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Formação profissional
contínua

Transição e inserção
profissional

Formação inicial facultativa

Escolaridade obrigatória

Preâmbulo

Durante toda a sua vida, o indivíduo passa por três fases de formação, seja ela de carácter
geral ou profissional:

(a) a formação inicial, dividida em duas partes: o ensino básico, que corresponde à
escolaridade obrigatória, que, na Europa, se prolonga, em geral, até aos 16 anos (15 anos
em Portugal, 18 anos na Bélgica e na Itália) e se destina a fornecer as ferramentas de base
e os conhecimentos mínimos indispensáveis no quadro das relações sociais, familiares e
profissionais; e a formação inicial não obrigatória, mas cada vez mais necessária, e que
pode assumir a forma de um período de formação geral ou de formação profissional.

(b) A transição para a vida activa implica um período de confronto entre os conhecimentos
iniciais adquiridos no âmbito da formação inicial e a realidade da empresa e, de forma
mais geral, do ambiente socioprofissional. Esta fase é inevitável, independentemente do
período em que forem efectuados os estudos, mas é sobretudo evidente em períodos de
crise e de subemprego, na medida em que as empresas podem, nessas alturas, transferir
os esforços e os custos dessa transição para os jovens, as suas famílias ou a comunidade.
Em períodos de falta de mão-de-obra, as empresas assumem naturalmente as despesas de
adaptação inerentes ao período de transição dos jovens trabalhadores de que necessitam e
sem reclamarem da inexperiência dos novos contratados, contudo, o caso muda
completamente de figura quando têm a possibilidade de escolher.

(c) A formação contínua, ou formação de adultos, pode ter uma orientação de carácter geral
e/ou profissional. Contudo, a sua vertente profissional tem vindo a ganhar cada vez mais
importância, na medida em que os indivíduos a procuram com o objectivo de aplicarem
novos conhecimentos no seu emprego e/ou na medida em que constituem um alvo de
interesse a curto prazo para as empresas.

Neste esquema, o sistema de educação e formação
profissional funciona como uma coluna de
fragmentação ou de refinação. Os primeiros
elementos que saem deste sistema constituem os
óleos pesados da destilação, os elementos mais
difíceis de utilizar. À medida que subimos na coluna,
mais refinados se tornam os produtos, apresentando
um maior grau de flexibilidade e adaptabilidade.

A separação entre produtos "pesados", com mais
propensão a serem excluídos do ponto de vista social
e profissional, e produtos "leves", destinados aos
melhores perfis e carreiras profissionais ocorre desde
cedo durante a escolaridade. De uma forma geral, todo o processo se desenrola no final da
escolaridade obrigatória. A fase de transição e a formação contínua deveriam servir para
compensar certos atrasos, desvantagens ou deficiências acumulados no decorrer da formação
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inicial, contudo, as estatísticas revelam que quanto mais baixo é o nível de formação, maiores
são as dificuldades de encontrar um primeiro emprego ou adquirir uma primeira experiência
profissional, e menos possibilidades existem de aceder à formação contínua.

No decorrer do Ágora IV subordinado ao tema dos baixos níveis de qualificação (Ágora IV,
Série Panorama, 1999), Jordi Planas classificou como um problema esta obrigação, esta
necessidade imperiosa de deixar a escolaridade obrigatória com um nível de formação
satisfatório, tendo assimilado e dominando um patamar mínimo de conhecimentos (e que
apesar de variável nos países europeus, está presente em todos os sistemas).

Os sistemas de educação implementados nos países europeus funcionam com base no
princípio democrático da igualdade de oportunidades. Um tal sistema deverá proporcionar a
todos os mesmos direitos de acesso a um ensino laico, gratuito e de qualidade homogénea, de
forma a que todos os jovens tenham as mesmas oportunidades de acesso ao saber,
independentemente da sua classe social, da sua situação financeira, das suas características
físicas, raça ou religião.  Deverão ser as qualidades pessoais, o sentido de organização, a
inteligência e a capacidade de trabalho a marcar a diferença e a distinguir os jovens entre si.

Nesta visão ideal do sistema educativo, a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso escolar é
atribuída ao aluno. Considera-se que todos os alunos partem da mesma linha de partida. E que
ganhe o melhor. Uma tal visão não leva em conta que o conceito de igualdade da linha de
partida é muito relativo. Não se trata de uma corrida de cavalos em terreno liso mas sim de
uma corrida de obstáculos acrescida de deficiências. Uma criança cujos pais sejam imigrantes,
que não tenham sequer terminado a escolaridade obrigatória e que não falem a língua da
escola ou do país de acolhimento, não parte da mesma linha de partida que o filho de um
professor universitário, que conhece todos os meandros da escola e que possui, a priori, uma
bagagem social e cultural que lhe permite tirar maior proveito desses conhecimentos.  De
igual modo, a filha de uma vendedora de quiosque não tem os mesmos horizontes, os mesmos
modelos e as mesmas aspirações que o filho de um chefe de pessoal de uma grande cervejaria
multinacional. Sem falar das diferenças físicas ou intelectuais particularmente estigmatizantes,
como a surdez, a cegueira, a paralisia ou a trissomia 21, etc., as diferenças entre indivíduos
são tão marcantes que é ilusório pensar que todos os jovens de uma determinada idade se
encontram nas mesmas condições e têm as mesmas capacidades para a aprendizagem, a
educação e a formação.

Por exemplo, as raparigas são geralmente mais maduras, atentas e dóceis do que os rapazes da
mesma idade e do mesmo meio social. Este facto constitui uma vantagem para a sua
aprendizagem. Em contrapartida, sofrem de uma desvantagem cultural que, mesmo
actualmente, reduz os seus horizontes profissionais a um número muito limitado de profissões
(relacionadas com a assistência ao público, a saúde, a educação, os serviços de secretariado,
etc.), limitando também as suas hipóteses de escolha em comparação com os rapazes. Além
disso, têm mais dificuldade em encontrar um emprego durante o período de transição e
deparam-se com um maior número de obstáculos à sua evolução profissional.
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Por fim, mesmo no interior de um determinado grupo, nem todos apresentam os mesmos
graus de maturidade, receptividade e capacidade de aprender e compreender as mesmas coisas
no mesmo momento.

Assim, se, na maioria dos casos, o funcionamento do sistema educativo resulta, por um lado,
na produção de jovens instruídos, qualificados e adaptados a um mundo em constante
evolução e mudança, por outro lado, também resulta na geração mais discreta de insucesso
escolar, com pesadas consequências sociais em termos de destruturação da personalidade, de
desagregação familiar, de isolamento em comunidades exiladas e de criação de pequenos
esquemas de sobrevivência, que afectam de forma desastrosa quer a saúde física e psíquica
dos próprios jovens, quer a segurança dos bens e das pessoas à sua volta.

No entanto, o abandono precoce da Escola, o iletrismo e os baixos níveis de qualificação não
são fatalidades incontornáveis. Na Europa, são muitas as experiências (maioritariamente
experiências-piloto, mas algumas institucionalizadas) que visam combater aquilo que
designamos genericamente por insucesso escolar, expressão esta que conviria, sem dúvida,
esclarecer com maior precisão (cf. Casal, Garcia, Planas, 1998) e que talvez devêssemos
substituir por aprendizagem incompleta. Além disso, os casos de insucesso escolar foram
quantitativamente reduzidos, embora tenham sofrido um agravamento do ponto de vista
qualitativo.  O facto de serem agora menos frequentes aumentou o seu carácter estigmatizante
e discriminatório em relação à altura em que tais casos eram considerados banais. Temos de
admitir que, de certa forma, o iletrismo é também uma invenção da sociedade que
construímos.

A maior parte das experiências levadas a cabo são realizadas fora da instituição escolar
enquanto tal, seja pelo facto de os jovens em causa já terem ultrapassado a idade abrangida
pela escolaridade obrigatória, seja pelo facto de terem ficado com uma imagem muito
negativa da Escola.  Com efeito, à excepção de algumas abordagens alternativas de integração
desenvolvidas no âmbito do sistema educativo (por exemplo, a Escola única sob a forma de
Folkeskole na Dinamarca ou de Laborschule em Bielefeld na Alemanha) e de algumas
abordagens que assentam na divisão do público-alvo em grupos homogéneos (por exemplo, as
escolas para raparigas ou as escolas para "sobredotados"), o objectivo da maioria das
experiências consiste em remediar situações:   podem assumir uma forma institucional (por
exemplo a Produktionsskole na Dinamarca ou a Escuela Taller em Espanha, a Escola de
"segunda hipótese" em vários países da União); podem também posicionar-se fora do âmbito
do sistema educativo formal (por exemplo, o "Programm 501-301" em Berlim, na Alemanha,
ou a experiência conduzida no âmbito do projecto  Dioguardi em Apúlia, Itália).

Em resposta ao nível insuficiente de conhecimentos de base, à não assimilação dos
conhecimentos fundamentais, à incapacidade de seguir uma vida independente e à falta
evidente de competências-chave ou transversais, foram empreendidas acções ao nível local, e
também programas de âmbito nacional, visando colmatar as lacunas mais evidentes e
compensar, em parte, os atrasos acumulados.
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Todas estas iniciativas tiveram como resultado comum a criação de "novas oportunidades" de
formação para pessoas que tinham perdido a sua primeira oportunidade na Escola. É este o
caso, por exemplo, das Escolas de segunda hipótese, em que as acções levadas a cabo são
realizadas fora do âmbito escolar.

De uma forma geral, na medida em que se destinam a um público em situação de ruptura
escolar e, na maioria dos casos, em risco de exclusão económica e social, estas acções são
centradas no sector empresarial e visam responsabilizar o seu público-alvo através da sua
integração numa equipa de trabalho, promover a sua socialização através do acesso a um
rendimento resultante do seu trabalho e contribuir para a sua formação, tanto do ponto de vista
técnico e profissional, como do ponto de vista social. Este tipo de formação é, geralmente,
fornecido em regime de alternância e ultrapassa o objectivo de obtenção de competências
profissionais, na medida em que é, frequentemente, utilizado como um "cavalo de Tróia" que
servirá de alavanca para o desenvolvimento geral e cultural dos formandos.

Os jovens, que nem sempre são tão jovens assim, integrados nessas vias alternativas,
procuram, antes de mais, a integração social através da sua inclusão no mundo do trabalho,
que é a forma de obter, simultaneamente, um rendimento e reconhecimento social. A
colaboração das empresas neste tipo de prática formativa é, pois, fundamental. Sem elas, tais
experiências não seriam possíveis, nem existiriam formação em alternância nem medidas de
resocialização. A definição do papel e das responsabilidades do sector empresarial no sistema
educativo tem suscitado algumas questões, nomeadamente pelo facto de o sector recusar o seu
papel de interveniente no sistema educativo, na medida em que considera o lucro o seu
principal objectivo.  No entanto, as empresas participam realmente no sistema de formação
profissional, nomeadamente na formação em alternância, e esse facto constitui um indicador
de que têm interesse em fazê-lo. É, portanto, legítimo interrogarmo-nos sobre a extensão real
das suas responsabilidades no domínio da educação, sobre as suas competências e o seu know-
how em matéria de formação profissional, bem como sobre o "controlo social" que deve ser
exercido sobre esta vertente da sua actividade. Outras instituições ou organismos devem
cooperar com as empresas neste domínio da educação: as colectividades territoriais, os
parceiros sociais, os organismos consulares ou profissionais, etc. Além disso, a formação em
alternância tem um custo: quem deve suportá-lo? Talvez a empresa, porque a formação
constitui um investimento em capital humano; ou o próprio jovem (e a sua família), porque
obtém uma qualificação; ou mesmo o Estado, porque lhe permite ser o garante da paz social e
do bom funcionamento da sociedade civil e porque a educação é um bem colectivo.

Por fim, talvez até a própria Escola. É indiscutível a eficácia de determinadas medidas em
termos de recuperação de atrasos. Contudo, e neste contexto, retomamos a interrogação de
Jordi Planas durante o Ágora IV: não se compreende o motivo pelo qual se espera que os
alunos estejam em situação prolongada de insucesso escolar para agir, para lhes propor
métodos mais justos e adaptados às suas características. Permanece também por explicar a
razão pela qual não se utilizam métodos mais adaptados e eficazes a partir do momento em
que são detectados casos de desadaptação conducentes ao insucesso. Até que ponto é razoável
só agir depois de se verificar o insucesso escolar?
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O debate sobre as formas alternativas de educação e formação não se pode limitar apenas à
implementação de acções de remediação. Pertencemos a uma sociedade que se caracteriza por
uma evolução técnica e organizacional extraordinária rápida e por um processo de
modernização constante e aparentemente inevitável das estruturas económicas e sociais. A
dificuldade reside em "modernizar sem excluir", como refere Bertrand Schwartz. Numa
conjuntura socioeconómica como a nossa, que favorece a concorrência, privilegiando as
soluções individuais, e que procura, antes de mais, o lucro imediato, é normal que a eficácia, a
flexibilidade e a autonomia sejam as características individuais que convém desenvolver e que
seja este o objectivo almejado pelo sistema educativo. No entanto, ao actuar dessa forma, o
sistema coloca de parte todos aqueles que não correspondem ao modelo padrão. Numa
sociedade onde o consumo é a única forma de existência, estes jovens representam um perigo
para a coesão social, na medida em que reclamam a parte que lhes cabe de bens e serviços. O
risco é grande, uma vez que esses jovens irão procurar obter esses bens mesmo que não
tenham poder de compra. Além disso, isso já não constitui apenas um risco. A violência
urbana é uma realidade na maior parte dos países ditos desenvolvidos. Neste contexto, as
medidas estatais que visam conceder prioridade aos grupos desfavorecidos, económica e
socialmente marginalizados, são perfeitamente compreensíveis, uma vez que o controlo de
tais grupos se torna, desde logo, uma necessidade de ordem pública.

