utilizar para favorecer a sua mudança
didáctica?
Neste ponto descreve-se a prática usual da professora, a estratégia de
desenvolvimento profissional, bem como reflexões da mesma em dois
momentos distintos, após o processo de formação e quatro anos após essa experiência.
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A prática usual da professora
Para caracterizarmos o tipo de trabalho experimental que a professora
habitualmente permite que os seus alunos realizem nas aulas, analisámos
os dados recolhidos numa entrevista à professora realizada no início do
estudo. Assim, na entrevista, quando perguntámos à professora como leccionava as suas aulas, onde era necessário implementar o TE e que
materiais de apoio utilizava, a professora respondeu-nos que:
«O que nós fazemos é dar alguns conhecimentos teóricos e a partir daí
avançar para a pesquisa de um determinado problema. A resposta a esse problema, já está facilitado porque nós fornecemos os protocolos aos
alunos. Portanto, eles já sabem qual é o material, qual é o método... procedimento experimental que vão seguir. Portanto, só têm que fazer a experiência, recolher os resultados e tentar tirar algumas conclusões (...) E
muitas vezes até as conclusões que tiram são orientadas, porque nós é
que colocamos as discussões no protocolo. É tudo orientado. Eles têm a
papinha toda feita.»
Os alunos não participavam na elaboração do plano de investigação,
não escolhiam nem formulavam o problema e as hipóteses, nem tão pouco planeavam a experiência. Também, não existia a interpretação do erro,
procurando-se a resposta única, confirmando uma teoria e não explicando os fenómenos, não relacionando teoria e prática. Este modus operandi é confirmado pelos alunos e pela própria professora e está de acordo com vários estudos realizados em Portugal (Cachapuz et al., 1989;
Miguéns, 1990); Almeida, 1995; Silva, 1999 e Valente, 1999).

O processo de formação da professora
Acabamos de verificar, como expresso na alínea anterior que a professora utilizava, nas suas aulas, sempre o mesmo tipo de TE. No entanto, este pode revestir-se de vários formatos, sendo um deles o de investigação. Na mesma entrevista, no início do estudo, a professora ao ser inquirida sobre o TE de investigação, afirmava que “já ouvi falar, mas sei
pouco acerca disso” (...) Afirmava, ainda, que “não conheço nenhum colega, nenhum professor que tenha feito isto até agora, e já não tenho
tão poucos anos de serviço como isso”.
Da necessidade da sua formação surgiram então novas questões de
investigação: Como formar a professora? Que modelo utilizar?
Na formação de professores existem várias perspectivas: “Cada orientação sublinha diferentes aspectos (...) nenhuma oferece um modelo completo para orientar o desnvolvimento de um programa” (Feiman-Nemser,
1990, p.227). Atendendo ao nosso objectivo de permitir à professora desenvolver competências profissionais de forma a implementar uma nova
estratégia de ensino-aprendizagem, elaboramos um programa de formação
que se inclui na orientação prática e que segundo Kennedy (1990), im-
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plica acção deliberativa e análise crítica. Gómez divide esta orientação em
duas abordagens, a tradicional e a reflexiva sobre a prática. O processo
seguido inclui-se nesta última abordagem. Garcia (1999), afirma que em
formação de professores, esta orientação é utilizada fundamentalmente
na organização e desenvolvimento das práticas de ensino
O processo de formação da professora envolvida neste estudo teve a
duração de seis meses e incluiu as seguintes actividades:
1. Entrevista inicial à professora, semi-estruturada, onde se ficou a conhecer a sua prática lectiva, bem como, o grau de conhecimento teórico sobre investigações experimentais.
2. Conversas informais entre a investigadora e a professora que serviram
de sensibilização e para tomar conhecimento da existência de vários tipos
de TE.
3. Leitura e análise de literatura referente ao papel do trabalho experimental no ensino das ciências.
4. Reflexão conjunta posterior entre a investigadora e a professora no sentido de relacionar a teoria e a prática, bem como, dar a conhecer à professora a forma de orientar as investigações realizadas pelos alunos.
5. Autoscopia, numa turma diferente da do estudo principal, sobre a orientação do trabalho experimental de investigação em laboratório.
6. Realização de trabalho experimental numa sequência de três investigações. De referir que as aulas eram gravadas e observadas pela investigadora de forma não participante.
7. Entrevistas semi-estruturadas realizadas pela investigadora à professora, no final de cada investigação, para recolha da sua opinião sobre
os resultados obtidos, bem como da forma como decorreu todo o processo. A entrevista efectuada após a terceira investigação teve, ainda, como objectivos: avaliar o grau de consecução dos objectivos inicialmente
propostos e avaliar ao mesmo tempo o impacto formativo do estudo na
mudança das práticas da professora.
Nestas últimas entrevistas, a professora, nas suas reflexões aponta potencialidades várias a este tipo de TE, nomeadamente, o desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender dos alunos, bem como uma
aprendizagem significativa de conteúdos/conceitos, como podemos inferir dos seguintes extractos:
“A capacidade de aprender a aprender porque foi aquilo que eles
conseguiram com todo este processo, com toda esta investigação (...)
dá para ver que, a par dos conhecimentos que nós podemos transmitir, souberam utilizar determinadas ‘ferramentas’ para aprender a aprender e é isso que interessa.”;
“Saber problematizar, hipotetizar, planear a experiência, executar, analisar os resultados, tirar conclusões, tudo isso são passos importantes
e constituem a tal ferramenta para que eles possam efectivamente
aprender. Portanto, dá-se-lhes oportunidade de transformar toda a informação de que possam dispor em conhecimento. Fazendo exactamente isso e sabendo sobretudo resolver problemas. Não só agora,
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aqui, no âmbito da Biologia, mas na sua vida futura. (...)E para isso o
que é que é preciso? É preciso que eles saibam seleccionar (...) organizar (...) relacionar, que saibam pensar. E é isso que, no meio disto tudo, nós temos que lhes ensinar.”;
“ A partir de toda a sequência de investigação que fazem, conseguem
orientar (...) o seu raciocínio e a experiência de forma a perceberem os
conceitos teóricos.”.
Sobre o seu papel ao orientar a realização das investigações experimentais, a professora explicou que sentiu alguma insegurança e compreendeu que neste tipo de estratégia de ensino-aprendizagem o professor
tem que estar predisposto a colocar-se numa posição de, também ele, poder aprender algo. Afirmou, ainda, que os professores e a escola têm que
mudar a forma de ensinar os alunos, no sentido de os preparar para a vida, desenvolvendo-lhes a sua capacidade de resolução de problemas. Os
seguintes extractos confirmam os aspectos referidos:
“Ter a coragem de propor [aos alunos] uma investigação aberta é um
risco muito grande (...) por um lado, nós não sabemos o que é que é
que eles vão querer investigar, ou seja, nós temos medo, eu sinto isso.
Eu tenho medo de não estar à altura para responder às questões deles (...) porque um aluno se nota alguma falha dos tais conhecimentos no professor, gera até uma certa falta de credibilidade.”;
“E então o que é que pode acontecer quando nós propomos uma investigação aberta, há uma inversão do papel do professor, ou seja, o
professor não é só aquele que do alto da sua inquestionável sabedoria
está ali a debitar matéria. Tem que ser uma pessoa que esteja disposta a colocar-se ao lado dos alunos para também aprender alguma
coisa (...) não deixa de ensinar, tem é que estar na disposição de aprender sempre. (...) Eu acho que foi isso que eu senti mais na pele e foi isso que me fez pensar em todo este processo, foi efectivamente ter disposição para aprender. Porque afinal de contas não saber tudo não é
mau, mau é não querer aprender mais, não é? Porque o professor vai
ter sempre dúvidas, e vai ter medos, e vai ter pequenas falhas ou falhas grandes, não é?”
E conclui que «no meio disto tudo fica-se só com uma certeza: “- É que
nunca se sabe tudo.” Foi uma coisa que eu senti na pele com os miúdos. (...) Nunca se sabe tudo e então tem que haver sempre este caminhar, este constante actualizar”.
Após a realização das três investigações experimentais pelos alunos,
verificou-se, da parte da professora, uma reflexão crítica sobre a sua prática. Referindo-se à realização do trabalho de laboratório sempre com
recurso ao protocolo, afirma que os alunos se limitam a decorar conteúdos para a avaliação final e que “passados uns dias do exame nacional,
eles esquecem.”. Segundo a professora, o que se passa nas aulas é que,
“nós despejamos conteúdos sem mais quês nem porquês e no fundo não
é isso que interessa.”. E, ainda, relativamente a uma atitude crítica, a professora continua:
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“Eu nunca tinha pensado nestas coisas desta maneira e todo este processo (...) deu-me efectivamente para constatar estes factos. É que
afinal de contas nós falhamos um bocado como professores. Ah! Ou
então é a forma de comunicarmos com os miúdos., Temos que reformular todo o sistema de ensino, porque efectivamente tem que ser diferente, tem que se lhes dar oportunidade de aprender a desenvencilharem-se dos seus problemas, a encontrar soluções para os problemas que a vida lhes possa apresentar pela frente e não é a debitar matéria que nós conseguimos isso. Tem que ser efectivamente com outro tipo de trabalho”.

Reflexões da professora
Após quatro anos do processo de formação a mesma professora diznos que existiu mudança na sua prática de ensino. Referiu-nos que, actualmente, e no decorrer dos últimos quatro anos, permite aos seus alunos propor e realizar investigações do seu interesse, como os exemplos
que se seguem:
“A partir da formação , nas minhas aulas de apresentação, eu digo sempre, vocês têm inteira liberdade para proporem qualquer tema de investigação (...) E depois, só ajudo na recolha, selecção, eles fazem o
projecto, vejo se está bem elaborado(...) E a partir daí eles fazem e lá
chegam às conclusões”;
“Eu estou-me a lembrar de um projecto de investigação que se fez
depois daquela nossa experiência em que os alunos estavam a aplicar
os princípios da reprodução assexuada à propagação de um ananás.
Nunca me passou pela cabeça, foge a todos os protocolos previstos.
(...)Isto, envolve conhecimentos de toda a ordem. Depois de definirem os objectivos têm que recolher informação acerca das condições
de temperatura (...) Claro está que o ananás (risos) esteve um Inverno
inteiro com o aquecedor ao pé, ligado dia e noite, mas no final conseguiram propagar o ananás. Mas aquilo que envolveu ao longo de todo
o ano (...) Coisas que eu não sabia. E o que é que eles fizeram concretamente, foi aprender a aprender à maneira deles Eles responderam
à dúvida que tiveram. (...). Acho que isso foi muito útil. Ou seja, no fundo, eles aprenderam a aprender.”.
Na mesma entrevista reafirma que o TE de investigação tem efeitos na
aprendizagem dos alunos. Aponta novamente o aprender a aprender e a
apreensão dos conteúdos a leccionar que, segundo ela, os alunos nunca vão esquecer (aprendizagem significativa). Acrescenta o maior empenho e motivação existente por parte dos alunos na realização destas actividades.
“Qual é a vantagem?(...) Estes projectos de investigação, além de os
alunos acumularem conhecimento, acumularem sabedoria, a vantagem
quanto a mim é eles aprenderem a aprender por eles. E é este tra-
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quejo que lhes vai permitir sobreviver ao longo da vida. Porque eles vão
ter que se adaptar constantemente ao longo da vida. (...) Nós temos
que pensar na preparação dos alunos para uma flexibilidade, para uma
adaptabilidade. (...) Aquilo que eu conseguir ao aplicar o projecto de investigação foie, no fundo, permitir que o aluno aprenda. (...)eles têm
que ter um espaço para saber aprender, para se adaptarem às diferentes situações, porque é isto que lhes vai permitir depois aprender ao
longo de toda a vida.”,
“Quando eles têm essa liberdade de explorar o tema de investigação,
em que são eles a propor o tema, em que são eles a fazer a recolha,
eles a preparar o cenário todo, verifica-se por parte de certos alunos
um empenho.(...) Há alunos, que às vezes nós rotulamos de desinteressados e depois, quando se lhes dá a oportunidade de serem eles
a tomar o comando das operações são fantásticos, trabalhadores, apreendem tudo aquilo que se pretende, às vezes até mais.”.
A resposta à questão ‘o que mudáste como professora?’, permitiunos verificar que houve mudanças nas suas Crenças e Atitudes:
“Para já, comecei a ter outra concepção de aluno. Todos os alunos são
indivíduos diferentes, aprendem de maneira diferente e nós temos que
utilizar estratégias diferentes, caso contrário não consegues chegar a
todos.”. E, explica que “há alunos que conseguem muito bem aprender
aquilo que nós nos propomos através da memorização, da leitura, da
resolução de exercícios e há outros que não. Há outros que é preciso
fazer, apalpar.”. Surge uma atitude de respeito para com a pessoa que
é o aluno: “eu dou autonomia mas (...) há os alunos que recebem isto
bem, e gostam, incentivam, vão pesquisar e há os que não. (...) As pessoas são diferentes e nós temos que respeitar.”
Para além destas mudanças de concepções sobre o aluno e, tal como há quatro anos atrás, volta a referir que “vão dialogando comigo, vou
aprendendo muito com eles.”, houve, também, mudança da sua concepção
sobre o professor. Assim, o professor não é considerado como o detentor
de toda a sabedoria e é, em última análise, o responsável pela aprendizagem dos alunos.
“Eu não posso impor só uma maneira a uma turma inteira, porque estou a desrespeitar aqueles que não gostam, que não aprendem dessa maneira. (...) Porque se não consigo que eles aprendam aquilo
que eu queria que eles soubessem, de quem é a culpa? Minha. (...)
Porque não tive a capacidade de ver que eles eram diferentes e que
aprendem de outra forma.(...) Tens que variar as estratégias. E depois hás-de constatar que há alunos diferentes. São pessoas (...)
conseguem interpretar as coisas de uma maneira que o outro não consegue. Verifica-se que o ser humano é diferente. Tem muitas vertentes, não é só na aprendizagem e nós temos que utilizar maneira diferentes.”.
No entanto, tendo mudado a sua prática relativamente ao ensino experimental, aponta factores de restrição à mudança de prática: as turmas

137

138

Revista Europeia de Formação Profissional
N.o 39 – 2006/3

grandes, o programa e as orientações do Ministério, os manuais adoptados, bem como a falta de hábito, por parte dos alunos, de participarem
neste tipo de estratégias. As sugestões metodológicas dos programas das
disciplinas incluídas nas orientações do Ministério da Educação (1991) referem poucas actividades experimentais e não se encontram as de tipo investigativo.
Ainda neste ponto queremos referir as reflexões da professora relativamente ao processo de formação. Para ela o mais importante foi ver o
efeito deste tipo de trabalho nos alunos. Afirma que “aquilo que foi mais
gratificante para mim foi ver a satisfação dos miúdos, por terem tido liberdade de planificarem o tema à maneira deles”. Refere ainda que “também
foi importante saber que havia outras metodologias, porque nós no nosso
estágio não aprendemos nada disto. Nós temos que nos actualizar e foi
bom saber que há outros métodos”. Um terceiro aspecto que aponta como tendo sido importante na formação foi o facto de ter estado sempre
acompanhada pela investigadora/formadora. Segundo a professora, “eu
sozinha não me arriscava a tentar. Mesmo que eu lesse num livro que existia investigação aberta, era capaz de me custar um bocado sair da inércia
e ir explorar essa via. Mas senti-me estimulada.
Aponta ainda o facto de ter realizado autoscopia como parte importante do processo de formação: “Nós fizemos autoscopia e tu explicásteme como é que as coisas funcionavam. E correu tudo muito bem, no ano
a seguir ainda correu melhor”.