Ao perseguir como objectivo prioritário a reabilitação dos grupos desfavorecidos, corre-se o
risco de se negligenciar a renovação de todo o sistema de educação e formação, a qual é uma
condição, ainda que insuficiente, para acabar a longo prazo com o processo de exclusão
escolar. Numa sociedade onde as hipóteses de acesso ao conhecimento são cada vez mais
diversificadas no espaço e no tempo, é evidente que a necessidade de apoiar a curto prazo
estes grupos não deve conduzir, em contrapartida, à confirmação da rigidez das estruturas
existentes.

Assim, a vontade, perfeitamente legítima, de melhor ajustar o conteúdo e as modalidades de
concretização das acções educativas às várias necessidades dos formandos não deverá pôr em
causa o princípio da equidade no acesso à educação e à formação, nem conduzir à criação de
guetos educativos. Quanto mais variada for a formação, e potencialmente rica em conteúdo,
em desafios, em colocação de questões, em questionamento dos esquemas pré-estabelecidos,
etc., mais facilidades têm o ambiente, o meio envolvente e a comunidade de contribuir
positivamente para o desenvolvimento das aptidões e competências dos formandos.  Assim, é
forçoso admitir que a categorização dos alunos, estagiários e outros estudantes em grupos
homogéneos, classificados segundo determinados critérios como a idade, o sexo, o estatuto
sócio-profissional, etc., empobrece a experiência educativa, apesar de facilitar a obtenção de
resultados imediatos no âmbito da relação pedagógica.  Tal contradição entre estratégia
integrativa e estratégia segregativa, entre turmas únicas e turmas por níveis constitui um dos
principais desafios dos sistemas educativos na Europa. As turmas estruturadas por níveis
favorecem a ruptura entre grupos sociais tornando-os irreconciliáveis, contrariam o princípio
da homogeneização da sociedade e da coesão social e favorecem a exclusão com base no
insucesso escolar. Em contrapartida, as classes homogéneas facilitam a socialização e
promovem a familiarização com aquilo que nos é estranho (onde as diferenças constituem um
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instrumento de enriquecimento mútuo), mas também criam obstáculos ao progresso dos
alunos com um potencial de desenvolvimento mais rápido, sem agilizar a evolução dos alunos
mais lentos.

Assim, tanto a abordagem para fins específicos como a abordagem mais geral têm as suas
próprias contradições. É fundamental criar de um equilíbrio dinâmico pluridimensional
(curto/médio prazo, remediar/prevenir, estratégia integrativa/estratégia segregativa, etc.). Um
tal processo deverá contar não apenas com a cooperação dos actores directamente envolvidos
(o sistema educativo e o sector empresarial, como acima referido), mas também com outros
componentes da "sociedade civil" e, nomeadamente, com o sector que a Comissão Europeia
designa por "terceiro sistema". Com efeito, a necessidade de desenvolver abordagens
alternativas no domínio da educação e da formação ocorre a par de uma outra necessidade
comum, o reforço de uma "sociedade participativa".

Não se trata de promover arbitrariamente um "modelo" alternativo, que deveria impor-se e, a
fortiori, ser imposto. Trata-se sim de, em relação às três "fases" identificadas no início deste
texto e que se sobrepõem cada vez mais, de reforçar a capacidade de todo o sistema de
educação e formação prevenir o mais cedo possível os casos de exclusão e de facilitar a
integração social, cultural e profissional dos grupos marginalizados. A complexidade deste
desafio aumenta à medida que aumenta também a necessidade de manter a coesão de todo o
sistema, nomeadamente garantindo que as acções e as medidas específicas orientadas para
determinados públicos-alvo (principalmente, os grupos "excluídos") não conduzam à sua
fragmentação e, por um "perverso" efeito de regressão muito comum, a uma maior
marginalização desses mesmos grupos.

Questões para debate
(a) Como gerir as nossas diferenças culturais e sociais de forma a evitar o insucesso educativo?

(b) Como remediar as situações de insucesso educativo?

(c) Que actores devem ser afectados a cada um dos tipos de formação?
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Programa do fórum

Segunda-feira, 26 de Junho de 2000
09h00 Discurso de boas vindas e abertura do fórum Ágora, por Stravros Stavrou,

director adjunto do Cedefop

09h15 Problemática: integrar respeitando as diferenças, por Éric Fries Guggenheim,
responsável do projecto Agora Thessaloniki do Cedefop.

1ª Sessão Como gerir as nossas diferenças para evitar o insucesso escolar
09h30 Estudos de casos: A escola única: a integração

•  A integração dos alunos imigrantes na "Danske Folkeskole": Johannes
Bang, Ministério da Educação (Dinamarca)

•  A integração dos deficientes no ensino regular: Annet De Vroey, Katholieke
Hogeschool Leuven, VOBO - Formação contínua de professores do ensino
especial (Bélgica)

10h00 Estudos de casos: A escola à medida dos alunos: a diferenciação

•  Ensino separado para raparigas e rapazes ou co-educação? Heidi Schrodt,
Directora do liceu Rahlgasse (Áustria)

•  O ensino para sobredotados: Prof. Franz Mönks, Universidade Católica de
Nijmegen, (Países Baixos)

10h30 Discussão aberta sobre o tema "Integração/Diferenciação"

11h30 A evolução democrática da Escola: uma cultura comum para todos?: por J.-Y.
Rochex, docente na área das Ciências da Educação na Universidade de Paris-VIII

12h00 Debate sobre a democracia e a cultura comum

Segunda-feira, 26 de Junho de 2000 (continuação)

2ª Sessão Como remediar as situações de insucesso escolar?
14h40 Estudos de casos: A escola alternativa

•  A "produktionskole" na Dinamarca: Verner Ljung, Foreningen for
produktionsskoler og produktionshøjskoler (Dinamarca)

•  A "escuela taller" em Espanha: L. Herrero, Escuella Taller de Hervas (Espanha)

•  A escola de segunda oportunidade: Barbara Brodigan, Directora da Escola
de Segunda Oportunidade de Leeds (Reino Unido)

•  O diploma de ensino secundário técnico: Jim Gleeson, Universidade de
Limerick, Ministério da Educação (Irlanda)
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16h15 Estudos de casos: As vias alternativas à escola

•  O Programa 501-301 em Berlim: Manfred Schneider, Chefe de projecto da
Associação para o Desenvolvimento da Formação Cultural e Profissional
dos Jovens e dos Jovens Adultos-BBJ (Alemanha)

•  A experiência levada a cabo pelo grupo Dioguardi na Apúlia: Massimiliano
Franceschetti, Instituto do Desenvolvimento da Formação Profissional dos
Trabalhadores - ISFOL (Itália)

•  O projecto "Nightriders-tailoring training to young lifestyle": Jane Lavelle,
Serviço Municipal de Juventude de Newport, País de Gales (Reino Unido)

•  Reformas e experiências nos dispositivos de formação: paradoxo de um
sucesso: Joaquim Casal, Universidade Autónoma de Barcelona (Espanha)

17h45 Debate sobre as intervenções

Terça-feira, 27 de Junho de 2000

3ª Sessão Que actores devem intervir em cada um dos tipos de formação?
09h00 A estratégia "novas qualificações" - o papel dos intervenientes: Paul Rué, antigo

responsável pela missão "novas qualificações", da Association Europe et
Société (França)

09h30 A relação entre formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas na
formação profissional: Thomas Vogel, Universidade Militar Federal,
Hamburgo (Alemanha)

10h00 O papel e as responsabilidades das empresas em matéria de formação: Heikki
Suomalaïnen, Confederação Finlandesa das Indústrias e das Entidades Patronais -
TT, e presidente  do Comité Formação e Mercado de Trabalho da UNICE

10h30 O papel das autoridades locais na formação profissional das pessoas
desfavorecidas: Wolfgang Schlegel, Institut für berufliche Bildung,
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitk Gmbh, gabinete de Bruxelas (Alemanha)

11h30 Mesa redonda dos agentes da formação profissional inicial e contínua sobre os
métodos de formação alternativos:

•  Caroline Jones, Conselho Regional de Newport (Reino Unido)

•  Régis Regnault, Confederação Geral do Trabalho (França)

•  Lise Skanting, Associação Dinamarquesa de Entidades Patronais (Dinamarca)

•  Edward Tersmette, Grupo de Avaliação das Escolas de Segunda
Oportunidade, DG Educação e Cultura (Comissão Europeia)

12h30 Discussão aberta sobre os métodos de formação alternativos
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1. A integração dos alunos imigrantes no sistema
de ensino dinamarquês

Johannes Bang

Permitam-me fazer uma introdução muito breve ao sistema de ensino dinamarquês.

Cerca de 75% das mães dinamarquesas estão activamente integradas no mercado de trabalho.
Por conseguinte, a maior parte das crianças começa por ir para uma e creche e mais tarde para
um jardim de infância até aos seis anos, onde frequentam um ano de ensino pré-escolar.
Embora facultativo, este período pré-escolar é frequentado por 98% das crianças. Aos sete
anos, iniciam um período de escolaridade obrigatória de nove anos.

Finda a escolaridade obrigatória, têm a possibilidade de frequentar um 10.º ano de
escolaridade facultativo. Se assim o desejarem, poderão prosseguir os seus estudos
secundários, optando pela via do ensino geral, orientada para o acesso ao ensino superior, ou
pela via do ensino profissional. O objectivo do Governo é assegurar que 95% dos alunos
completem uma destas duas vias de ensino secundário superior.

Dispomos igualmente de um sistema de educação para adultos muito bem desenvolvido,
frequentado todos os anos por cerca de um terço da população adulta.

Os elementos mais importantes do sistema de ensino são os mais difíceis de traduzir em
números ou gráficos. Em primeiro lugar, a Folkeskole – o nome dado às escolas básicas onde
é ministrado o ciclo de nove anos de ensino obrigatório – é uma escola para todos. Trata-se de
uma escola abrangente. Os alunos não são agrupados por níveis de rendimento e os alunos
mantêm-se na mesma turma do primeiro ao nono ano, começando a ser atribuídas notas no
sétimo ano. Adoptámos um sistema de director de turma que é muito importante. O director
de turma, cargo normalmente assumido pelo professor de Dinamarquês, acompanha os alunos
ao longo de vários anos, chegando por vezes a acompanhá-los até ao fim da escolaridade
obrigatória. Este professor é responsável pelos alunos, pela sua educação e bem-estar. Por
exemplo, se o director de turma detectar problemas sociais, tem a responsabilidade de
informar as autoridades competentes, que poderão, assim, contactar a família e procurar
soluções para resolver o problema. Quando uma criança tem problemas na escola, tem, na
maioria dos casos, problemas sociais em casa.

O director de turma é também responsável pela cooperação com os pais, com os quais
organiza várias reuniões ao longo do ano. Embora não sejam atribuídas notas até ao sétimo
ano, como já foi referido, o director de turma tem a obrigação de informar os pais acerca do
nível de desempenho dos seus filhos duas vezes por ano.
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Esta colaboração estreita com os pais é muito importante. Visto que existe, quase sempre, um
bom relacionamento entre o director de turma e os pais, é normal entrarem em contacto
sempre que surge um problema de forma a evitar que este se agrave.

Não havendo separação dos alunos por níveis de rendimento, tentamos personalizar o ensino
ao máximo. Em todas as escolas, existe um sistema de ensino especial bem estruturado, de
modo a que os alunos obtenham apoio quando revelam um atraso relativamente aos restantes
colegas. Este trabalho pode ser desenvolvido tanto dentro da sala de aula por um professor
suplementar, dando apoio durante algumas horas por semana, como fora da sala de aula.
Normalmente, é o director de turma que toma a iniciativa para prestar apoio à criança.
Contudo, é uma prática cada vez mais comum serem os próprios pais a solicitar este tipo de
apoio. Muitas vezes, ao fim de algum tempo, é necessário repetir este apoio e existem casos
de alunos que necessitam de apoio durante a maior parte da escolaridade. De uma forma geral,
as crianças gostam desse apoio e mostram-se desejosas de obterem ajuda. Hoje em dia, é uma
prática bem aceite e deixou de ser vista como uma situação vergonhosa, como o era no meu
tempo de escola, há muitos anos atrás.

Outra característica importante do ensino na Dinamarca é a liberdade dada aos professores na
escolha dos seus próprios métodos de ensino e no uso dos materiais pedagógicos que acharem
mais relevantes. Embora não existam inspecções nas escolas, nem muito controlo, os
professores são na sua maioria excelentes, muito responsáveis e empenhados no seu trabalho,
o que, em minha opinião, é o aspecto mais importante de qualquer sistema de ensino.

Temos um bom sistema de formação em serviço que ajuda os professores a manterem-se
actualizados em termos de competências, novos métodos, etc.

Quando faço uma introdução ao sistema de ensino dinamarquês a pessoas de outros países,
perguntam-me frequentemente se não temos maus professores. É evidente que sim e é sempre
desastroso para uma turma ter um mau professor. Todavia, penso que são situações
esporádicas e, quando existem casos destes, os pais queixam-se ao director da escola, que irá
tentar ajudar e apoiar esse professor.

Um dos maiores desafios que os países europeus têm de enfrentar, hoje em dia, é a integração
de alunos imigrantes nos nossos sistemas de ensino. Se formos bem sucedidos, teremos
sociedades interculturais, onde pessoas de diferentes origens poderão viver em harmonia e
onde todos, independentemente da origem, poderão participar no desenvolvimento da nossa
sociedade. Usei deliberadamente a expressão "sociedade intercultural", porque o termo
"intercultural" implica interacção entre culturas diferentes, ao passo que numa sociedade
multicultural, as pessoas limitam-se a coexistir, com muito pouca ou mesmo nenhuma
interacção.

Se não ultrapassarmos esse desafio com sucesso, teremos grupos de jovens imigrantes sem
perspectivas de futuro para si próprios nas nossas sociedades, que irão abandonar os estudos
ou completar a sua escolaridade com resultados tão fracos que lhes será impossível prosseguir
os seus estudos ou arranjar trabalho. Este cenário não está longe daquilo que lemos



15

diariamente nos jornais: grupos de jovens envolvidos no mundo da violência e da
criminalidade, entrando assim num círculo vicioso, uma vez que as pessoas que lêem estas
notícias ou vêm estas imagens na imprensa, não estão dispostas a dar emprego a jovens
imigrantes, levando a aumentar o número de jovens imigrantes no desemprego e entregues a si
próprios nas ruas.