Conclusão
Verificámos, no estudo apresentado, que depois da formação a professora envolvida mudou a sua prática relativamente ao ensino experimental. As reflexões da professora que apresentámos, foram efectuadas logo
após o processo de formação e quatro anos após essa experiência concreta. Estas referem-se a mudanças na sua prática de ensino, nos resultados de aprendizagem dos alunos e nas suas crenças e atitudes; seguindo o modelo de mudança do professor (Guskey, 1986), que apresenta uma
orientação temporal do processo de mudança do professor. Assim, a partir do programa de formação que visou o desenvolvimento profissional da
professora (explicitado no ponto 3 na alínea b), surgiram mudanças na sua
prática de ensino, o que veio influenciar a aprendizagem dos alunos, e
que, por sua vez, pelo facto de ter dado resultados positivos, contribuiu
para mudar as crenças e atitudes da professora.
Logo após a orientação das três investigações experimentais, a professora questionou a sua própria prática, apresentou uma atitude crítica e
uma necessidade de mudança nas práticas do professor e no ensino em
geral. A professora compreendeu a necessidade de possuir uma atitude
de permanente formação e aprendizagem. Ser um “aluno vitalício”. «Ao
considerar os professores como alunos que continuamente constroem o
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seu próprio conhecimento de ciência e pedagogia, a formação de professores pode tornar-se uma actividade que apoia os professores na construção e reconstrução das estruturas de conhecimento acerca do ensino
e da aprendizagem» (Dana et al., 1998, p.120). Ou como (se) questiona
Pombo (1993): “E que melhor formação para um professor que a da consciência da sua eterna condição de aluno?”
Temos que colocar a questão: ‘porque mudou a professora a sua prática?’. Foram vários os factores, que concorreram de forma igualmente importante e que influenciaram esta mudança. O facto de o processo de formação se ter realizado em contexto de trabalho, pois considera-se que o
mais apropriado para o aperfeiçoamento dos professores é o seu local de
trabalho (Kincheloe, 1989 e Pérez, 1988 citados por Garcia, 1999), ou, como defende Zeichner (1987), “as experiências práticas em escolas contribuem necessariamente para formar melhores professores” (p. 39).
Outro factor importante foi a reflexão que esteve presente em vários
momentos. O tempo dado para reflexão, existiu e aconteceu durante todo
o processo de formação. A leitura e análise da literatura fornecida bem como as entrevistas à professora fomentaram e permitiram-lhe uma análise reflexiva da sua prática profissional, (o que está de acordo com os modelos de formação contínua de docentes em que se conceptualiza o professor como um profissional reflexivo, que pressupõe que “o processo
de compreensão e melhoria do ensino (do professor) deve começar pela
reflexão sobre a sua própria experiência” (Zeichner, 1993, p.17). Esta análise reflexiva mostrou à professora a existência de outras práticas possíveis, no que respeita ao ensino experimental, induzindo-a a uma vontade de melhorar, logo, de mudar. O facto de se ter recorrido ao processo
de autoscopia foi fomentador da reflexão (poder visualizar-se na acção e
reflectir sobre a acção).
O processo de autoscopia, a gravação das aulas e o acompanhamento pela investigadora, foram conjuntamente factores que, ao permitir um
feedback, fomentaram a reflexão, proporcionando uma ajuda sobre o quê
e como mudar (neste caso concreto competências necessárias à preparação e realização do TE de investigação).
A reflexão sobre a acção esteve, sempre presente durante todo o
processo. “A reflexão sobre a acção e sobre a reflexão-na-acção (reflexão
crítica segundo Habermas) [que] pode considerar-se como a análise que
o indivíduo realiza ‘a posteriori’ sobre as características e processos da
sua própria acção (...) Na reflexão sobre a acção, o profissional prático, liberto dos condicionalismos da situação prática, pode aplicar os instrumentos conceptuais e as estratégias de análise no sentido da compreensão e
da reconstrução da sua prática” (Gómez, 1992, p.105)
Sabemos que o acesso à informação sobre as inovações em que se
vão implicar, bem como o conhecimento da existência de inovações de
qualidade, a par do interesse do professor, são factores que podem facilitar um maior envolvimento do professor na implementação da inovação
e consequentemente o seu desenvolvimento profissional (Fullan, 1991 ;
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Furió; Carnicer, 2002). Facultámos à professora literatura referente ao papel do trabalho experimental no ensino das ciências. Esta ligação teoriaprática, durante o processo de formação foi importante pois, «fundamentar as práticas de ensino numa compreensão guiada pela teoria pode
tornar-se uma importante componente do empreendimento de toda a vida que é o esforço do professor para melhorar as suas práticas de ensino» (Dana et al., 1998 p.120).
Para além do programa de formação é importante a epistemologia pessoal do professsor (Furió e Carnicer (2002). Referimos o interesse do professor como factor que pode favorecer uma possível mudança de prática
(Fullan, 1991). Nesse sentido a professora envolvida no estudo referiu-se,
também, à motivação intrínseca do professor, bem como ao apoio da
escola. Apontou como factores favoráveis à sua mudança na sala de aula, o apoio recebido do Conselho Executivo da escola, nomeadamente, no
que se refere à aquisição de material. E diz que “quando não há material
improvisa-se.” A professora mostrou abertura e vontade de mudar. Aponta
ela própria características pessoais dos professores que podem ajudar no
processo de mudança e inovação educativa: “ter espírito de abertura e de
observação. Observar que há alunos que recebem bem as coisas de uma
maneira e outros de outra maneira. E depois, ter bom senso, perceber o
que é para mudar e ter vontade de mudar.” E acrescenta a coragem, “é
preciso ter coragem não só para aceitar que há métodos novos como
para os experimentar.”.
Para além de todos os factores referidos, o facto de a professora observar resultados positivos nos alunos ao nível da aprendizagem, nomeadamente, no desenvolvimento de competências científicas no decorrer
das investigações realizadas contribuiu para uma mudança das suas práticas de ensino experimental a longo prazo.
Uma questão podemos colocar após os resultados apresentados: ‘Que
ilações retirar para a formação de professores, nomeadamente, para a formação contínua? Os modelos de formação devem, a nosso ver, incluir determinadas estratégias. Para além da motivação intrínseca do professor
deve-se ter em conta os seus interesses e necessidades formativas. A formação deve ocorrer em contexto de prática. Há necessidade de valorizar a prática como fonte e local de aprendizagem através de reflexão e inquiry, promovendo um debate crítico sobre o ensino convencional e sobre
outras possibilidades inovadoras de ensino mais eficazes baseadas nos
avanços da Didáctica da Ciência. Deve-se ajudar o professor a ter acesso à informação sobre inovação, bem como a vivenciar na aula as propostas inovadoras. Deste modo, proporciona-se a integração teoria-prática
e ao mesmo tempo pode-se fomentar no professor atitudes positivas para com a inovação e investigação didácticas. Em todo este processo há a
necessidade de um acompanhamento teórico e tutorial. Ponte et al. (2004),
cita Riedel (1977) que se refere à necessidade de facilitadores que possam ajudar os professores a desenvolver conhecimento profissional através da prática.
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Outro aspecto a considerar no programa de formação é o apoio da escola enquanto instituição. É importante a ideia de professor aprendente
e de escola como comunidade de aprendizagem (Clarke e Hollingsworth,
2002). É, também, crucial criar e manter efectiva a partnership entre as
escolas e as instituições de ensino superior. Ligação essa importante
na construção de comunidades de professores como lifelong learners, reconhecendo o potencial dessas instituições como local de (re)construção
de conhecimentos de diferentes tipos.
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Secção concebida por Anne Wanniart do Serviço de Documentação do
Cedefop, com apoio da Rede Europeia de Referência e Especialização
(ReferNet)

Europa Internacional:
informação e estudos comparativos
Comparison of entrepreneurship at partner countries’ schools and trai ning centres’ curricula [Comparação do empreendedorismo na estrutura curricular dos estabelecimentos de ensino e centros de formação dos
países parceiros]
Forum zur Förderung der Selbständigkeit – FO.FO.S [Fórum para o Desenvolvimento
da Autonomia]
Viena: FO.FO.S, 2006, 6 vols.
Con el fin de distinguir las necesidades de las PYME y las empresas
unipersonales, este proyecto se propone analizar los servicios auxiliares
existentes a disposición de trabajadores autónomos sin empleados. Se
ofrecen ejemplos de buenas prácticas y, para terminar, se formulan recomendaciones encaminadas a reforzar el apoyo prestado a grupos específicos establecidos como objetivo. Se trata de un proyecto en el marco
de la iniciativa Leonardo da Vinci, titulado "Self employment: guidance and
counselling for self-employment" (Trabajo autónomo: orientación y asesoramiento).
Para más información, puede consultarse la dirección
http://www.fofos.at/projekt_en.php?p_ID=9.
Última visita à página: 05/2006.

Consultation on the European qualifications framework [Consulta sobre
o Quadro Europeu de Qualificações]
Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based
Industries – CEEMET (Conselho Europeu de Empregadores de Metalomecânica,
Engenharia e Indústrias Tecnológicas);
Bruxelas: CEEMET, [2006], 6 p.
O CEEMET dá seguimento ao documento de consulta da Comissão
destinado a estabelecer um “Quadro Europeu de Qualificações” (QEQ).
Segundo o documento da Comissão, o QEQ será desenvolvido e implementado como um metaquadro voluntário destinado a melhorar a trans-
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parência e apoiar a confiança mútua. As principais finalidades consistem
em estabelecer pontes entre os quadros e sistemas de qualificações a nível nacional e sectorial e, desse modo, facilitar a transferência e o reconhecimento das qualificações de cada cidadão. No entanto, no caso do
CEEMET, e como já foi assinalado em documentos anteriores do CEEMET e referido numa conferência conjunta CEEMET-FEM (Federação
Europeia de Metalúrgicos) sobre a Falta de Qualificações na Indústria
Metalúrgica, os aspectos mais importantes para as empresas são a transparência e a equivalência das qualificações dos trabalhadores.
http://www.ceemet.org/positiondocs/EQF-Position-Dec2005.doc
Última visita à página: 05/2006.

The economics of knowledge: why education is key for Europe’s success
[Economia do conhecimento: o ensino como um factor fundamental para
o sucesso da Europa] / Andreas Schleicher
Bruxelas: Conselho de Lisboa, 2006
(Lisbon Council policy brief)
(Documento de trabalho da rede sobre o Conselho de Lisboa)
Um estudo publicado pela rede sobre o Conselho de Lisboa demonstra
que a evolução do ensino na Europa ainda deixa a desejar em termos
de qualidade e quantidade de diplomados, em termos de abertura dos sistemas de ensino a estudantes de todos os contextos sociais e em termos
de acesso à educação e formação contínua por parte das pessoas que
delas mais carecem.

Employment and competitiveness: the key role of education [Emprego e
competitividade: o papelchave do ensino] / Daniel Gros.
Centre for European Policy Studies – CEPS
(Centro de Estudos Políticos Europeus – CEPS)
Bruxelas: CEPS, 2006, 8 p.
(CEPS policy brief, 93 (Fev. 2006))
(Documento de trabalho do CEPS, 93 (Fev.2006))
A mais de metade da presente década, torna-se claro que a UE não irá
conseguir atingir o objectivo ambicioso de tornar a UE “a economia mais
competitiva” até 2010. Esta publicação aborda um aspecto que frequentemente é esquecido: a ligação entre qualificações e emprego, elemento
central dos objectivos de Lisboa. Demonstra também que o principal
problema da Europa em termos de emprego não reside apenas na estrutura dos seus mercados de trabalho, mas sobretudo nos níveis insuficientes de qualificações da sua população. Segundo o documento, um
maior investimento para melhorar as qualificações da população da UE
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teria, entre outros efeitos, um impacto directo na taxa de emprego. Tem
havido algum progresso nesta frente, em consequência do maior investimento, a nível geral, realizado na escolaridade durante as últimas décadas. No entanto, a actual melhoria “automática” dos níveis de qualificações
tem uma evolução muito lenta. Desde 2000, não houve quase nenhuma
aceleração e quase nenhum dos critérios concretos de avaliação estabelecidos na estratégia de Lisboa será susceptível de ser alcançado até
ao final desta década.
http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1301
Última visita à página: 05/2006.

Framework of actions for the lifelong development of competences and
qualifications: evaluation report 2006 [Quadro de acções para o desenvolvimento de competências e qualificações ao longo da vida: relatório de
avaliação de 2006] / CES, CEEP e UNICE-UEAPME.
União das Confederações da Indústria e do Patronato da Europa - UNICE
Centro Europeu das Empresas com Participação Pública e/ou de Interesse Económico
Geral – CEEP
Confederação Europeia de Sindicatos – CES
União Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias Empresas - UEAPME
Bruxelas: UNICE, 2006, 128 p.
Los interlocutores sociales europeos han elaborado el Informe de evaluación "Framework of actions for the lifelong development of competencies
and qualifications" (Marco de acciones para el desarrollo continuo de competencias y cualificaciones). Se trata de un intento de evaluar la repercusión de sus acciones tanto en las empresas como en los trabajadores,
después de tres informes anuales acerca de las acciones anuales llevadas a cabo respecto a las prioridades identificadas en su programa de trabajo 2003-2005. El informe de evaluación comprende informes anuales
de evaluación elaborados conjuntamente por los interlocutores sociales
de distintos Estados miembros, en los que se ponen de relieve los rasgos
principales de la labor de los interlocutores sociales en la promoción de
las cuatro prioridades de 2003 a 2005. Los interlocutores sociales europeos informan asimismo de las acciones emprendidas a escala europea
por separado. Además, en un apartado titulado "tendencias principales",
se resume la información disponible sobre las iniciativas emprendidas
de 2003 a 2005 y se evalúa la repercusión de las acciones respecto a
los mercados de trabajo de toda Europa.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/euorg/etuc/2006_0001_en.pdf
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Prospects for the development of the knowledge society in the new Member
States and the Candidate countries [Perspectivas sobre o desenvolvimento da sociedade do conhecimento nos novos Estados-Membros e nos
Países Candidatos] / R. Compano, C. Pascu, eds.
[S.l.]: Editora da Academia Romena de Ciências, 2006
ISBN 973-27-1319-4;
A previsão é um método cada vez mais utilizado para a concepção de políticas estratégicas nos novos Estados-Membros e nos Países Candidatos
à União Europeia. A análise dos pontos fortes e fracos a nível nacional
traduz-se em oportunidades e ameaças para as Tecnologias da Sociedade
de Informação (TSI) nestes países. Este volume foi compilado pela rede
FISTERA, como contributo para a análise do desenvolvimento e dos requisitos para uma previsão das TSI a nível europeu. A publicação tenta
responder a perguntas como: quais são as semelhanças e diferenças na
previsão de estratégias de investigação e desenvolvimento e nas estratégias de inovação nos diferentes países? Que auto-percepção têm os novos Estados-Membros da UE e os Países Candidatos quanto à sua situação face à Sociedade da Informação e à Sociedade do Conhecimento?
Quais são os cenários futuros em matéria de TSI nestes países?

Qualification and training forum / European shipbuilding social dialogue
Committee.
[Fórum sobre qualificações e formação/Comité de diálogo social europeu
“estaleiros navais”]
Community of European Shipyards’ Associations – CESA (Comunidade das Associações
Europeias de Estaleiros); Council of European Employers of the Metal, Engineering
and Technology-Based Industries – CEEMET (Conselho Europeu de Empregadores
de Metalomecânica, Engenharia e Indústrias Tecnológicas)
Bruxelas: CESA, 2006, 38 p.
No âmbito do diálogo social europeu, a Comunidade das Associações
Europeias de Estaleiros Navais pretendia centrar a sua acção na questão
da qualificação e da formação, dois elementos indissociáveis. Para esse
efeito, os estaleiros europeus devem estabelecer uma equivalência de
qualificações que lhes permita uma maior mobilidade. Koen Bois d’Enghien
(Cedefop) apresenta o seu contributo: The Main European National Legal
Frameworks and the Coventional Rules on Vocational Training (Principais
Quadros Legislativos Nacionais na Europa e Disposições Convencionais
sobre Formação Profissional).
http://www.cesa-shipbuilding.org/
Última visita à página: 05/2006.
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Refine: recognising formal, informal and non-formal education: final pro ject report and VALIDPASS Proposal [Refine: reconhecer o ensino formal,
informal e não formal: projecto de relatório definitivo e Proposta VALIDPASS] / Pat Davies Pat Davies .
European Universities Continuing Education Network – EUCEN (Rede Europeia de
Universidades para a Educação Contínua)
Barcelona: EUCEN, 2006, 55 p.
Los objetivos de Refine son comprobar las herramientas aplicables en un
marco metodológico europeo para el reconocimiento del aprendizaje formal e informal (conforme a la recomendación del proyecto Transfine financiado con arreglo a la primera convocatoria de Acción Conjunta); promover la colaboración transnacional y transectorial, y reforzar la confianza
mutua en las prácticas y los procedimientos. Los grupos destinatarios principales son los compuestos por profesionales, gestores y responsables de
la formulación de políticas a escala institucional, regional, nacional y europea; y los indirectos, son los integrados por aquellas personas con cualificaciones formales escasas o nulas, pero con capacidades adquiridas
fuera del ámbito académico.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/commission/dgeac/2006_0004_en.pdf
Todos os estudos, relatórios, comunicações e documentos do projecto estão disponíveis no sítio Internet: www.eucen.org/refine.html

Über die Unterschiedlichkeit beruflicher Bildung in Europa und “Überset z u n g s h i l f en ” z u r F ö r d e r u n g v o n A u s b i l d u n g s - u n d A r b e i t s m a r k t m o b i l i t ä t /
Arthur Schneeberger.
[Diferentes abordagens para a formação profissional na Europa e “meios
de tradução” para promover a mobilidade na formação profissional e no
mercado de trabalho]
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft – IBW (Instituto de Estudos sobre
Formação e Economia);
IBW-Mitteilungen (Comunicações), N.º 1 (2006), pp. 1-21
Viena: Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft, 2006 (Instituto de Estudos sobre Formação e Economia)
A Comunidade Europeia promove e requer uma educação universitária
e profissional transparente e equivalente a nível europeu, a fim de realizar os objectivos essenciais da política do mercado de trabalho. Este artigo aborda, em primeiro lugar, as tradições de ensino e as estruturas das
qualificações formais nos países europeus, a fim de demonstrar a dimensão
da “necessidade de tradução” existente no que se refere à mobilidade a
nível europeu na formação profissional e no emprego. Outro problema
abordado no artigo é o modo como são subestimadas as qualificações nos
países que já oferecem ensino profissional relevante para o mercado de
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emprego no ensino secundário superior, por comparação com os que oferecem formação profissional apenas após o ensino secundário superior.
A encerrar, são debatidos os conceitos existentes para facilitar e promover a mobilidade no ensino profissional e no emprego.