A melhor forma de evitarmos este círculo vicioso é proporcionarmos uma boa educação para
todos, de acordo com as capacidades de cada um. Embora pareça muito simples, esta solução
é, como todos sabemos, muito difícil de pôr em prática. Permitam-me começar pelo princípio.

Há cerca de 10 anos, começámos a receber no Ministério da Educação cada vez mais
relatórios sobre crianças de ascendência estrangeira nascidas na Dinamarca que entravam para
a escola sem saberem uma palavra em Dinamarquês e, pior ainda, os professores informavam-
nos de que estas crianças manifestavam, em relação à sua idade, alguns atrasos ao nível do
vocabulário da respectiva língua materna. Estas crianças eram colocadas em turmas especiais
onde lhes era ministrado um curso intensivo de Dinamarquês mas, ao fim de dois anos, os
resultados escolares continuavam a ser muito fracos. Tinham tantas lacunas ao nível das
competências linguísticas básicas na sua própria língua materna que sentiam grandes
dificuldades em adquirir essas mesmas competências básicas noutra língua. Apesar de todos
os esforços para se inverter esta situação, continuavam a ficar muito atrás dos seus colegas de
turma dinamarqueses. Determinar até que ponto viriam a ser, algum dia, capazes de recuperar
esse atraso tornou-se um grande problema.

Algumas destas crianças chegaram a frequentar centros de dia, mas as mães voltaram a retirá-
las de lá. Como dizia uma mãe turca, “Quero que o meu filho seja turco e vocês estão a
transformá-lo numa criança dinamarquesa”.

Por que razão tinham estas crianças um nível de competência linguístico na sua língua
materna tão inferior ao das outras crianças com a mesma idade?

As famílias eram todas provenientes de aldeias. Eram na sua maioria analfabetas ou tinham
frequentado a escola durante um período muito curto. Nas aldeias, os rapazes acompanham o
pai logo que começam a andar e a poderem ser úteis, aprendendo a língua de um ponto de
vista utilitário, em função das situações práticas em que se encontram. As raparigas
acompanham as mães e aprendem as aptidões destas. Geralmente, os avós estão por perto e
têm tempo para conversar com as crianças. É, em muitos aspectos, uma boa educação. As
crianças desenvolvem as competências linguísticas necessárias à vida na aldeia. Na
Dinamarca, a situação é bem diferente. Os rapazes não podem acompanhar o pai no emprego.
As raparigas podem acompanhar a mãe na cozinha, mas nem elas, nem os seus irmãos podem
sair de casa. Os avós ficaram no país de origem e não podem conversar com os netos, nem
contar-lhes histórias e contos tradicionais. Estes foram substituídos pelo leitor de vídeo, o que
torna as crianças passivas e não contribui em nada para o desenvolvimento das suas
competências.
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Para contornar esta situação, lançámos um projecto-piloto financiado pela UE, destinado a
crianças em idade pré-escolar e às respectivas mães. Os membros da equipa eram educadores
dinamarqueses e bilingues. Este aspecto foi muito importante, já que o nosso objectivo era
desenvolver as competências linguísticas na língua materna, ao mesmo tempo que lhes era
ensinado dinamarquês. Descobrimos mais tarde que teríamos de lidar com uma situação não
apenas bilingue, mas trilingue: turco, curdo e dinamarquês. Assim, conseguimos arranjar bons
professores trilingues e, como todos bem sabemos, o sucesso de qualquer projecto educativo
depende do empenho e do nível de qualificações da equipa.

A participação das mães era um aspecto fundamental para que pudéssemos desenvolver as
competências das mães e dos filhos em paralelo. No início, as mães sentavam-se em círculo à
volta das crianças observando as actividades destas. À medida que as crianças se iam
interessando cada vez mais pelas actividades e desenvolvendo cada vez mais depressa, as
mães iam ficando cada vez mais descontraídas e podiam passar para uma sala contígua onde
lhes era ministrado um curso de língua dinamarquesa, aprendendo, ao mesmo tempo, a
conhecer a sociedade dinamarquesa na sua própria língua. Sempre que o desejassem, as mães
podiam ir à outra sala para observar os seus filhos em plena actividade.

Consideramos que o mais importante numa actividade educativa é conquistar a confiança
tanto dos pais como das crianças, razão pela qual este projecto foi desenvolvido num centro
de dia para crianças dinamarquesas, de modo a que todas as crianças tivessem acesso ao
mesmo espaço. A nossa ideia era permitir que as crianças turcas e dinamarquesas pudessem
brincar juntas e, através das brincadeiras, fazer com que as crianças turcas fossem
desenvolvendo as suas competências linguísticas em dinamarquês. No entanto, as crianças
brincavam em grupos separados, interagindo muito pouco umas com as outras. Só ao fim de
dois anos começaram a brincar juntas. Estas crianças estão actualmente a terminar a
escolaridade obrigatória com um rendimento escolar semelhante ao dos seus colegas
dinamarqueses. As mães cooperam de forma bastante activa com a escola e, graças a um bom
acompanhamento da educação dos seus filhos e ao contacto regular com os seus professores,
estão perfeitamente conscientes da importância da educação, mostrando grande interesse na
evolução dos filhos.

Tive a oportunidade de convidar algumas pessoas a visitarem o projecto durante o último ano
da sua realização. Era muito importante para mim que os políticos e outros decisores vissem o
projecto com os seus próprios olhos, dado que normalmente não têm tempo para ler longos
relatórios. Além disso, é-lhes mais fácil acreditarem e lembrarem-se daquilo que viram
pessoalmente. Paralelamente, fui divulgando esta iniciativa um pouco por todo o país.

É para mim motivo de especial satisfação comunicar-lhes que o Parlamento dinamarquês
aprovou uma lei que obriga as autoridades locais a oferecerem 15 horas de desenvolvimento
linguístico aos filhos de imigrantes a partir dos quatro anos idade até à entrada na escola, aos
seis anos de idade. Esta disposição é igualmente aplicável às crianças que frequentam centros
de dia, onde cerca de 70% destas crianças passam os seus dias. Esta percentagem tem vindo a
aumentar de ano para ano devido à aprovação de uma lei sobre a educação para adultos que
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obriga tanto os imigrantes como os refugiados a frequentarem cursos de dinamarquês de modo
a poderem participar no sistema de educação e arranjar emprego.

Os centros de dia promovem um programa de desenvolvimento linguístico de 30 minutos
diários junto das crianças. Este programa tem vindo a afirmar a sua importância, já que
mesmo as crianças que passavam três a quatro anos em centros de dia não dominavam o
dinamarquês suficientemente bem para conseguir acompanhar uma aula normal. No entanto,
as crianças que seguiram este programa de desenvolvimento linguístico são actualmente
capazes de acompanhar uma aula normal.

Os programas de desenvolvimento linguístico para crianças pequenas não resolve, contudo,
todos os problemas. Devido às crescentes exigências da escola em termos de competência
linguística, os nativos não se apercebem de que a educação é cada vez mais influenciada pela
cultura do país em que vivem. Os professores fazem referências em todas as disciplinas aos
conceitos de sociedade e cultura, no seu sentido mais lato.

Os alunos imigrantes têm a possibilidade de ter aulas suplementares de dinamarquês como
segunda língua ao longo de todo o percurso escolar. Todavia, a importância destas aulas
suplementares de dinamarquês não foi ainda bem compreendida pelos políticos e decisores.
Existe entre eles a convicção de quando a criança aprende uma língua aprende-a para sempre.
Na realidade, o processo não funciona bem desta forma: a língua é um sistema vivo que se
desenvolve ao longo da vida e todos sabemos que, se não actualizarmos as nossas
competências linguísticas através da prática, da leitura, etc., a língua adquirida pode
desaparecer.

Durante a escolaridade, muitos alunos pedem ajuda aos pais nos trabalhos de casa e muitos
pais ajudam os filhos. Muitas vezes, essa ajuda consiste apenas numa conversa sobre o tema
de uma composição ou na indicação de um livro onde os alunos poderão encontrar as
informações necessárias. Todavia, a maioria dos filhos de imigrantes não tem esta
possibilidade. Eu iria mais longe e acrescentaria que o mesmo se aplica a muitas crianças
dinamarquesas.

Tendo em conta esta dificuldade, lançámos uma série de projectos-piloto em algumas escolas,
em que um professor se disponibiliza todas as tardes durante uma hora para ajudar os alunos a
fazerem os seus trabalhos de casa. Discutem diferentes soluções com as crianças e ajudam-nas
a encontrar os livros mais adequados na biblioteca da escola, onde podem obter as
informações de que necessitam para elaborar um trabalho ou resolver um problema.

Este tipo de ajuda nos trabalhos de casa tem revelado ser de uma importância. fundamental, na
medida em que permite aos alunos irem para a escola bem preparados, com todos os trabalhos
prontos a entregar ao professor. Ir para a escola bem preparado com a consciência de ter feito
um bom trabalho proporciona a qualquer aluno uma sensação maravilhosa. O sucesso gera
mais sucesso.
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Aqueles que não têm esta possibilidade podem desistir de fazer os trabalhos de casa e ficar
com a sensação de que há muita coisa que não conseguem compreender na escola. Não
admira, assim, que muitas dessas crianças não gostem de ir para a escola. A escola torna-se
um fardo para elas e, nos casos mais problemáticos, dá-se o abandono. A Dinamarca tem o
privilégio de possuir um excelente sistema de educação para adultos, o que nos leva a
reconhecer que, em muitos sentidos, nunca é tarde demais para aprender. Não deixa de ser
verdade, mas aqueles que sentiram repetidamente o insucesso escolar podem, por outro lado,
ter desenvolvido a noção de que a escola não é lugar para eles e, assim, afastar-se de todos os
excelentes programas que são postos à sua disposição. É, por essa razão, vital que todas as
crianças tenham experiências de sucesso na escola para que possam ter a coragem de
prosseguir os seus estudos numa fase posterior.

Tenho a firme esperança de que este tipo de programas venha a ser implementado em todas as
escolas, para que todas as crianças possam beneficiar de apoio nos seus trabalhos de casa.

Entre 1992 e 1998, o governo dinamarquês investiu cerca de 100 milhões de Coroas (cerca de
14 milhões de euros) para melhorar a educação dos filhos de imigrantes. Os resultados podem
ser resumidos da seguinte forma:

(a) Toda a estrutura da escola deve assumir a responsabilidade da educação das crianças.

(b) Deve existir uma boa cooperação entre professores dinamarqueses e professores bilingues.

(c) Deve existir uma boa coordenação entre as aulas de língua materna e o ensino do
dinamarquês.

(d) Deve existir uma boa cooperação com os pais.

(e) A cultura dos alunos imigrantes tem de desempenhar um papel activo na escola.

Ao completarem a escolaridade obrigatória, os alunos recebem muitas informações sobre as
vias que poderão seguir em termos de ensino geral e de ensino e formação profissional.

Os pais dinamarqueses sentem muitas vezes dificuldades em encontrarem a melhor via para os
seus filhos no sistema de ensino quando termina o período de nove anos de escolaridade
obrigatória. Nas nossas escolas, tentamos aconselhar os alunos sobre as diferentes
possibilidades educativas, fornecendo-lhes toda uma série de material impresso. Durante os
dois últimos anos de escolaridade obrigatória, levamos os alunos a empresas e a workshops,
de modo proporcionar-lhes alguma experiência prática. Os alunos imigrantes dispõem,
obviamente, das mesmas informações e das mesmas possibilidades que os seus colegas
dinamarqueses, mas a situação em que se encontram é bastante diferente.

Em primeiro lugar, estes alunos provêm de países com tradições educativas muito diferentes
das nossas. Muitas das nossas estruturas educativas simplesmente não existem nos seus países
de origem. Não basta, portanto, traduzir e fornecer-lhes o material informativo, que implica
um processo complexo e muito dispendioso, uma vez que esse material tem de ser
periodicamente actualizado.
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Importa ter em conta que a educação de um rapaz ou de uma rapariga é, em muitas culturas,
uma decisão familiar. É, por essa razão, essencial que os pais disponham da informação
correcta para poderem tomar a decisão mais acertada. Mas como fazê-lo?

Descobrimos que a melhor solução era dar formação em aconselhamento escolar a professores
provenientes das culturas em causa. Não basta apenas informar os pais sobre as diferentes vias
de ensino existentes, mas sim encontrar também a pessoa adequada para transmitir essa
informação. Os pais nutrem um grande respeito pelos professores que falam a mesma língua
materna e sentem-se mais motivados para ouvi-los e seguir os conselhos que lhes são dados,
podendo ainda fazer perguntas na sua própria língua, o que facilita muito todo o processo.
Temos o exemplo de uma professora com árabe como língua materna que se deslocou a casa
de várias alunas e ajudou as mães a decidirem sobre o futuro das filhas. Conseguiu-se, assim,
quebrar o gelo e as raparigas começaram a frequentar outros cursos onde obtiveram uma boa
taxa de sucesso. Estes resultados espalharam-se muito rapidamente pelas diferentes
comunidades de imigrantes e refugiados e serviram de incentivo a outros pais que deixaram os
seus filhos e filhas prosseguirem os estudos para além da escolaridade obrigatória.

Temos vindo a observar que tanto o número como a percentagem de alunos imigrantes que se
mantêm no sistema de ensino têm vindo a subir de ano para ano. Algumas comunidades
chegam mesmo a igualar a média dos alunos dinamarqueses da mesma faixa etária.
Efectivamente, a distribuição destes alunos pelos diferentes cursos é muito desigual,
registando-se uma preferência pelas faculdades de medicina, por ser esta via muito apreciada
pelas famílias de imigrantes, ao passo que a presença destes alunos nos cursos de
humanidades fica muito atrás da média da respectiva faixa etária.