Work programme of the European social partners 2006-2008.
Programme de travail des partenaires sociaux européens 2006-2008.
[Programa de trabalho dos parceiros sociais europeus para 2006-2008]
União das Confederações da Indústria e do Patronato da Europa - UNICE
Bruxelas: Unice, 2006, 4 p.
A estratégia da UE para mais Crescimento e mais Empregos exige uma
maior participação dos parceiros sociais nacionais (representantes dos
sindicatos e do patronato), tal como foi proposto hoje na Cimeira Social
Tripartida em Bruxelas. No programa de trabalho para um período de três
anos, os parceiros sociais pretendem utilizar uma série de instrumentos,
incluindo a negociação de um novo acordo-quadro sobre a aprendizagem
ao longo da vida ou a integração dos grupos desfavorecidos no mercado
de trabalho. Irão também desenvolver esforços para fomentar a capacidade dos parceiros sociais nos Novos Estados-Membros da UE e nos Países
Candidatos.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/euorg/unice/2006_0001_en.pdf

União Europeia: políticas e programas
Education and training 2010: main policy initiatives and outputs in education and training since the year 2000.
[Educação e formação 2010: principais iniciativas e resultados no domínio da educação e formação desde o ano 2000]
Comissão Europeia - Direcção-Geral da Educação e da Cultura.
Bruxelas: Comissão Europeia, 2006, 11 p.
Este documento fornece uma panorâmica das principais iniciativas e resultados da actividade da Comissão Europeia no domínio da educação e
formação desde o Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000. Estes
elementos fazem parte do quadro de política integrada “Educação e
Formação 2010” e incluem contributos da Comissão para o processo intergovernamental de Bolonha no domínio do ensino superior.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/commission/dgeac/2006_0003_en.pdf
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Employment in high technology: highest increase of employment in the
high tech knowledge-intensive services [Emprego nos sectores da alta tecnologia: maior aumento da taxa de emprego nos sectores da alta tecnologia que exigem elevado nível de conhecimento] / Bernard Felix.
Estatísticas em Foco: Tema 9: Ciência e Tecnologia, 1/2006, 8 p.
Bruxelas: Eurostat, 2006
ISSN 1609-5995
Cat.N.º. KS-NS-06-001-EN-C
O emprego no sector da indústria transformadora diminuiu entre 1999 e
2004 na UE dos 15, especialmente no sector da indústria de alta tecnologia. Em compensação, o emprego no sector global dos serviços registou uma subida durante o mesmo período, em especial no sector da Alta
Tecnologia dos chamados “Knowledge Intensive Services” (KIS – Serviços
que exigem um elevado nível de conhecimento). As regiões alemãs lideravam a indústria transformadora de alta e média tecnologia em 2004,
ao passo que as regiões da capital se especializaram nos KIS.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/eurostat/2006_0001_en.pdf

EQUAL Erfolgsgeschichten: Entwicklungspartnerschaften, Diskrimierung
und Ungleichheiten in Europa bekämpfen.
[Histórias de sucesso do programa EQUAL: parcerias de desenvolvimento e combate à discriminação e às desigualdades na Europa]
Comissão Europeia;
Luxemburgo: EUR-OP, 2006, 65 p.
(Emprego e Assuntos Sociais - Emprego e Fundo Social Europeu)
ISBN 92-79-00179-5;
Esta publicação apresenta uma série de histórias de sucesso desenvolvidas no âmbito do programa EQUAL da Comissão Europeia. Cada um dos
projectos apresentados deu um contributo único e decisivo para vencer
a discriminação na Europa. Os casos apresentados dão apenas uma ideia
do que pode ser conseguido através de parcerias empenhadas, cooperando para um objectivo comum. Esta Iniciativa do Fundo Social Europeu
pretende vencer a discriminação no local de trabalho e no acesso ao
emprego – elemento essencial da estratégia da União Europeia para criar
mais e melhores empregos. Ao promover um mercado de trabalho mais
inclusivo, a UE pode contribuir para aumentar a participação no emprego e na aprendizagem, tirando o máximo partido do contributo de cada um
para a economia e a sociedade em geral.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/commission/dgesa/2006_0004_de.pdf
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European ICT skills meta-framework: state-of-the-art review, clarification
of the realities, and recommendations for next steps.
[Metaquadro europeu para as qualificações nas TIC: análise aprofundada, clarificação das realidades e recomendações de medidas futuras]
Comité Europeu de Normalização – CEN
Bruxelas: CEN, 2006, 102 p.
(CEN Workshop agreement, 15515)
As qualificações na área das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) têm uma importância estratégica para a Europa. O aumento do nível de qualificações nas TIC no seio da UE faz parte dos instrumentos que
irão permitir vencer os desafios associados aos objectivos de Lisboa. É
reconhecido que a educação e formação na UE têm de continuar a evoluir, a fim de melhor corresponderem à procura de qualificações, de modo a proporcionar um melhor acesso e mais igualdade de oportunidades, uma maior produtividade dos trabalhadores e uma abordagem social
mais inclusiva. Este documento reúne os contributos do Cedefop (Burkart
Sellin).
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/euorg/cen/CWA15515_ICT%20Skills%20MetaFramework%20.pdf

Histoire de la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et
de la formation: comment l’Europe se construit: un exemple.
[História da cooperação europeia no domínio da educação e formação:
como se constrói a Europa – um exemplo]
Pépin, Luce
Comissão Europeia, Direcção-Geral da Educação e da Cultura
Luxemburgo: EUR-OP, 2006, 330 p.
ISBN 92-894-8987-1
Cat.N.º NC-65-05-311-FR-C
Esta obra refere que só 20 anos depois do Tratado de Roma é que teve
início a cooperação no domínio da educação e formação, estando assim
lançadas as bases para uma Europa dos povos através do impacto directo num número cada vez maior de cidadãos europeus: dezenas de milhares de alunos, estudantes e professores de todos os países da UE beneficiaram do apoio à mobilidade, a projectos transnacionais e redes de
cooperação.
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Implementation of the Lisbon strategy: summary report for the European
Council (23 and 24 March 2006) [Execução da estratégia de Lisboa: relatório sucinto destinado ao Conselho Europeu de 23 e 24 de Março de
2006] / Comité Económico e Social Europeu.
Luxemburgo: EUR-OP, 2006, 117 p.
Este relatório, elaborado pelo Comité Económico e Social Europeu (CESE), apresenta os resultados da consulta levada a cabo pelo CESE aos
seus parceiros nos Estados-Membros e a nível europeu sobre a execução
da Estratégia de Lisboa e o papel dos parceiros sociais e de outros elementos da sociedade civil organizada. A publicação, que inclui as observações e propostas do Comité, está dividida em 3 partes: 1) a primeira
apresenta o ponto de vista do CESE e as principais conclusões desta
iniciativa conjunta; 2) a segunda apresenta os relatórios dos parceiros
do CESE nos 25 Estados-Membros da UE, além das contribuições dos
CES da Bulgária e Roménia; 3) a última parte abrange o ponto de vista do
grupo de ligação entre o CESE e as organizações e redes da sociedade
civil europeia, tendo por título “O futuro da Estratégia de Lisboa”.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/ETVNL/Lisbon_Summary_Report_06.pdf
Comunicado de Imprensa e documentos da conferência disponíveis em es, de, fr,
hu, it e pl na Internet em:
http://eesc.europa.eu/lisbon_strategy/events/09_03_06_improving/index_en.asp
[citado: 05.2006]

Recent developments in the European sectoral social dialogue.
[Recente evolução do diálogo social sectorial europeu]
Comissão Europeia, Direcção-Geral do Emprego e dos Assuntos Sociais
Luxemburgo: EUR-OP, 2006, 92 p.
ISBN 92-79-00242-2
Cat.N.º. KE-70-05-625-EN-C
Este documento dá conta da recente evolução do diálogo sectorial. Os
principais resultados para a aprendizagem ao longo da vida estão relacionados com uma iniciativa de formação destinada a criar oportunidades para os jovens e os grupos desfavorecidos da força de trabalho, de modo
a que estes possam beneficiar de boas perspectivas de emprego e desenvolvimento pessoal.
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/docs/sectoral_sd_2006_en.pdf
Última visita à página: 05/2006.
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Summary of responses received to the Commission’s consultation on
the EQF [European qualification framework] during the 2nd half of 2005.
[Resumo das respostas recebidas na sequência da consulta da Comissão
sobre o QEQ (Quadro Europeu de Qualificações) durante o 2.º semestre
de 2005]
Comissão Europeia, Direcção-Geral da Educação e da Cultura
Bruxelas: Comissão Europeia, 2006, 26 p.
Este documento, que resume as respostas ao processo de consulta sobre o QEQ, baseia-se num relatório preliminar elaborado para a Comissão
pelo Pólo Universitário Europeu da Lorena e numa análise do Cedefop. A
Comissão consultou os 32 países que participaram no programa de trabalho Educação e Formação 2010, as organizações dos parceiros sociais
europeus (patronato e sindicatos), associações e ONG europeias no domínio da educação e formação, associações do sector industrial europeu e as comissões e redes da DG Educação e Cultura. De um modo geral, o QEQ é visto como uma iniciativa construtiva que deve contribuir significativamente para a transparência, a transferência e o reconhecimento das qualificações no mercado do trabalho da Europa. O QEQ é também considerado como uma iniciativa destinada a estimular os processos
de reforma nacionais e sectoriais.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/commission/dgeac/2006_0002_en.pdf

Dos Estados-Membros
DE

Berufliche Qualifizierung als Wegbereiter für erfolgreiche Innovationen/
Dieter Spath; Till Becker
[As Qualificações profissionais como meio para garantir uma inovação de sucesso]
Wirtschaft und Berufserziehung, Vol 58, No 2, pp. 8-13
Gütersloh: Bertelsmann Verlag, 2006
ISSN 0341-339X
Os autores descrevem os factores de mudança no trabalho e na
aprendizagem, bem como as crescentes exigências impostas às empresas nos seguintes domínios: explosão da informação no mundo
do conhecimento, capacidade de inovação e alteração das relações
de trabalho. Uma forma de vencer estes desafios reside na aprendizagem em meio de trabalho. Os autores explicam as exigências
que os trabalhadores enfrentam neste novo mundo laboral.
Die Autoren berschreiben die Impulsgeber für die Veränderungen
der Arbeit und des Lernens sowie die zunehmenden Anforderungen
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an die Unternehmen anhand von folgenden Bereichen:
Informationsexplosion der Wissensarbeit, Innovationsfähigkeit, Wandel
der Beschäftigungsverhältnisse. Zur Bewältigung der Aufgaben bietet sich das arbeitsnahe Lernen an. Die Autoren erläutern die
Anforderungen an die Arbeitnehmer in dieser neuen Arbeitswelt.

Bildung ist keine Ware: wie wir morgen arbeiten und leben wollen:
eine Streitschrift zur beruflichen Bildung / Axel Bolder
[O ensino não é uma mercadoria: como queremos trabalhar e viver
amanhã – um documento polémico sobre educação e formação profissional]
Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft - Ver.di; IG Metall - IGM;
Berlim: Ver.di, 2006, 116 p.
A pedido dos sindicatos ver.di e IG Metall, 14 peritos elaboraram um
documento polémico sobre ensino e formação profissional. A publicação representa uma amálgama do ensino profissional e da
política de formação através dos círculos de consulta académica. O
documento identifica, por um lado, quais os aspectos das políticas
que vale a pena manter e, por outro, quais os domínios que exigem reformas ousadas.
14 Wissenschaftler haben im Auftrag der Gewerkschaften ver.di und
IG Metall eine Streitschrift zur beruflichen Bildung vorgelegt. Der wissenschaftliche Beraterkreis mischt sich mit dieser Publikation in die
berufliche Bildungspolitik ein. Er verdeutlicht einerseits, was erhaltenswert ist und zeigt andererseits, wo mutige Reformschritte gegangen werden müssen.
Texto elaborado com base no pedido. Última visita à página: 03/2006.
http://www.igmetall-wap.de/publicdownload/bildung_ist_keine_Ware.pdf

EL

™¯¤‰ÈÔ ÎÔÈÓ‹˜ ˘Ô˘ÚÁÈÎ‹˜ ·ﬁÊ·ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜
ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ ™˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (™ÀÀ)
[Projecto de Decisão Ministerial Conjunta sobre o sistema de acreditação dos Profissionais de Serviços de Apoio]
∂ıÓÈÎﬁ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ¢ﬁÌˆÓ ™˘ÓÂ¯È˙ﬁÌÂÓË˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË˜
Î·È ™˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (∂.∫∂.¶π™) = Centro Nacional de
Acreditação de Estruturas de Formação Profissional e Serviços de Apoio e
Acompanhamento - EKEPIS;
Atenas: EKEPIS, 2006, 20 p.
Este documento inclui o projecto de Decisão Ministerial Conjunta
elaborado pelo Centro Nacional de Acreditação para a Formação
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Profissional Contínua (EKEPIS). O projecto regulamenta o sistema de acreditação dos profissionais de serviços de apoio, tomando em consideração a política nacional e a estratégia europeia de
emprego e de combate à exclusão social e à discriminação. O sistema visa actualizar e garantir a qualidade dos serviços de
apoio e acompanhamento. Mais concretamente, os serviços de
apoio e acompanhamento são definidos como acções/medidas
orientadas para indivíduos ou grupos, tendo em vista a sua integração social e profissional. A decisão aqui apresentada define
em especial: a) as condições e formalidades de entrada no registo inicial do EKEPIS dos profissionais de serviços de apoio; b)
as condições e requisitos para a participação em programas de
formação destinados a profissionais de serviços de apoio e respectivos formadores; c) o processo de certificação dos profissionais de serviços de apoio e respectivos formadores; d) as condições e formalidades de entrada no registo do EKEPIS dos profissionais de serviços de apoio certificados; e) procedimentos para lançar e actualizar os dados dos profissionais de serviços de
apoio inscritos nos Registos.

IE

Building learning organisations through networking: final report of the
NCPP/FÁS Learning Network Project.
[Criar organismos de aprendizagem através de redes: relatório final
do Projecto de Rede de Aprendizagem NCPP/FÁS]
National Centre for Partnership and Performance - NCPP; Training and
Employment Authority – FÁS;
Dublim: NCPP, 2006, 1 pasta + CD-ROM
Este relatório descreve um projecto de estudo relativo a uma iniciativa de colaboração envolvendo o National Centre for Partnership
and Performance (NCPP) (Centro Nacional de Parceria e Desempenho)
e a FÁS-Training and Employment Authority (Autoridade em matéria de Formação e Emprego). O projecto tinha por objectivo identificar e promover um sistema de aprendizagem eficaz nas organizações do sector público e privado na Irlanda. Neste âmbito, foi analisado o modo como as organizações fazem a sua aprendizagem,
como utilizam a aprendizagem para melhorar os seus métodos a fim
de poderem fazer face às novas necessidades comerciais e de
que forma podem as organizações criar mais valor acrescentado
com iniciativas de aprendizagem. Um dos aspectos críticos deste
projecto residiu na criação de uma rede de profissionais a fim de facilitar a compreensão e consciencialização no que se refere ao potencial da aprendizagem no local de trabalho. O relatório inclui
uma análise do projecto e estudos de casos relacionados com a rede de profissionais.
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Monitoring Ireland’s skills supply: trends in education/training out puts.
[Acervo de competências disponíveis na Irlanda: tendências em matéria de educação/formação]
Patterson, Vivienne; Behan, Jasmina
Training and Employment Authority - FÁS, Skills and Labour Market Research
Unit; Expert Group on Future Skill Needs;
Cork: FÁS, 2006, 64 p.
Este relatório é o primeiro de uma série a ser publicada anualmente e fornece uma visão pormenorizada das tendências verificadas
no sector da educação e formação da Irlanda. O objectivo do relatório é prestar indicações sobre a oferta de competências disponível no sistema formal de ensino para o mercado laboral irlandês. O
documento pretende ainda contribuir para a formulação de políticas
nos domínios do ensino, do mercado de trabalho e da imigração,
bem como prestar informações aos grupos de orientação de carreira e aos estudantes. O relatório colige as informações mais actualizadas a partir de uma grande diversidade de fontes de educação
e de diferentes níveis de ensino, incluindo a educação contínua. Em
cada nível de ensino, as qualificações disponíveis são analisadas
em termos de tendências de formação de diplomados, afluxo de estudantes, género, disciplina/área temática, primeiro destino após obtenção do diploma de ensino superior e comparação internacional.
http://www.skillsireland.ie/press/reports/pdf/egfsn0601_monitoring_irelands_skills_
supply.pdf
Última visita à página: 05/2006.