Existem, todavia, outros problemas por resolver, especialmente junto dos jovens recém-
chegados que saíram do seu país com um nível de escolarização muito fraco ou mesmo sem
escolarização. Alguns destes jovens que frequentaram escolas dinamarquesas durante alguns
anos, mas que por diversas razões não obtiveram qualificações minimamente satisfatórias, não
conseguem completar um curso. Iniciámos recentemente um projecto dedicado a estes jovens,
que assenta na cooperação entre diversas estruturas de ensino tendo em vista a criação de
cursos individualizados para jovens. O projecto implica a combinação de uma formação
linguística e uma formação prática, que visa dotar os jovens de um nível de qualificações
equivalente ao ensino secundário profissional. Como se trata de um projecto recente, ainda
não conseguimos aferir os resultados.

A educação de crianças de etnia cigana constitui um dos maiores desafios. Embora essa etnia
tenham uma presença muito pouco significativa na Dinamarca, conta, no entanto com uma
série de famílias oriundas da ex-Jugoslávia que se estabeleceram em Helsingor há cerca de 25
anos atràs. Os Ciganos são a etnia mais excluída da Europa, sendo mesmo provável que a sua
exclusão seja, hoje em dia, ainda mais significativa do que no passado, devido às crescentes
exigências que as nossas sociedades colocam em termos de educação e qualificação. Os
trabalhos não especializados estão a desaparecer e o mesmo sucede com as profissões
tradicionalmente desempenhadas pelos Ciganos.
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No grupo que se fixou na Dinamarca, por tradição, as crianças não frequentavam a escola.
Levar as crianças a ir à escola era, por conseguinte, um desafio. Todavia, graças ao empenho
de um grupo de técnicos oriundos do sistema de ensino e da assistência social, conseguimos
recuperar estas crianças para a escola e para o ensino. O facto de algumas famílias terem
reconhecido a necessidade da educação e terem apoiado os seus filhos revelou-se uma ajuda
preciosa.

Actualmente, 25 anos volvidos sobre a chegada desse grupo à Dinamarca, constatamos que
vários jovens desta etnia conseguiram passar nos exames finais do ensino secundário e que
muitos deles obtiveram os mesmos níveis de rendimento escolar que os dos colegas
dinamarqueses. Continuamos, todavia, a ter problemas com cerca de um terço desta
população. As autoridades de assistência social perderam a paciência e começaram a reduzir
os subsídios atribuídos aos pais que não levarem os filhos à escola todos os dias. Este método
revelou-se eficaz, já que os pais passaram a levar os seus filhos à escola, o que representa sem
dúvida o primeiro passo para um percurso educativo. O facto de as crianças gostarem de ir à
escola dá-nos também alguma esperança relativamente a este terço da população cigana. Este
sucesso deve-se, em parte, ao facto de se ter verificado que muitos dos elementos do grupo
obtiveram sucesso e que os Ciganos também podem ascender socialmente.

Como já foi dito, nada disto teria sido possível sem o grande apoio prestado por um vasto
conjunto de pessoas empenhadas, que fizeram um esforço extraordinário para ajudar este
grupo. Estes esforços ilustram a boa cooperação entre os sistemas de ensino e de assistência
social, que aplicaram as diferentes leis e regulamentos de forma construtiva em benefício das
crianças ciganas e das suas famílias.
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2. Serviços de apoio para a educação inclusiva

Annet De Vroey (1)

Acreditamos que a educação inclusiva pode ser um instrumento muito útil para reduzir o
insucesso escolar de crianças com alguma deficiência, problemas de aprendizagem ou
necessidades educativas especiais. No sistema educativo flamengo, a educação inclusiva
representa uma alternativa ao ensino especial tradicional. A educação inclusiva fomenta o
debate sobre a eficácia do ensino especial e obriga os responsáveis políticos a procurarem
outras formas de responder às necessidades das crianças com deficiências ou problemas de
aprendizagem. A educação para alunos com necessidades especiais (em vez de ensino
especial) terá de ser reinventada, através da criação de um ambiente inclusivo dentro da sala
de aula e, sempre que necessário, com a ajuda de serviços de apoio.

2.1. O estigma social das escolas de ensino especial

Embora todos os países europeus tenham adoptado várias medidas para evitar ou reduzir o
insucesso escolar, este é ainda bastante significativo. Segundo Joaquim Casal, que analisou
muitas das medidas adoptadas e os progressos alcançados na educação em geral, este
fenómeno poderá ser mesmo designado de “paradoxo do sucesso”. O acesso generalizado ao
ensino gera mais insucesso escolar (Casal, J. et al.). Na Flandres, a idade de escolaridade
obrigatória é 18 anos. Muitos jovens com 16 e 17 anos perderam toda a motivação para
continuar os seus estudos e necessitam de alternativas ao nível da formação profissional, dado
que os programas escolares não respondem de forma satisfatória às suas necessidades. Em
especial, os alunos que já reprovaram alguns anos (o que acontece com frequência) e aqueles
que não receberam ajuda ou apoio em momentos cruciais, perderam todo o interesse nos
estudos e, pior do que isso, perderam toda a auto-estima.

O paradoxo não reside apenas na taxa de insucesso, mas também no valor associado ao
“insucesso”: quanto mais importante se torna a educação, mais grave se torna o problema do
insucesso. Isto significa que a não participação ou a exclusão do sistema de ensino cria
imediatamente um estigma social. A integração numa turma ou num grupo de estudantes
representa um valor importante. A participação num programa escolar é considerada como um
valor positivo. A obtenção de um certificado de habilitações é um passo necessário para
conseguir um emprego ou desempenhar qualquer papel na sociedade.

Esta é a principal razão por que devemos rejeitar o sistema de ensino especial separado para
crianças com problemas de aprendizagem ou portadoras de deficiência como a única solução

                                                
(1) Annet De Vroey, Katholieke Hogeschool Leuven, VOBO (formação de professores para a educação

inclusiva) – Gezin & Handicap, Associação de Pais, Antuérpia, Bélgica.
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possível. Todavia, na Flandres, apesar das medidas de integração adoptadas, a maioria das
crianças com graves problemas de aprendizagem ou deficiências físicas ou sensoriais ainda
são encaminhadas para escolas de ensino especial. Embora a situação na Europa varie de país
para país, a Bélgica ainda se encontra na fase inicial de um lento processo de transição para
modelos baseados em necessidades especiais.

Muitos pais sentem que não têm uma verdadeira escolha no que respeita ao futuro dos seus filhos:
quando uma criança apresenta problemas ou dificuldades de aprendizagem derivados de uma
deficiência, é quase automaticamente encaminhada para uma escola de ensino especial. Mesmo
quando os pais têm a possibilidade de optar, conseguem apenas vislumbrar a inconsistência
entre as duas opções: enquanto que as escolas de ensino especial dispõem de todos os meios
para proporcionar uma educação a crianças com necessidades especiais, as escolas regulares
têm de trabalhar nos limites do seu orçamento. Os pais sabem que não dispõem de uma
verdadeira escolha mas, ao mesmo tempo, começam a sentir os efeitos da desvalorização
social. O sistema já está indissociavelmente ligado a um estigma social. Os pais temem que os
seus filhos não se consigam libertar deste “rótulo” ou desta desvalorização quando
terminarem os seus estudos. Por este motivo, defendem que a inclusão constitui um meio mais
“natural”e mais social de lidar com necessidades especiais (Lebeer, Jo. & De Vroey, Annet).

Os pais não são os únicos defensores da inclusão. No passado, os pais que se atreviam a
opor-se a que os seus filhos frequentassem uma escola de ensino especial eram vistos como
pais com um grave problema psicológico: considerava-se que precisavam de ajuda pelo facto
de não aceitarem que os seus filhos tinha um problema. Hoje em dia, pelo menos, as
preocupações destes pais são levadas mais a sério e as suas solicitações merecem o apoio de
vários sociólogos e educadores que estudam novos modelos e teorias sobre deficiências e o
estigma social (Priestley, M.; Hall, J.T.; Fougeyrollas, P.)

2.2. As diferenças deixaram de ser �simples� categorias

Por que razão inventámos as escolas de ensino especial?

A existência de escolas de ensino especial significa implicitamente que as escolas regulares
não são responsáveis pela educação de todos os grupos de alunos. As escolas não podem, ou
não deveriam ter de lidar com todos os tipos de problemas ou diferenças. No passado,
pensávamos que era possível classificar todos os tipos de diferenças e enviar as crianças para
um local especial que lidasse apenas com uma determinada categoria de alunos. Hoje em dia,
somos forçados a admitir que, ainda que seja possível basear os nossos programas educativos
nestas categorias, cada escola terá ainda assim que lidar com diferenças de diversos tipos,
como sejam diferenças culturais, linguísticas, sociais e religiosas. Estas diferenças também
correspondem a necessidades educativas especiais. Não podemos continuar a fingir que é
possível eliminar todas as diferenças numa sala de aulas normal. A verdade é precisamente o
contrário: os professores têm de reconhecer que todas as crianças são diferentes em termos de
talento, ritmo de aprendizagem e temperamento (Stevens, L.M.). Mesmo em relação às
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crianças deficientes, cujas necessidades educativas e resultados académicos apresentam
características tão especiais que parece impossível integrá-las numa sala de aulas normal, é
possível definir as suas diferenças de acordo com este mesmo modelo.

Um professor não pode esperar que todos os alunos atinjam os mesmos objectivos através dos
mesmos meios e ao mesmo tempo. As diferenças que existem necessariamente em todas as
salas de aula “normais” são cada vez mais significativas (Ramsey, P.), devido não só às
mudanças que ocorrem no mundo, mas também porque a sociedade exige uma maior
individualidade e uma maior preocupação com as necessidades individuais. Se todas as salas
de aula se deparam com esta realidade em constante mutação, que abordagem deveremos
adoptar? Devemos continuar a conceber escolas de ensino especial para um número cada vez
maior de grupos diferentes e, desta forma, classificar cada criança?

Há cerca de 10 a 15 anos atrás, quando foram adoptadas as primeiras medidas de integração
na Bélgica, as escolas de ensino especial, paradoxalmente, passaram a desempenhar um novo
papel: as escolas para crianças com deficiências de aprendizagem eram muitas vezes vistas
como locais com profissionais mais bem preparados e meios mais adequados, que poderiam
evitar a ocorrência de problemas de aprendizagem mais graves. As pessoas estavam convencidas
de que, se as crianças frequentassem estas escolas desde tenra idade, ou seja, desde o princípio
da escola primária, as suas hipóteses de reintegração seriam muito maiores. Embora este
modelo ainda seja utilizado, nem todas as crianças têm hipótese de voltar para as escolas
regulares. Mesmo que isso aconteça, terão entretanto perdido o contacto com os seus antigos
colegas. Se não forem reencaminhadas para as escolas regulares, significa que ainda estão
atrasadas em relação às outras crianças e que não terão capacidade para acompanhá-las, ainda
que sejam colocadas numa turma de alunos um ano mais novos do que elas. Além disso, as
escolas regulares ainda não tinham aprendido a lidar com o problema, não estavam preparadas
para o enfrentar, nem tinham sido convidadas a participar no processo de integração. Não
obstante a adopção das primeiras medidas de integração e a crença no sucesso da reintegração,
basicamente nada tinha mudado. As ideias sobre as deficiências, os problemas de aprendizagem
e mesmo sobre os problemas sociais e comportamentais permaneciam inalteradas.

O conceito de escola de ensino especial baseava-se num modelo “clínico” ou “individualista”
da deficiência (Priestley, M.). As crianças com uma determinada deficiência ou dificuldade de
aprendizagem eram consideradas totalmente diferentes das outras crianças, dado que estavam
indissociavelmente ligadas ao seu problema específico. Por outras palavras, as dificuldades
académicas ou escolares eram consideradas quase inevitáveis devido ao problema psicológico
ou clínico identificado. Desta forma, o diagnóstico de uma determinada deficiência ou problema
de aprendizagem era suficiente para encaminhar uma criança para uma escola de ensino especial.

De acordo com esta orientação, as diferenças ao nível dos resultados académicos deviam-se
exclusivamente à disfunção em causa. A deficiência era sobrevalorizada e excessivamente
generalizada:  era vista praticamente como a única ou a principal característica da criança e,
simultaneamente, pensava-se que todas as crianças com uma determinada deficiência ou
problema de aprendizagem tinham as mesmas necessidades especiais. Mesmo nos dias de
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hoje, as escolas de ensino especial prevêem a mesma resposta “global” para todas as crianças
com uma determinada disposição. Subitamente, todas apresentam as mesmas necessidades a
nível intelectual (geralmente baixo), social, emocional, etc. De acordo com esta perspectiva
individualista (ou, muitas vezes, clínica), a causa do insucesso escolar reside na criança. A
própria deficiência justifica um tratamento diferente e separado.

2.3. Rumo às ideias positivas e ao pensamento ecológico

As definições de deficiência mais recentes atribuem mais importância ao papel do meio
(Luckasson, R.; Fougeyrollas, P.). Não podemos esquecer que a evolução de crianças com a
mesma deficiência ou os mesmos problemas de aprendizagem variará em função da sua vida
quotidiana e das oportunidades que lhes são proporcionadas. Por outras palavras, precisamos
ter em conta todo o contexto em que a criança está inserida, não apenas para encontrar uma
resposta às diferenças com que temos de lidar mas, acima de tudo, para ajudar a elaborar um
diagnóstico do problema. Um bom diagnóstico não consiste numa mera descrição das
deficiências resultantes de determinados incapacidades, doenças ou do contexto social, mas
deve descrever também as capacidades do diagnosticado e o contexto em que este se insere.
Este diagnóstico tem de fornecer uma análise de pontos fortes e pontos fracos.

Num determinado contexto, sob determinadas condições, a mesma deficiência poderá não
corresponder a uma desvantagem ou gerar um estigma social. É bem possível que este
contexto proporcione as condições necessárias para uma participação plena na sociedade. Por
outro lado, outro contexto, caracterizado por condições mais inibitivas, poderá criar uma
“situação deficitária”. O nível de participação é resultado da interacção entre a disposição
individual e o meio (Fougeyrollas, P.). Embora seja menos radical do que o modelo social, o
modelo de “criação de uma desvantagem” do Professor Patrick Fougeyrollas atribui ao meio
um papel muito importante. Trata-se de um modelo interactivo que ainda integra o
pensamento ecológico no diagnóstico de crianças com deficiência. Além disso, propõe uma
nova classificação, baseada em conceitos positivos e taxonomias pormenorizadas, tanto para
as características intrínsecas do indivíduo, como para os elementos extrínsecos relacionados
com factores ambientais e situações específicas da vida. A utilização destas taxonomias dentro
de um determinado contexto permite identificar certas condições como um obstáculo à
participação ou como um elemento facilitador da mesma. Uma das condições que deverá
facilitar a participação no futuro será, entre outras, a educação regular para todos e uma
legislação que reforce este direito e preveja a prestação de cuidados especiais nas escolas
regulares. Dito de outra forma, a inclusão pode evitar o estigma social porque proporciona um
contexto mais adequado a uma participação social plena (Lammertijn, F. et al.).

Desta forma, os argumentos a favor da inclusão apresentados pelos pais com base na sua
intuição, convicções e esperança num futuro melhor merecem um apoio cada vez maior por
parte dos agentes do sistema de ensino especial. Simultaneamente, esta tendência surge
inserida num contexto internacional. Pelo menos, verifica-se que cada vez mais pessoas
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reconhecem que as chamadas “categorias” de ensino especial são pouco adequadas e que é
necessário introduzir uma maior diversificação dentro do ensino regular.

2.4. Inclusão versus integração

Antes de analisarmos as formas de lidar com as diferenças num ambiente inclusivo, é
importante realçar o significado desta nova palavra que descreve uma realidade anteriormente
designada por integração. O que entendemos por “inclusão”?

A inclusão é um processo que começa com o respeito pela diversidade. Este processo
educativo baseia-se na convicção de que todos pertencem a uma comunidade, à qual podem
dar o seu contributo, independentemente das suas incapacidades ou deficiências. Toda a gente
possui determinadas capacidades e talentos. Neste processo, o rótulo de “deficiente” perde a
sua importância a favor do indivíduo por detrás do rótulo. A inclusão é ainda um direito
fundamental baseado num sentimento de pertença e ligação a uma comunidade (Bayliss, P.)

Este conceito reflecte a ideia de cidadania para todos numa sociedade democrática. É um
processo recíproco e activo, que envolve muitos participantes.  Trata-se no fundo de um
conceito relacional: está relacionado com as relações e a amizade entre as pessoas. Baseia-se
fundamentalmente na preocupação recíproca pelo próximo. Por este motivo, é por vezes
considerada uma “questão de coração”. Sem pôr em causa o anterior conceito de “integração”
(que, provavelmente, era utilizado no sentido de inclusão pelos grupos de defesa dos direitos
das pessoas deficientes), a palavra “inclusão” traduz muito melhor o verdadeiro significado do
conceito. Em comparação com a inclusão, a “integração” tem um significado mais restrito,
descrevendo o processo estrutural de adopção de medidas que visam a participação, sem ter
em conta o necessário envolvimento interpessoal.

Embora nos actuais debates sobre o ensino especial o significado do termo “inclusão” abranja
apenas o grupo de pessoas deficientes, na sua acepção mais abrangente refere-se a todo o tipo
de diferenças. De facto, a definição de “deficiência” como uma situação de desvantagem
caracterizada por menos oportunidades de participação, decorrente de uma combinação de
factores pessoais e sociais, também é aplicável a um grupo mais vasto. A inclusão também se
aplica a pessoas com pouca instrução, a grupos desfavorecidos, etc.

2.5. Diferenciação na sala de aula

O respeito pela diversidade não evita, por si só, o insucesso escolar ou até mesmo o estigma
social a longo prazo. Todas as crianças têm ser confrontadas com os seus desafios, motivadas
e estimuladas para desenvolverem competências académicas, sociais e um certo grau de
independência. Como é possível alcançar este objectivo quando os professores dispõem de um
único programa curricular para toda a turma? A solução mágica reside na diferenciação do
programa curricular e dos níveis de exigência. Nem todas as crianças têm de seguir o mesmo
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programa ou serem avaliadas da mesma forma. Contudo, a diferenciação na sala de aula, não
só não é suficiente para proporcionar uma boa educação para todos, como apresenta alguns
riscos, nomeadamente o risco de não aproveitar momentos preciosos de actividades em grupo
e de impedir o estabelecimento de uma ligação ao resto da turma. Dizemos que a solução é
“mágica” porque, hoje em dia, toda a gente fala da diferenciação como a única solução
possível para os problemas existentes na sala de aula. Todavia, apesar de todo o interesse que
desperta, não é, de forma alguma, um “método” simples. Requer uma grande dose de
criatividade, experiência e sabedoria para proporcionar uma educação diferenciada de
qualidade. Ao envolverem todos os alunos nas mesmas actividades de aprendizagem,
abordando os mesmos temas ou assuntos e, de preferência, utilizando o mesmo material, os
professores deverão tentar adaptar este material às necessidades de cada aluno. Os professores
deverão encontrar uma forma de transformar o processo de aprendizagem num desafio para
todos alunos. Desta forma, a sala de aula transformar-se-á num ambiente enriquecedor, em
que tanto as crianças mais dotadas, quanto as crianças com um ritmo de aprendizagem mais
lento poderão beneficiar em simultâneo de um processo de aprendizagem conduzido pelos
professores e pelos próprios colegas.

Um modelo muito útil que ilustra bem este tipo de diferenciação é o chamado modelo
concêntrico de diferenciação (Lorenz, S.), segundo o qual os conceitos-base de cada tópico ou
aula são preparados de forma idêntica para todos e, se necessário, são modificados para
responder a necessidades específicas de alguns alunos. Estes conceitos são colocados no
centro do modelo. O círculo seguinte é composto por elementos que a maior parte dos alunos
poderão compreender ou conseguir executar no final da aula. Os restantes círculos visam as
crianças que aprendem com maior rapidez e que estão em condições de avançar para outro
nível de conhecimentos. Ao mesmo tempo, as crianças podem ajudar-se mutuamente na
aquisição de conhecimentos básicos. Em vez de conceber uma série de actividades distintas e
paralelas em volta do mesmo tópico para abranger alunos com capacidades ou aptidões
diferentes, este modelo concêntrico permite que o professor trate a turma como um todo.
Desta forma, quando motivadas pelo desejo de acompanharem os seus colegas, as crianças
com problemas de aprendizagem acabam por revelar grandes capacidades. Por outro lado, um
aluno que lute com dificuldades de aprendizagem, pode aproveitar a aula para consolidar os
seus conhecimentos sobre os elementos colocados no centro do círculo, sem experimentar um
sentimento de fracasso ou sem que seja necessário afastá-lo do grupo. Este modelo
concêntrico representa um modelo básico muito útil para a diferenciação curricular e,
simultaneamente, contribui para modificar os padrões de avaliação.

2.6. Modelos diferentes para a inclusão

A implementação de um bom modelo de diferenciação não é tarefa fácil. Não é um objectivo
que possa ser posto em prática em pouco anos e em todas as turmas do ensino regular. O seu
êxito dependerá sempre da capacidade dos professores, do apoio contínuo aos professores e de
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uma atitude positiva face a processos inovadores, à flexibilidade e à diversificação dos
modelos de ensino.

Consequentemente, a diferenciação não pode ser a única solução mágica para a educação
inclusiva. Os diferentes modelos destinados a incrementar a participação social plena de todos
os intervenientes permanecem em aberto. Não devemos repetir os erros do passado, ou  seja,
organizar e estruturar todas as necessidades especiais, como se fosse possível voltar a
classificá-las. Da mesma forma, não podemos ignorar todas as experiências e exemplos bem
sucedidos em turmas do ensino especial. Quando um determinado modelo de inclusão não
funciona, é porque o ambiente escolar, os antecedentes da criança, as convicções do professor
ou outro elemento do contexto global são diferentes. De certa forma, todas as exigências de
adaptação a necessidades especiais na sala de aula requerem um novo modelo. Todavia,
podemos aprender com experiências anteriores. No caso da Folkeskole na Dinamarca, por
exemplo, assistimos a uma variante criativa do modelo de inclusão plena. Embora a
Dinamarca possua uma longa tradição e experiência na área da educação inclusiva, a divisão
temporária das turmas em diferentes grupos baseava-se por vezes no diferente nível de
competência linguística dos alunos (Bang, J.). O trabalho desenvolvido dentro do ambiente
social imediato e o aperfeiçoamento da língua numa turma temporariamente dividida
contribuem para o processo de inclusão. A obtenção da confiança e do apoio dos pais permite
criar melhores condições para o desenvolvimento linguístico, bem como para o
desenvolvimento das relações sociais e de amizade e da cidadania.

Esta situação é comparável às dúvidas colocadas pelos pais de crianças com deficiências
auditivas no debate sobre a educação inclusiva na Flandres. Muitos pais com deficiências
auditivas não apoiam a educação inclusiva. Muitas vezes, sentem uma relação de proximidade
mais forte com outros deficientes auditivos do que com pessoas que não sofrem desta
deficiência. A importância da linguagem como meio de expressão da personalidade e da
cultura de um grupo não deve ser subestimada.  Será provavelmente mais fácil para uma
criança integrar-se num grupo que fala a mesma língua, especialmente quando é quase
impossível aprender e dominar a “nova” língua devido à deficiência auditiva. O processo de
inclusão pode ser iniciado, por exemplo, com a constituição temporária de grupos
parcialmente separados, tendo em vista o ensino da língua, incluindo a sua própria língua, e a
preparação das outras crianças para a linguagem gestual.

O mesmo modelo é aplicado a crianças invisuais, que aprendem a ler e a escrever num grupo
separado (e, infelizmente, numa escola diferente), tendo em vista a sua preparação para uma
carreira académica no ensino regular. Se este tipo de modelo obtiver melhores resultados do
que as medidas de integração imediata, poderá ser adaptado a um modelo mais inclusivo e
constituir uma fase intermédia do processo de inclusão plena.

A educação inclusiva não é uma reforma metodológica, nem um novo modelo educativo. É
uma tomada de consciência, uma atitude, uma predisposição para lidar com as diferenças.
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2.7. Outro paradoxo

Apesar de considerarmos que as escolas de ensino especial baseadas em "rótulos" clínicos ou
pessoais não abrem caminho a uma participação social com a qualidade desejada, algumas das
actuais escolas secundárias de ensino especial proporcionam bons cursos de formação
profissional para estudantes com graves problemas de aprendizagem derivados, na sua
maioria, de um ambiente socio-económico desfavorecido. Para além de proporcionarem um
certificado de conclusão do curso, estas escolas conseguem alcançar, num ambiente inclusivo,
uma elevada taxa de inserção profissional. Paradoxalmente, esta situação é resultado do
impasse a que chegou a formação profissional na educação regular. Os programas de
aprendizagem a tempo parcial nem sempre contribuem para aumentar a motivação dos alunos,
dado que as saídas profissionais são escassas.

Por outro lado, as escolas secundárias de ensino especial têm turmas mais pequenas, bons
materiais e dispõem de programas especiais. Além disso, prestam apoio individual aos alunos.
Conscientes do risco de rotulagem associado ao ensino especial, estas escolas apostam numa
formação profissional de grande qualidade. Estas escolas secundárias de ensino especial não
foram criadas com base em categorias tradicionais (embora, na prática, utilizem os mesmos
“rótulos” de deficiência), mas sim em quatro modelos diferentes de preparação para um certo
nível de participação. O modelo de formação destinado à preparação para uma qualificação
profissional e para o ingresso no mercado de trabalho tem obtido bons resultados ou, pelo
menos, resultados satisfatórios. A rotulagem ainda é um risco, especialmente para aqueles
alunos que interiorizaram este rótulo e perderam toda a confiança na possibilidade de uma
participação plena na sociedade.

Até à data, não existem muitos exemplos de programas de formação profissional inclusivos na
Flandres. Actualmente, estas escolas de ensino especial proporcionam melhores condições de
acesso ao mercado de trabalho do que as escolas de formação profissional tradicionais. As
escolas de formação profissional tradicionais só teriam a beneficiar com a prestação de mais
apoio individual aos alunos, com a constituição de turmas mais pequenas e com uma atitude
mais positiva.

Este modelo aproxima-se das alternativas de formação profissional para pessoas com poucas
qualificações criadas, sob diversas formas, em muitos países. Se estas escolas conseguissem
eliminar o rótulo de “escolas de ensino especial” que lhes está associado, poderiam representar
uma boa alternativa e até mesmo prestar apoio aos cursos de formação profissional tradicionais.

2.8. Serviços de apoio

Uma das questões que se colocam em relação ao insucesso escolar é a de saber se a escola
pode ser responsável por todos os alunos. Nem sempre é possível dar a resposta ideal, que
consistiria em implementar um esquema de diferenciação dentro da sala de aula. Ainda que tal
fosse possível, os professores não podem identificar sozinhos todas as respostas. É necessária
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uma equipa constituída por professores e, possivelmente, por outros parceiros, para os ajudar
a encontrarem soluções para casos especiais ou para encontrarem uma forma estimulante de
envolver um aluno com um ritmo de aprendizagem mais lento no processo de aprendizagem
da sua turma. Poderá ser necessário recorrer a especialistas para melhorar o processo de
aprendizagem através de aulas suplementares. Os professores poderão ainda necessitar do
apoio dos serviços locais na sala de aula, durante visitas de estudo ou durante cursos de
formação prática no posto de trabalho. Os serviços de aconselhamento e de assistência, bem
como os serviços de apoio a actividades individuais ou de grupo, são essenciais. Acreditamos
que as escolas são responsáveis por todos os alunos, mas reconhecemos que não podem
enfrentar todos os problemas sozinhas.

Os serviços externos à escola são chamados a desempenhar um papel cada vez mais
importante.  Trata-se, provavelmente, de um bom sinal. Significa que os parceiros na área da
educação, entidades independentes que funcionam a partir do exterior, estão a observar,
estudar, avaliar e experimentar diferentes modelos educativos. Podem simultaneamente
desempenhar um papel relevante na educação sem perderem uma perspectiva independente.