NCGE in support of guidance: policy and practice 1995-2005.
[O NCGE e o apoio ao ensino: políticas e práticas desenvolvidas em
1995-2005]
National Centre for Guidance in Education (Centro Nacional de Orientação no
Ensino).
Dublim: NCGE, 2006, 44 pp.
As principais funções do Centro Nacional de Orientação no Ensino
são: apoiar e desenvolver práticas de orientação em todos os domínios e níveis de ensino e contribuir para as políticas adoptadas pelo Ministério da Educação e Ciência no domínio da orientação. Este
documento descreve a actividade do Centro durante os últimos dez
anos, durante os quais divulgou linhas de orientação em matéria de
formação e de qualificações, serviços de orientação para adultos no
ensino, tecnologias da informação aplicadas à orientação, relação
entre orientação formal e não formal, e dimensão internacional e re-

Leituras
Anne Waniart

cursos para a orientação. O NCGE desempenha um papel importante a nível europeu, no âmbito da Rede Euroguidance. Nesta qualidade, contribuiu para a mobilidade dos estudantes e trabalhadores
europeus e acolheu a realização de importantes conferências de
orientação da UE durante as Presidências irlandesas de 1996 e 2004.
Nos seus dez anos de existência, o NCGE empreendeu uma série
de projectos financiados pela UE - PETRA, Leonardo, Employment
Youthstart – relacionados com a prestação de serviços de orientação
a jovens marginalizados.
http://www.ncge.ie/documents/NCGE%2010%20PUBLICATION.pdf
Última visita à página: 05/2006.

LT

Profesijos vadovas 2006.
[Guia de profissões 2006]
editado por Neringa Miniotiene, Ignas Dzemyda e Dovile Rudzenske
ES Leonardo da Vincio programos koordinavimo paramos fondas [EU Leonardo
da Vinci Programme Co-ordination Support Foundation], Profesinio orientavimo i‰tekliø informacinis centras (Lithuanian National Resources Centre for
Vocational Guidance)
Vilnius: ES Leonardo da Vicio programos koordinavimo fondas, 2006,
493 pp.
ISSN 1648-9454
Esta é a quinta edição do guia que contém informações sobre profissões relativamente às quais existem cursos de aprendizagem em
escolas profissionais, estabelecimentos de ensino superior profissional e faculdades universitárias. O guia inclui capítulos específicos sobre formação profissional para deficientes, cursos universitários, formação profissional directamente relacionada com o mercado de trabalho, além de dados sobre organismos de orientação profissional e aconselhamento.
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NL

Internationale leerwegen en het internationale baccalaureaat: Advies.
[Conselhos sobre vias de ensino internacional e o international baccalaureat]
Onderwijsraad
Nesta recomendação, o Conselho da Educação defende o desenvolvimento, em todo o sistema de ensino, de diversas vias de aprendizagem internacional. Enquanto tal não for concretizado, o International
Baccalaureate (IB) deve permanecer aberto, na medida em que proporciona o acesso a jovens cujos pais trabalham no estrangeiro.
Esses alunos do ensino secundário seguem apenas um programa
de ensino pré-universitário de dois anos. O Conselho Consultivo considera que o IB deve permanecer em vigor até que sejam desenvolvidas novas vias de ensino internacional. Mas o Conselho é também
favorável ao estabelecimento de determinadas condições para o
acesso ao IB, argumentando que a existência desta oportunidade
corresponde a políticas governamentais orientadas para a criação
de maior diversidade, maior autonomia para as escolas e mais liberdade de escolha para os pais e alunos.
http://www.onderwijsraad.nl/pdfdocs/internationale_leerwegen_en_het_
internationale_baccalaureaat.pdf
Última visita à página: 05/2006.

AT

O p t i m i s i n g c o o p e r a t i on b e t w e e n p a r t - t i m e v o c a t i o n a l s c h o o l s a n d
company-based training: surveys and analyses of pedagogical as pects to improve the quality of initial vocational education and trai ning / Arthur Schneeberger; Alexander Petanovitsch; Sabine Nowak
[Optimizar a cooperação entre escolas profissionais que oferecem
cursos a tempo parcial e a formação ministrada nas empresas: estudos e análises de aspectos pedagógicos para melhorar a qualidade da educação e formação profissional inicial]
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur - BMBWK;
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft - IBW;
Viena: BMBWK, 2006, 82 p.
En el marco de la formación en régimen de aprendizaje (el sistema
IVET dual), las escuelas de formación profesional a tiempo parcial
desempeñan tareas complementarias e independientes en interés
de la educación y la formación profesional de los jóvenes. En esta
obra, la escuela de formación profesional a tiempo parcial, junto con
las empresas de formación, forma parte de un marco jurídico, institucional y regional. Los principales requisitos previos para el éxito
son la información y los contactos. Las escuelas de formación profesional a tiempo parcial constituyen una parte integral de la vida

Leituras
Anne Waniart

económica en sus respectivos emplazamientos. El contacto directo
con las empresas de formación en la región supone un requisito previo fundamental para garantizar el óptimo cumplimiento de su tarea docente. Esta disposición normativa puede considerarse como
el punto de partida del estudio empírico actual de la relación entre
las escuelas de formación profesional a tiempo parcial y las empresas de formación en seis grandes profesiones sujetas a un régimen de aprendizaje.

FI

Accreditation model for study programmes in hotel and restaurant
services: Leonardo-project/Quality in VET-schools.
[Modelo de acreditação para programas de estudos no sector da hotelaria e restauração: projecto Leonardo/Qualidade nas escolas de
EFP]
Helsínquia: Conselho Nacional da Educação Finlandês, 2006, 71 p.
ISBN 952-13-2632-8; ISBN 952-13-2633-6;
O sistema de acreditação é um fenómeno relativamente novo na
maioria dos sistemas de ensino e formação profissional dos países
da Europa. No entanto, a acreditação do ensino superior tem já uma
longa tradição. No sector da hotelaria e restauração, o sistema de
acreditação também começou mais cedo. O modelo aplicado à acreditação foi desenvolvido no âmbito do projecto Leonardo da Vinci
‘Quality in VET-schools’ (FIN-02-B-F-PP-126704 2002-2005). Este
projecto tinha por finalidade a elaboração de modelos, ferramentas
e medidas para desenvolver e avaliar a qualidade das instituições
de ensino. A função do modelo de acreditação desenvolvido através
deste projecto consiste, em particular, em aplicar a acreditação internacional das qualificações às escolas, promover a mobilidade dos
estudantes, a gestão da qualidade e conhecimentos nas organizações de ensino. A acreditação baseia-se numa avaliação voluntária da qualidade dos programas de estudo no sector da hotelaria
e restauração e numa certificação atribuída com base nessa avaliação. Este manual foi concebido para ajudar os responsáveis pela
EFP no sector da hotelaria e restauração a prepararem-se no processo de candidatura à acreditação. A orientação prestada destinase especialmente a ajudar os responsáveis pela EFP a: pedir a acreditação de um programa de estudo no sector da hotelaria e restauração, planear e executar a auto-avaliação antes de pedir a acreditação, desenvolver práticas e métodos de garantia de qualidade adequados ao seu contexto, identificar boas práticas e promover o intercâmbio de informações e experiências, trocar ideias e cooperar
com outros responsáveis pela EFP e empresas no sector da hotelaria e restauração.
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http://www.edu.fi/julkaisut/accreditationverkko.pdf
Última visita à página: 05/2006.