Estes serviços podem desempenhar diversas funções. Num contexto de educação inclusiva,
eles podem, por exemplo, seleccionar o material de que os professores necessitam para se
informarem sobre um determinado problema de aprendizagem, desempenhar um papel-
modelo para o tratamento de determinado problema dentro da sala de aula, prestar conselhos
sobre o método de ensino, ensino individual, adaptações, etc. Outros serviços de apoio
poderão providenciar terapias especiais para actividades de grupo ou organizar reuniões
especiais destinadas à identificação e reconhecimento de problemas, como forma de
auto-ajuda e auto-promoção. O papel destes serviços consistirá em proporcionar um ponto de
encontro esporádico e não uma base para interacção social.

Ainda não sabemos se as actuais escolas de ensino especial têm capacidade para modificar os
seus serviços e desempenhar um papel importante no apoio à educação inclusiva. Muitos
defendem que deveriam fazê-lo, mas tal poderá acarretar alguns riscos. O sistema de
classificação das necessidades educativas especiais poderia permanecer inalterável, por
exemplo. Os serviços poderiam ainda continuar a prestar o seu apoio com base nas mesmas
convicções sobre deficiências ou problemas de aprendizagem. Estes serviços só poderão
contribuir para o processo de inclusão e, consequentemente, para uma participação plena, se
forem criados (ou se a educação para alunos com necessidades especiais for reinventada) sem
estes rótulos, com base nas necessidades, desafios e capacidades educativas. Actualmente,
estão em curso algumas tentativas de apoio à educação inclusiva por parte de algumas
instâncias independentes, nomeadamente associações de pais e centros terapêuticos (Lebeer, J.
& De Vroey, A.). As suas experiências podem ser utilizadas como modelo para um processo
de inclusão inovador em escolas regulares.

Vários modelos de serviços associados a escolas estão a ser criados como nova forma de
combater os complexos problemas que as crianças e as famílias têm de enfrentar. Ainda é
muito cedo para podermos compreender quais as condições necessárias para prestar “bons”
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serviços ou celebrar “bons” acordos de cooperação com as escolas porque estes serviços ainda
não foram objecto de uma avaliação a longo prazo (Horsch, K.). Enquanto esta avaliação está
em curso, o desenvolvimento destes serviços poder ser visto como uma resposta promissora às
necessidades de inovação e às solicitações das escolas no sentido de assegurar a re(integração)
de todas as crianças.

É este o principal desafio que se coloca para garantir o sucesso da educação inclusiva. Em
primeiro lugar, as escolas terão de ser mais abertas e mais inovadoras, mas, para o efeito,
necessitarão certamente dos conhecimentos especializados e do efectivo apoio de centros de
aconselhamento, que lhes poderão prestar ajuda e assistência na adaptação dos programas
curriculares e na identificação de respostas às necessidades educativas especiais dos alunos no
contexto global da escola.
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3. Ensino separado ou co-educação?

Heidi Schrodt (2)

Uma vez que estou aqui na qualidade de professora e não de cientista, a minha apresentação
sobre as vantagens e desvantagens da co-educação e sobre possíveis alternativas não poderá
aprofundar todas as questões relacionadas com a discussão teórica desta matéria. Tentarei
delinear os conhecimentos adquiridos ao longo de mais de 20 anos de investigação e dar-vos
uma ideia do trabalho que temos desenvolvido na nossa escola sobre a questão do género.

A nossa escola, conhecida como “Gymnasium Rahlgasse”, é uma escola secundária,
frequentada por alunos com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos. Esta escola
tornou-se conhecida pelo trabalho que tem desenvolvido no campo da emancipação das
mulheres desde a sua fundação. Fundada por sufragistas em 1892, após 22 anos de luta, foi a
primeira escola a conceder às raparigas acesso à universidade. Em 1947, tornou-se num
estabelecimento de ensino público e, em 1979, instituiu o sistema de co-educação. Todavia,
tem vindo a realizar algumas experiências com turmas constituídas só por rapazes ou só por
raparigas. Actualmente, a atenção está centrada na igualdade de oportunidades na escola para
os alunos de ambos os sexos.

Quando assumi o cargo de directora da escola em 1992, contava com mais de 10 anos de
experiência no campo da pedagogia feminista e da crise da co-educação, tanto no plano
teórico, como no plano prática. A Rahlgasse possui uma longa tradição como escola
reformista e, quando iniciei as minhas funções, conheci vários professores interessados na
implementação de programas de apoio a raparigas.

Antes de falar sobre os projectos que temos desenvolvido na área dos géneros ao longo dos
últimos oito anos e de descrever algumas das suas actividades, gostaria de referir algumas das
mais importantes falhas da co-educação tal como é praticada na maioria dos países europeus
e, em geral, nos países do mundo ocidental (relativamente aos quais possuímos mais
informações).  O tempo de que disponho para a minha intervenção só me permite apresentar
uma breve análise sobre este assunto.

Quando a co-educação obrigatória foi instituída na Áustria, em 1975, depositavam-se grandes
esperanças na igualdade de oportunidades para ambos os alunos de ambos os sexos. O
princípio subjacente a estas expectativas era o de que a convivência na escola ao longo dos
anos conduziria automaticamente a uma maior compreensão e respeito mútuo entre os dois
géneros. Decorridos 25 anos, constatamos que estas expectativas não se concretizaram. A
investigação na área da educação demonstrou que, da forma como é normalmente praticada, a
co-educação reforça os estereótipos de género, ao invés de os eliminar. Durante vários anos,
os estudos realizados concentravam-se sobretudo nas raparigas e só nos últimos sete anos
                                                
(2) Heidi Schrodt é a directora da escola ‘Gymnasium Rahlgasse’ em Viena.
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começaram a surgir estudos dedicados primordialmente aos rapazes. De um modo geral, ficou
provado que a co-educação acarreta grandes desvantagens para ambos os géneros.

No que se refere às raparigas, as desvantagens mais comuns são as seguintes:

(a) nas turmas e escolas mistas, as raparigas dispõem, literal e simbolicamente, de menos
espaço;

(b) os professores, quer sejam homens ou mulheres, prestam muito menos atenção às
raparigas do que aos rapazes;

(c) as raparigas são forçadas a desempenhar o papel de “assistentes sociais”, com base na
ideia pré-concebida de que, se sentarmos uma rapariga bem comportada ao lado de um
rapaz indisciplinado, poderemos manter a ordem na sala de aula;

(d) os resultados académicos das raparigas (que são superiores aos dos rapazes em todo o
lado) são discriminatoriamente atribuídos à sua diligência, enquanto que os resultados
dos rapazes são atribuídos à sua inteligência;

(e) as raparigas indisciplinadas são alvo de um tratamento muito mais severo do que os
rapazes indisciplinados;

(f) os rapazes desfrutam de mais oportunidades para se expressarem durante as aulas;

(g) a atitude cooperativa das raparigas é interpretada como um sinal de “conformismo”,
enquanto que o comportamento competitivo dos rapazes é normalmente admirado e
considerado positivo pelos professores;

(h) as opiniões expressas pelas raparigas nas aulas são muitas vezes atacadas pelos seus
colegas masculinos;

(i) as raparigas estão sujeitas ao assédio sexual (físico e verbal) dos seus colegas masculinos;

São ainda vítimas de actos de humilhação, desvalorização e ridicularização. Mesmo nos dias
de hoje, as raparigas estão pouco motivadas para as ciências e a matemática, continuando a
optar por áreas tradicionalmente femininas, como as línguas e humanidades. O mesmo
acontece em relação à escolha da escola: as raparigas tendem a frequentar escolas
tradicionalmente associadas ao ensino feminino, evitando as escolas técnicas. Porém, de
acordo com estudos recentemente realizados nos EUA, estes padrões têm vindo a alterar-se ao
longo da última década, com as raparigas a interessarem-se cada vez mais por áreas científicas
(o que já não acontece com os rapazes em relação à área de humanidades e à escolha de
profissões tradicionalmente femininas).

Geralmente, são apontados como principais pontos fortes das raparigas a sua atitude de
cooperação, a grande dedicação aos estudos, a inteligência social, a obtenção de excelentes
resultados, um bom nível de desempenho, entre muitos outras qualidades.

Durante os primeiros anos de investigação sobre a questão do género e da escola (a partir de
finais da década de 1970), a maior parte dos estudos realizados tinha por objecto as raparigas.
Foram desenvolvidos e executados programas destinados a reforçar a posição das raparigas na
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escola. Como resultado desta tendência – e também devido à crise do sexo masculino no
mundo ocidental em geral – os rapazes parecem ter ficado ainda mais indisciplinados e com
um temperamento mais problemático. Tornou-se então evidente que não seria possível
melhorar a co-educação sem trabalhar com ambos os géneros. Consequentemente, a atenção
dos investigadores (na sua maioria mulheres!) foco a sua atenção nos rapazes, principalmente
rapazes até aos 14/15 anos. O tipo de abordagem também sofreu alterações: nos primeiros
trabalhos de sensibilização para a igualdade entre os alunos e alunas nas escolas (realizados
especialmente com raparigas), considerava-se que as raparigas registavam alguns défices em
relação aos rapazes. A partir de finais da década de 1980, a abordagem passou a basear-se
num conceito de diferença, tendo em vista a criação de escolas que proporcionassem
oportunidades iguais a rapazes e raparigas e desenvolvessem estereótipos não tradicionais, ao
invés de manter os tradicionais.

Quais são as desvantagens da co-educação para os rapazes?

As desvantagens mais evidentes são as seguintes:

(a) os rapazes têm graves problemas ao nível da competência social;

(b) têm grandes dificuldades em trabalhar com os métodos que implicam a colaboração (por
exemplo, trabalhos de grupo ou de equipa), enquanto que as raparigas têm maiores
dificuldades com os métodos competitivos;

(c) os rapazes têm tendência para “resolver” os conflitos com actos de agressão física e
verbal;

(d) ficam muito atrás das raparigas na aprendizagem de línguas, obtendo resultados muito
piores nesta área;

(e) a nível geral, os alunos do sexo masculino obtêm piores resultados académicos, reprovam
mais vezes e a taxa de desistência da escola é mais elevada. (Curiosamente, esta
tendência inverte-se no ensino superior, nomeadamente na universidade).

Apesar de termos conseguido implementar programas para raparigas bastante eficazes nas
escolas, o mesmo não acontece com os programas para rapazes. As razões são muito variadas
e não podem ser aqui abordadas. Se uma escola pretende concentrar-se nos problemas
relacionados com o género e desenvolver programas para os solucionar, deverá possuir uma
formação teórica de base bastante completa. Enquanto que o nosso grau de tolerância em
relação às raparigas é consideravelmente reduzido, as falhas dos rapazes no domínio das
competências sociais e inteligência emocional parecem ser aceites com alguma complacência,
o que tem o efeito de as reforçar. Esta atitude tem consequências muito graves para ambos os
géneros. Para os rapazes, para quem o desrespeito pelas regras é um importante sinal de
“masculinidade” (no seu sentido tradicional), o que os incentiva a manter este comportamento
e a quebrar cada vez mais regras, para verem até onde podem chegar. Por seu lado, as
raparigas continuam a ter que suportar este tipo de comportamento. Os rapazes que não
seguem o comportamento masculino “tradicional” também estão sujeitos aos mesmos abusos
do que as raparigas.
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Por conseguinte, para que seja possível criar um ambiente de trabalho não sexista na escola, é
indispensável prosseguir dois objectivos prioritários:

(a) estabelecer limites;

(b) sensibilizar os rapazes para valores que normalmente não integram o conceito do homem
ocidental tradicional como, por exemplo, a sensibilidade e a introspecção.

3.1. Possíveis respostas a esta situação: o exemplo da �Gymnasium
Rahlgasse� em Viena

Durante os últimos oito anos, a escola tem dedicado os seus esforços para melhorar a
co-educação para ambos os géneros, desenvolvendo um conjunto de programas e actividades
com o objectivo de criar uma escola que proporcione oportunidades iguais a raparigas e
rapazes. De 1992 a 1996, a atenção centrou-se principalmente nas raparigas e, posteriormente,
quando se tornou evidente que os métodos que resultavam para as raparigas não funcionavam
para os rapazes, voltou-se para a socialização dos rapazes. Consequentemente, os professores
tiveram que desenvolver um conjunto de métodos de ensino totalmente novos.

Como já referimos, a escola possui uma longa tradição no campo das reformas educativas, que
remonta ao período da sua fundação. A introdução de uma abordagem centrada nas raparigas
(e, posteriormente, nos problemas relacionados com o género) deparou-se com uma
considerável resistência por parte do pessoal docente (porém, essa resistência tem de ser
tomada em consideração no tratamento das questões relacionadas com o género). Todavia,
esta situação acabou por se alterar. As experiências com turmas constituídas exclusivamente
por raparigas quebravam a aparente harmonia do pessoal docente. O projecto contava com a
forte oposição de uns, mas também com o forte apoio de outros. A controvérsia gerada
(inesperadamente) por estas experiência resultou não apenas do facto de se criarem turmas
constituídas exclusivamente por rapazes ou raparigas, mas sobretudo devido ao facto de as
turmas serem conduzidas com base em princípios feministas. A controvérsia fora da escola foi
ainda maior, envolvendo o Conselho Educativo de Viena, a comunidade docente e
provocando ainda um aceso debate nos meios de comunicação social. Não posso agora entrar
em mais pormenores sobre esta matéria, mas a experiência já foi objecto de uma avaliação
científica e o estudo está disponível no Ministério da Ciência e da Educação austríaco.

3.2. O que temos para oferecer? Em que ponto nos encontramos
em 2000?

Dispomos de um serviço de aconselhamento, só para raparigas, em horário predefinido.
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Dispomos também de um serviço de aconselhamento só para rapazes. Todavia, os rapazes não
aceitaram a ideia de existir um horário predefinido. É necessário encontrar uma abordagem
diferente.

Ambos os “confidentes” desempenham também a função de porta-vozes das raparigas e dos
rapazes, defendendo os seus interesses. Estes orientadores contribuem activamente para a sua
socialização.

Durante dois anos, mantivemos uma turma constituída exclusivamente por raparigas, assente
em princípios feministas. Estamos a considerar a hipótese de constituir regularmente turmas
exclusivamente femininas, mas só quando conseguirmos encontrar uma alternativa satisfatória
para os rapazes.

Dispomos de cursos destinados a raparigas entre os 10 e os 12 anos, designados por “raparigas
em movimento”, que tratam de questões relacionadas com o corpo e auto-afirmação.

As raparigas aprendem técnicas de auto-defesa durante as aulas de educação física. O
objectivo consiste em proporcionar-lhe uma experiência de autodefesa, ao invés de uma
experiência de confrontação.

As aulas de costura e de tecnologia são obrigatórias tanto para rapazes, como para raparigas.
Na verdade, os professores elaboraram um novo programa curricular.

No início do ano lectivo de 1997/98, foi introduzido um novo curso científico e
interdisciplinar no currículo escolar. Este curso, intitulado “Lernwerkstatt”, destina-se aos
alunos de 13 anos e tem por objecto proporcionar demonstrações práticas e trabalhos de
investigação sobre temas escolhidos individualmente pelos alunos. O professor desempenha
apenas o papel de coordenador e de especialista em métodos de investigação. Esta abordagem
pode despertar o interesse das raparigas em assuntos científicos e métodos de investigação. As
disciplinas que compõem estes novos cursos são: matemática, física, química, biologia,
geometria e trabalhos manuais. O número de raparigas que optam pela área científica da nossa
escola é agora muito maior do que antes da introdução desta disciplina.

Todos os anos, escolhemos um dia em que são organizados workshops só para rapazes e só
para raparigas, com o objectivo de lhes dar a conhecer, na prática, elementos não tradicionais
da condição masculina/feminina (os rapazes trabalham em jardins de infância, as raparigas
reparam automóveis, os rapazes têm de fazer compras e tomar conta de bebés ao mesmo
tempo, etc.) Ao todo, realizam-se cerca de 50 workshops. Os chamados “dias das raparigas e
dos rapazes” alcançaram um grande sucesso.

A nossa escola participa num projecto Comenius da UE denominado “igualdade de
oportunidades nas escolas”, juntamente com uma escola secundária de Hamburgo e outra de
Estocolmo.
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No Outono de 2000, demos início à fase experimental de um projecto de “mediação”, dando
formação aos alunos na área da mediação de conflitos e prestando especial atenção aos
aspectos especificamente relacionados com a questão do género.

Participamos ainda na iniciativa “Girls’ power - Boys' power”, um projecto-piloto organizado
em colaboração com a socióloga Edit Schlaffer do centro de investigação Luwig Boltzmann
em Viena, no âmbito do qual será elaborado o programa curricular de um curso de
auto-afirmação, que permitirá às raparigas, e também aos rapazes, adquirirem capacidades e
competências não tradicionais.

Não temos dúvidas de que, nos dias de hoje, é fundamental que ambos os géneros adquiram
competências e qualidades que ultrapassam os limites tradicionalmente estabelecidos em
função do género. Todavia, para atingir este objectivo, temos de lidar com estereótipos
fortemente enraizados, que ainda são transmitidos de geração em geração, embora nas últimas
décadas se tenha verificado uma alteração de paradigma que deixou os jovens do sexo
masculino, em particular, algo desorientados. A co-educação na nossa escola reflecte as
diferenças entre raparigas e rapazes provocadas pela socialização e utiliza essas diferenças
para alargar o leque de opções e oportunidades para ambos os géneros. Os alunos devem ser
consciencializados para os padrões de comportamento e os estereótipos associados a cada
género, tornando-os assim mais transparentes.

Resumindo, poderia afirmar que, nos últimos oito anos, desenvolvemos um bom trabalho e
fizemos grandes progressos na ‘Gymnasium Rahlgasse’ mas, em muitos aspectos
(especialmente em relação aos rapazes), ainda temos um longo caminho para percorrer.



39

4. Ao serviço das necessidades dos sobredotados:
o modelo da combinação óptima

Franz J. Mönks

4.1. O desenvolvimento humano e os sobredotados

Todos os seres humanos nascem num mundo social. Todos tentam fazer parte deste meio
social e pôr em prática as suas potencialidades. A maior parte dos pais considera que a sua
principal tarefa educativa consiste em preparar os filhos para a sua integração na sociedade
dominante e em incutir neles comportamentos aceitáveis. Para além destes objectivos de
carácter mais social, muitos pais, embora nem todos, tentam educar os filhos de forma a que
estes se desenvolvam à medida das suas aptidões e necessidades. Os recém-nascidos
manifestam, desde o primeiro instante, predisposições que irão influenciar o desenvolvimento
da sua personalidade. Os recém-nascidos revelam diferenças entre si relativamente às
seguintes predisposições: actividade motora, irritabilidade geral e sensibilidade. Estas
disposições constituem a base do processo de interacção e das relações sociais, sendo ainda
responsáveis pela eficiência ou deficiência da comunicação com o meio.

A psicologia do desenvolvimento faz uma distinção entre desenvolvimento cognitivo,
sócio-emocional e da personalidade. A personalidade é muitas vezes vista como o
comportamento verbal, cognitivo e emocional manifestado num contexto social. É possível
fazer a distinção entre o desenvolvimento dos comportamentos cognitivo e social, mas é
impossível separá-los. É evidente que o desenvolvimento cognitivo desempenha um papel
particularmente decisivo no desenvolvimento geral da criança. Um bom exemplo do que
acabámos de expor é o comportamento de apego, sendo o "apego" entendido como o primeiro
laço social gerado entre um bebé e o seu educador. O desenvolvimento deste comportamento
implica a capacidade da criança para distinguir a cara da mãe das outras caras e para
reconhecer a mãe como a pessoa que viram ontem e anteriormente em muitas outras ocasiões.
Este exemplo demonstra bem que o desenvolvimento cognitivo (distinção e reconhecimento)
não está na origem do desenvolvimento sócio-emocional, mas constitui sim uma condição
prévia necessária. Existem muitas outras ligações entre as competências cognitivas, por um
lado, e o desenvolvimento social e emocional das crianças, por outro. É igualmente verdade
que as capacidades cognitivas que as crianças possuem em determinado momento podem
inibir ou facilitar, até certo ponto, a interacção com outras crianças. À medida que as
competências cognitivas das crianças se vão modificando e desenvolvendo, as interacções
sociais e emocionais entre elas vão sofrendo transformações.

Há 60 anos (1936), o Dr. Luning Prak, psicólogo holandês, criticava a falta de compreensão
demonstrada pelas escolas e pelos professores relativamente aos alunos sobredotados. Este
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especialista utiliza a expressão "disparate do dogma do calendário", para se referir ao «mito do
igualitarismo», que consiste em tratar as crianças da mesma idade como se fossem todas
iguais. O ensino das crianças nas nossas escolas tenta torná-las «médias», ou seja, fazer com
que apresentem resultados mais ou menos idênticos, o que, além de anti-democrático, é
injusto. Estas reflexões datam de 1936!

A situação actual será diferente? Será que as nossas escolas ministram um ensino adequado às
capacidades das crianças?

Antes de nos debruçarmos sobre o desenvolvimento socio-emocional das crianças
sobredotadas, importa examinarmos com mais atenção o que é a Psicologia do
Desenvolvimento enquanto ciência, e o significado do conceito de sobredotação.

4.2. A psicologia do desenvolvimento

O objecto da Psicologia do Desenvolvimento é único no âmbito da Psicologia. A mudança ou
transformação dos motivos e do comportamento ao longo do tempo constituem o principal
pólo de interesse dos psicólogos do desenvolvimento, cujo estudo se concentra em três
questões centrais:

(a) O que é o desenvolvimento psicológico? A definição e as teorias do comportamento. A
resposta a esta questão leva-nos necessariamente à formulação da questão seguinte;

(b) Por que razão se dá esse desenvolvimento, quais são os factores que induzem o
desenvolvimento, quais são os factores internos e quais são os factores externos?
(endógeno versus exógeno);

(c) Como se podem estudar os processos desenvolvimentais?

Iremos para já abordar as duas primeiras questões.

As quatro principais teorias do desenvolvimento são:

(a) a teoria da aprendizagem, também denominada perspectiva do espelho mecânico;

(b) a teoria maturacional, ou perspectiva da lâmpada organísmica;

(c) a teoria cognitiva;

(d) a teoria psicanalítica.

Segundo a teoria da aprendizagem, todo o comportamento resulta de um processo de
aprendizagem. O comportamento é regulado pelas leis da aprendizagem. Se conhecermos
essas leis, seremos capazes de influenciar e suscitar comportamentos adequados. A
aprendizagem observacional e os efeitos condicionantes são os princípios explicativos básicos
desta perspectiva.
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A teoria maturacional defende que, na sua forma pura, o desenvolvimento induzido pelo
processo de maturação ocorre independentemente da prática e da aprendizagem.

A teoria cognitiva centra-se no desenvolvimento mental/cognitivo e nas semelhanças entre
crianças. Segundo Piaget, o principal mentor desta teoria, o desenvolvimento da criança
resulta do processo de exploração e interacção com o meio, ou seja, um meio envolvente rico
fornece mais elementos materiais e mais oportunidades de acção, contribuindo, assim, para
um desenvolvimento mais rápido da criança. Devido ao papel central atribuído à interacção,
esta teoria é também conhecida como teoria interaccionista.

Segundo a teoria psicanalítica, o processo central é o desenvolvimento da personalidade. O
desenvolvimento da linguagem, a percepção e a cognição são questões laterais. Freud
preocupou-se mais com as interacções entre as necessidades e os desejos da criança e o
tratamento dado à criança pelas pessoas que dela cuidam.

Todas as teorias sublinham que o desenvolvimento, enquanto processo de mudança, é o
resultado de uma interacção. A diferença reside na explicação dada à forma como ocorrem
essas mudanças: quais são os factores que determinam a interacção? Para os teóricos da
aprendizagem, as interacções são induzidas por factores externos, ao passo que os
maturacionistas defendem a posição contrária: a interacção é induzida por factores internos.
Segundo as teorias psicanalítica e cognitiva, a maturação e o meio desempenham um papel
importante. Ambas podem ser entendidas como abordagens interaccionistas. Para Freud, o
meio é importante para o desenvolvimento do ego e do superego. Para Piaget, o
desenvolvimento mental depende da maturação e das influências externas.

O desenvolvimento enquanto processo de mudança dá-se por intermédio da interacção dos
indivíduos com o ambiente que os rodeia. Todas as teorias estão de acordo sobre este ponto. É
importante notar que nenhuma destas teorias existe em estado puro. Em nossa opinião, as
diferentes teorias são complementares. A nossa definição de desenvolvimento psicológico é a
seguinte:

O desenvolvimento psicológico é um processo dinâmico que se desenrola ao longo da vida. A
interacção entre a natureza do indivíduo e o meio determina o tipo de comportamento e os
motivos comportamentais que emergem e se tornam manifestos.

Todo o indivíduo vive num período histórico específico, num determinado contexto sócio-
cultural e numa dada família. Todas estas variáveis do meio podem influenciar o
desenvolvimento do indivíduo, quer de uma forma positiva, quer de uma forma negativa. Por
exemplo, a criatividade e o dinamismo dos pais constituem factores determinantes para que
uma criança-prodígio venha a obter resultados brilhantes em termos musicais ou intelectuais.
Os pais terão de encontrar bons professores, proporcionar-lhe um ambiente enriquecedor e
educá-la de forma a que se sinta sempre motivada para exercitar e praticar os seus dotes. Para
se desenvolverem, os talentos precisam de um ambiente motivador e estimulante! Esta
afirmação é generalista, mas totalmente verdadeira. No caso das crianças sobredotadas, a
questão que se coloca é a de saber se estas crianças têm necessidades socio-emocionais
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diferentes das crianças normais e, em caso afirmativo, como podem os educadores suprir essas
necessidades?

Antes de poder responder a esta questão, importar saber o que é a sobredotação.

4.3. O que é a sobredotação: quatro modelos diferentes

Segundo Hany (1987), existem dezenas de conceitos e modelos de sobredotação. Torna-se
assim mais difícil chegar a uma teoria útil e equilibrada.

Se agruparmos as diferentes definições em quatro categorias principais, obtemos os modelos a
seguir indicados. Um modelo é um modo simplificado de demonstrar os traços gerais do
objecto de estudo. É, necessariamente, uma simplificação da realidade.

4.3.1. Os modelos baseados no perfil

Segundo os defensores desta orientação, a sobredotação corresponde a um perfil relativamente
estável, que não está directamente relacionado com a cultura, o contexto histórico e o meio. O
mais famoso representante desta corrente é o cientista e psicólogo americano Lewis M.
Terman (1877-1956). Em 1905, este estudioso já manifestava o seu interesse científico pela
pesquisa no campo da sobredotação ao defender, na Cornell University, a sua tese sobre sete
rapazes “estúpidos” e sete rapazes “espertos”. Este cientista foi, efectivamente, a primeira
pessoa a estudar o percurso biográfico dos sobredotados. O seu estudo diacrónico sobre mais
de 1500 alunos sobredotados (entre os 6 e os 12 anos) teve início em 1921/22 e ainda está
actualmente em curso.

A definição oficialmente adoptada nos Estados Unidos da América reflecte esta orientação.
Esta definição foi publicada pela primeira vez no Relatório Marland, sendo, por essa razão,
conhecida como a “definição de Marland”:

'As crianças sobredotadas e talentosas são aquelas que como tal foram identificadas por
pessoas profissionalmente qualificadas e que, em virtude de possuírem capacidades
extraordinárias, conseguem atingir elevados níveis de desempenho. São crianças que, para
poderem atingir o pleno desenvolvimento e dar o seu contributo à sociedade, necessitam de
programas educativos e/ou serviços diferenciados mais avançados do que os programas
educativos regulares. Entende-se por crianças capazes de atingirem elevados níveis de
desempenho aquelas que demonstraram resultados e/ou revelam um potencial numa ou
várias áreas a seguir indicadas:

(a) capacidade intelectual geral

(b) aptidão académica numa área específica

(c) raciocínio criativo ou produtivo
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(d) capacidade de liderança

(e) capacidades na área das artes visuais e performativas

(f) capacidade psicomotora (Marland, 1972, p. IX).'