SE

Vägledaren: i utbildning och arbetsliv.
[Orientação: formação profissional e vida profissional]
Sveriges Vägledarförening, SVF;
Njurunda: SVF, 2006ISSN 0347-4771;
Esta é a revista da Associação Sueca de Orientadores de Ensino,
organização sem fins lucrativos fundada em 1975 com diversos
objectivos, nomeadamente: influenciar a sociedade no sentido de
eliminar as injustiças no ensino e no mundo profissional e fomentar o direito de acesso ao ensino, à formação e ao trabalho para
todos os indivíduos; estimular a troca de ideias e o debate sobre
questões relativas à orientação pedagógica e profissional; melhorar
a orientação pedagógica e profissional no que se refere ao conteúdo, ética, métodos e organização; encorajar a investigação sobre a
orientação pedagógica e profissional; apoiar os membros da associação em questões de princípio para além das que podem ser submetidas aos sindicatos; estimular a cooperação entre todos os orientadores; promover activamente a cooperação entre os outros países
em questões relativas à orientação pedagógica e profissional.

UK

A European inventory on validation of non-formal and informal lear ning / John Konrad
[Inventário europeu sobre a validação da aprendizagem não formal
e informal]
ECOTEC Research and Consulting;
Birmingham: Ecotec, 2006
Os estudos sobre a identificação e validação da aprendizagem
não formal e informal em Malta ainda se encontram numa fase embrionária: existe ainda um desfasamento entre a política anunciada
e declarada e o processo de execução; a principal preocupação para as entidades governamentais e privadas reside na aquisição de
qualificações fora do sistema formal de ensino exclusivamente para fins de empregabilidade; e, por último, o reconhecimento do
ensino/aprendizagem não formal e informal é um processo que ainda não está associado à validação e acreditação.
http://www.ecotec.com/europeaninventory/publications/inventory/chapters/
euro_inv_uk.pdf
Última visita à página: 05/2006.
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Artigos de investigação
• A caminho de um modelo de
produção neo-artesanal de
serviços digitalizados ajustados
às necessidades?
(Alain d'Iribarne)
• Aprendizagem expansiva:
oportunidades e limites de uma
teoria de aprendizagem centrada
na perspectiva do sujeito
(Anke Grotlüschen)
• Desafios da reforma do EFP
(Ensino e Formação Profissional)
para a profissão docente: uma
perspectiva de aprendizagem ao
longo da vida
(Bernhard Buck)
• O diploma francês de
baccalauréat profissional: um
espaço de múltiplas transições
para os jovens
(Bénédicte Gendron)
• Alargamento da participação no
sistema de ensino e formação
técnico-profissional: a experiência
da Roménia
(Lucian Ciolan, Madlen $erban)
• Estatísticas comparativas a nível
internacional sobre educação,
formação e qualificações: últimas
evoluções e perspectivas
(Pascaline Descy, Katja Nestler,
Manfred Tessaring)
• Estreitar laços entre o ensino
profissional e a investigação, a
política e a prática no domínio da
formação profissional: uma visão
pessoal
(George Psacharopoulos)

Investigação
• Oferta de competências na área
das TIC no Reino Unido e na
Alemanha
(Hilary Steedman, Karin Wagner,
Jim Foreman)
• O conceito de qualificação e a
sua construção social
(Mike Rigby, Enric Sanchis)
Análise das políticas de FP
• O reconhecimento oficial dos
conhecimentos profissionais
obtidos através da experiência
(Javier Baigorri López, Patxi
Martinez Cía, Esther Monterrubio
Ariznabarreta)
• Duas ou três vias de ensino
profissional? Balanço e situação
actual em Espanha
(Rafael Merino)
• Aprendizagem participativa
através do trabalho: formação
em regime de aprendizagem e
ensino superior a tempo parcial
(Alison Fuller)
• Observatórios do emprego e da
formação profissional no
Magrebe
(Bernard Fourcade)
Resenha temática
• Aprendizagem e cidadania nas
organizações
(Massimo Tomassini)
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Hahne, Manfred Lukas, Detlef
Pohl)
• Damos uma oportunidade ou
apenas valorizamos a
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(Begoña de la Iglesia Mayol)
• A implementação de um
programa de aprendizagem na
Síria: construir o caminho para a
mudança
(Rebecca Warden)
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Análise das políticas de FP
• Os estágios de FP na Catalunha:
entre a lei, os agentes e o
mercado
(Josep F. Mària i Serrano)
• Jovens com baixo nível de
instrução: promover projectos
inovadores
(Francesca Salvà Mut, Miquel F.
Oliver Trobat, Ana María Calvo
Sastre)
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Investigação
• Trabalhadores qualificados para a
sociedade do conhecimento e dos
serviços
Incursões pelas tendências que
determinam as futuras
necessidades de formação inicial
e contínua
(Arthur Schneeberger)
• Perceber o e-learning: uma
oportunidade para a Europa?
(Gabi Reinmann)
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Revista Europeia de
Formação
Profissional
Convite à apresentação de
contribuições para a
Edição Temática sobre
avaliação, reconhecimento/
validação e certificação de
aprendizagens,
conhecimentos e
competências informais

No relatório do Cedefop, intitulado “The learning continuity: European inventory on validating non-formal and informal learning”, é possível encontrar definições de aprendizagem informal e não formal. Estas definições foram discutidas ocasionalmente durante a segunda metade do século XX, mas voltaram a ser abordadas recentemente por duas razões principais:
• diminuição dos recursos naturais e procura de alternativas, designadamente o conhecimento;
• a aprendizagem ao longo da vida e a aprendizagem em todos os aspectos da vida como forma de melhorar o estatuto dos indivíduos.
A UE promove a aprendizagem informal e não formal de diversas formas,
sobretudo através da validação. Nalguns países europeus, foram criados
sistemas de avaliação, reconhecimento e certificação de aprendizagens
informais, a fim de aumentar o stock de conhecimento explícito e permitir a
sua utilização. Tais sistemas contribuem para melhorar a posição social e o
bem-estar dos indivíduos, bem como para aumentar a sua empregabilidade,
fomentando aprendizagem contínua e a aquisição de conhecimentos. Contudo,
tal como é afirmado no relatório do Cedefop, a validação da aprendizagem
não formal e informal nos níveis secundário e superior ainda é predominantemente
experimental.
O objectivo de uma edição temática é aprofundar as ideias contidas no relatório
do Cedefop acima referido. Serão particularmente bem-vindas as propostas
apresentadas por investigadores e outras entidades que tenham tido oportunidade
de examinar e avaliar a forma como os sistemas de validação de aprendizagens
não formais e informais funcionam na prática. Assim, os artigos podem abordar
os seguintes temas:
• as posições de diversos grupos sociais, organizações e partes interessadas relativamente à avaliação, reconhecimento e certificação de aprendizagens não formais e informais – ARCNIL (Assessment, Recognition and
Certification of Non-Formal and Informal Learning). Qual a origem desta terminologia? Em que contexto é utilizada e por quem?
• a estrutura e o funcionamento dos sistemas nacionais de ARCNIL;
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• o papel das normas nacionais de qualificação e a modularização dos programas de educação e formação na ARCNIL;
• a aplicação da ARCNIL em instituições e outras organizações;
• a relação entre o sistema de educação e formação formal e a ARCNIL;
• os efeitos da ARCNIL a nível social, profissional, pessoal e económico;
• as mudanças necessárias no plano educativo para enfrentar os desafios
emergentes (a nível teórico e empírico, a nível estrutural e organizacional,
a nível da representação dos intervenientes, entre outros).
Serão bem-vindas diferentes formas de abordagem dos temas:
• análises políticas de contextos de valor, as posições dos parceiros sociais
e de outras partes interessadas, concepção de sistemas, seu funcionamento e respectivos resultados;
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• análises quantitativas centradas no funcionamento dos sistemas no que diz
respeito ao número de participantes, ao perfil dos candidatos, ao seu sucesso no processo de ARCNIL, às suas consequências a nível da educação, da mobilidade em termos de emprego e das remunerações, às atitudes e opiniões dos participantes, etc.;
• avaliação e estudos de caso a nível nacional, sectorial, organizacional;
• discursos baseados em obras de referência ou na investigação empírica,
que levantem questões importantes e que apresentem soluções, etc.
Gostaríamos de incentivar, em particular, a elaboração de artigos que apresentem
uma abordagem comparativa relativamente à ARCNIL, por exemplo, artigos
que comparem sistemas nacionais, soluções sectoriais ou casos em diferentes
Estados-Membros, assim como os artigos que comparem as medidas adoptadas
nos países da UE com as que são adoptadas fora da UE. Será dada prioridade
às contribuições centradas no EFP (Ensino e Formação Profissional). Ï
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