Embora tenha uma grande valor em termos de orientação para muitos programas para
sobredotados implementados um pouco por todos os EUA, esta definição é limitada, na
medida em que exclui factores importantes, tais como a motivação ou o ambiente social. No
entanto, é importante destacar a distinção feita entre capacidades potenciais e capacidades
demonstradas. Os alunos com baixo rendimento escolar são, muitas vezes, alunos com um
elevado nível de potencial, mas com um reduzido nível de produtividade.

Segundo Gardner (1983), existe mais do que um tipo de competências intelectivas. Esta forma
moderna de abordar o conceito de competência intelectiva parece ser bastante útil e produtiva.
Por vezes, algumas crianças demonstram um talento extraordinário numa área em particular.
Este autor estabelece uma distinção entre sete tipos de competência intelectiva: (a) linguística,
(b) lógico-matemática, (c) visuo-espacial, (d) musical, (e) corporal-cinestésica, (f) intrapessoal
e (g) interpessoal. Na sua obra intitulada Creating Minds (1993), Gardner aprofunda estes sete
tipos de inteligência, partindo da análise da vida de sete personalidades extremamente
criativas – T.S. Elliot, Albert Einstein, Pablo Picasso, Igor Stravinsky, Martha Graham,
Sigmund Freud, e Mahatma Gandhi – fazendo-as corresponder, por esta ordem, aos diferentes
tipos de competência intelectiva acima referidos (cf. Mönks, 1995).

4.3.2. Modelos cognitivistas

Cognição é um conceito geral que designa o processamento da informação: aquisição,
armazenamento e aplicação do conhecimento. Os representantes desta orientação procuram
compreender o que distingue as crianças sobredotadas das crianças normais ao nível da
eficiência ou qualidade do processamento da informação. Por exemplo: será que o
pensamento metacognitivo (pensar sobre o pensamento) se manifesta mais cedo nas crianças
sobredotadas? Dado que este processo está na base das acções “inteligentes”, muitos
estudiosos propõem a utilização da expressão "QP"(qualidade do processamento de
informação), em vez da expressão "QI" (quociente de inteligência).

4.3.3. Modelos baseados no desempenho

Alguns autores desta corrente definem o desempenho como o resultado observável da
sobredotação. No entanto, fazem uma distinção entre sobredotação efectiva e sobredotação
potencial. Um aluno com baixo desempenho escolar pode possuir um elevado potencial
intelectual que não se traduz num desempenho excepcional. Sabemos hoje que nem todos os
sobredotados e talentosos conseguem desenvolver os talentos inatos, uma vez que o
desenvolvimento é um processo interactivo. Quando o meio não é estimulante ou representa
um factor de inibição, o talento poderá não se desenvolver plenamente. A detecção precoce e
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o encorajamento destas crianças revestem-se, pois, de particular importância, dado que muitos
sobredotados não gostam de revelar a sobredotação ou o talento que possuem. Este modelo
está de acordo com a nossa própria perspectiva.

4.3.4. Modelos baseados numa perspectiva sociocultural/psicossocial

Os defensores desta perspectiva consideram os decisores políticos, o contexto histórico e a
atitude generalizada favorável aos sobredotados têm uma influência directa no
desenvolvimento do talento. Se a opinião pública e os decisores políticos não forem
favoráveis ao estudo dos sobredotados e às suas necessidades educativas, a criança
sobredotada poderá não se desenvolver de acordo com as suas necessidades
desenvolvimentais e intelectuais. É extremamente importante existir, a nível macro, uma
atitude de encorajamento relativamente aos sobredotados.

Estes quatro modelos não se excluem mutuamente, mas complementam-se parcialmente ou
acentuam determinados aspectos em detrimento de outros. Os dois últimos modelos não são
meramente teóricos, possuindo alguma relevância para o meio escolar e para a educação. A
nossa perspectiva situa-se no ponto em que a teoria e a prática se encontram.

4.4. Sobredotação: um modelo multifactorial

Renzulli (1978; 1981) desenvolveu o conceito dos três anéis da sobredotação. Segundo este
autor, "a sobredotação consiste numa interacção entre três de traços básicos humanos: nível de
aptidão acima da média, elevado nível de envolvimento em tarefas e elevado nível de
criatividade. As crianças que manifestam ou conseguem desenvolver uma interacção entre
estes três traços necessitam de um leque de oportunidades e serviços educativos muito
diversificado que não é geralmente proporcionado pelos programas educativos normais"
(Renzulli, 1978, p. 182). Importa notar que a definição de Renzulli não só descreve os
elementos necessários à identificação, como também destaca o tipo de apoio educativo de que
as crianças sobredotadas necessitam. Foi o primeiro autor a estabelecer uma relação entre
identificação e adequação dos estímulos.

Este conceito negligencia, no entanto, a natureza interactiva do desenvolvimento humano e a
reciprocidade dinâmica dos processos desenvolvimentais. Foi por essa razão que modificámos
e alargámos o modelo de Renzulli segundo uma perspectiva desenvolvimental.
Acrescentamos três factores relacionados com a personalidade – aptidões excepcionais,
motivação e criatividade – e três factores relacionados com o meio – a família, a escola e os
amigos/pares.

A nossa definição de sobredotação é a seguinte: a sobredotação enquanto manifestações
(intelectuais) extraordinárias resulta de uma interacção estimulante entre três características da
personalidade – criatividade, motivação e elevada capacidade intelectual – e os contextos
social da família, da escola e do relacionamento com os pares (v. Fig. 1).
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Embora a tónica seja colocada na sobredotação intelectual, reconhecemos que uma capacidade
elevada se pode manifestar a outros níveis. Damos ênfase à manifestação prática dessa
sobredotação, mas sabemos que muitos indivíduos não conseguem ou não estão dispostos a
demonstrar o seu potencial na prática.

Na Figura 1, os contextos sociais da família, da escola e do relacionamento com os pares
constituem os meios sociais de aprendizagem mais importantes da criança. É, por essa razão,
extremamente importante que estes meios sejam estimulantes e sensíveis. As características
da personalidade podem ser definidas da seguinte forma: o elevado nível de aptidão
(intelectual) implica uma boa capacidade de aprendizagem, uma elevada capacidade de
memorização, uma capacidade de abstracção/conceptualização espacial, uma capacidade para
desempenhar novas tarefas e trabalhos em vários domínios, ou seja, uma capacidade de
produtividade criativa.

Este elevado nível de aptidão está muitas vezes associado a um quociente de inteligência (QI)
elevado. O limite geralmente aceite é o de um QI igual ou superior a 130, ou um resultado
equivalente. Trata-se de um limite global porque a interpretação dos valores de um teste
depende da sua estandardização e da análise qualitativa dos respectivos valores. É difícil
interpretar valores, especialmente os valores obtidos em testes por alunos de baixo rendimento
escolar. O facto de o valor do QI se traduzir por um conjunto de algarismos cria a ilusão de
que estamos perante a “frieza dos números”. No Centro de Estudo da Sobredotação
(Nijmegen), a classificação nunca é dada em valores de QI, mas sim em perfis.

A criatividade exprime-se pelo prazer na resolução de problemas, pelo raciocínio produtivo,
pela originalidade das soluções e pela flexibilidade do raciocínio. A criatividade não é vista
como uma capacidade própria de um domínio específico, como afirma Gardner (1993), mas
sim como uma aptidão geral para descobrir soluções e utilizar novas formas de abordar os
problemas.

A motivação é o motor do comportamento humano. Tanto as nossas actividades como o nosso
comportamento têm uma origem motivacional. Se, no desempenho de uma tarefa, a motivação
for suficientemente forte, as dificuldades e obstáculos podem ser ultrapassados, ou seja, é
possível enfrentar os riscos e as incertezas. Este é um aspecto importante para a forma de
perspectivar o futuro. A motivação implica também que o indivíduo se sinta atraído por uma
determinada tarefa ou objectivo, que sinta algum prazer e nutre algum gosto pelo seu
desempenho. Trata-se da componente emocional. A motivação implica, além disso, que o
indivíduo consiga fazer planos a curto e longo prazo. Esta é a componente cognitiva. O
conceito de "motivação" é muito abrangente e, como tal, abrange o conceito de
"empenhamento na tarefa" de Renzulli.

Um elevado nível de aptidão (intelectual) representa um potencial para a obtenção de
resultados excepcionais ou extraordinários num ou mais domínios. Este potencial só se
manifesta quando existe uma forte motivação e quando o meio é estimulante. Tem de existir
uma interligação positiva entre o potencial do indivíduo e o meio.
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Figura 1: Modelo multifactorial da sobredotação

Esta perspectiva interaccionista da sobredotação corresponde à orientação utilizada pelo
Centro de Estudo da Sobredotação (Centre for the Study of Giftedness CGS) da Universidade
de Nijmegen nas suas pesquisas e consultas. No caso das consultas, por exemplo, é importante
ter-se uma "visão holística" da criança ou adolescente: para uma boa consulta, é necessário
fazer-se um diagnóstico exaustivo do meio social do indivíduo. A necessidade de consultas
tem vindo a aumentar. No período compreendido entre Março de 1988 (data de entrada em
funcionamento do CSG) e Março de 1993, foram examinadas 581 crianças e prestado
aconselhamento aos pais e alguns professores. Além destas consultas, foram dadas centenas
de consultas breves, presencialmente ou por telefone. A maioria das crianças que foram
objecto de um estudo exaustivo tinham idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos. O
grupo era constituído por 171 raparigas e 410 rapazes. A que se deve esta (des)proporção?

4.5. O elemento cognitivo e as necessidades socio-emocionais das
crianças sobredotadas

Como já foi referido, o nível de competências cognitivas influencia o comportamento social e
emocional. Foi igualmente afirmado que os recém-nascidos manifestam comportamentos
diferentes em três domínios básicos: actividade motora, irritabilidade e sensibilidade. Vários
estudos documentam que os bebés revelam desde muito cedo diferenças de personalidade
nestes domínios do comportamento. Não existem, todavia, estudos que se debrucem sobre o
comportamento das crianças sobredotadas a um nível precoce. No entanto, muitos estudos de
caso e relatos de pais indicam que muitas destas crianças demonstram elevados níveis de
actividade e irritabilidade. Entendemos por "irritabilidade" o facto de certos bebés chorarem
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mais do que outros; o facto alguns bebés terem um sono mais irregular e mais dificuldades em
adormecer do que outros e o facto de alguns estarem mais atentos “observando” o ambiente
que os rodeia do que outros que não parecem estar minimamente interessados no que se passa
à sua volta.

É extremamente importante para o desenvolvimento sócio-emocional das crianças em geral, e
das sobredotadas em particular, que os educadores e os pais identifiquem e lidem de forma
apropriada com estas características da personalidade logo desde os primeiros dias. Como
poderemos identificar os pontos fortes característicos (cognitivos) das crianças sobredotadas?
Que tipo de problemas podem estar associados a esses pontos fortes? Um recém-nascido com
um nível de actividade muito elevado pode vir a ser problemático se os pais não tiverem
capacidade para lidar com este ponto forte em particular. Se os pais forem incapazes ou não
quiserem atender às necessidades de um bebé com estas características, a criança pode tornar-
se “difícil” de tratar e desenvolver um sentimento de insegurança. Webb (1993) tentou
categorizar os pontos fortes característicos das crianças sobredotadas e os possíveis problemas
que lhes podem estar associados.

Características Possíveis problemas

Rapidez na aquisição e retenção de informações Impaciente com a lentidão dos outros; avesso à rotina e
aos exercícios de mecanização; poderá oferecer
resistência na aquisição de competências elementares;
poderá conferir aos conceitos uma complexidade
despropositada

Atitude inquiridora, curiosidade intelectual; motivação
intrínseca; procura de significação

Faz perguntas embaraçosas; obstinado; resistente às
orientações; aparenta ser excessivo nos seus interesses;
espera o mesmo dos outros

Capacidade de conceptualização, abstracção e síntese;
gosto pela resolução de problemas e por actividades
intelectuais

Rejeita ou omite pormenores; poderá oferecer
resistência à prática ou exercícios de mecanização;
questiona os métodos de ensino

Gosta de organizar coisas e pessoas, colocando-as em
categorias ou ordens; procura a sistematização

Elabora regras ou sistemas complicados; pode veicular
uma imagem autoritária, mal-educada ou dominadora

Vocabulário extenso e facilidade de expressão verbal;
vastos conhecimentos em áreas avançadas

Pode utilizar a sua capacidade de argumentação para
evitar ou fugir das situações; aborrece-se facilmente
com a escola e os colegas da mesma idade; os outros
vêem-no como “sabichão”

Criatividade e inventividade; gosta de novas maneiras
de fazer as coisas

Pode perturbar planos ou rejeitar aquilo que já é
conhecido; visto pelos outros como diferente ou
desfasado

Grande capacidade de concentração; atenção demorada
nas suas áreas de interesse; comportamento orientado
para os objectivos; persistência

Resiste à interrupção; negligencia os seus deveres ou
as outras pessoas durante o período em que está
concentrado nos seus interesses; teimosia
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Características Possíveis problemas

Sensibilidade, empatia com os outros; desejo de ser
aceite pelos outros

Sensibilidade à crítica ou à rejeição dos outros; espera
que os outros tenham valores semelhantes aos seus;
necessidade de sucesso e reconhecimento; pode sentir-
se diferente e alienada

Grande energia, atenção, ansiedade; períodos de
esforços intensos

Frustração com a inactividade; pode perturbar os
outros com a sua ansiedade; programas a cumprir;
necessita de ser constantemente estimulado; pode ser
visto como hiperactivo

Independente; prefere trabalhar individualmente;
confiante em si próprio

Pode rejeitar os conselhos ou as opiniões dos pais ou
dos amigos; inconformismo; pode fugir ao
convencionalismo

Forte sentido de humor Apercebe-se do absurdo das situações; o humor pode
não ser compreendido pelos colegas; pode assumir a
figura do “palhaço da turma” para chamar a atenção

Fonte: Webb [1993], adaptado.

As características mais significativas e de natureza essencialmente interna, que podem, no
entanto, ter consequências externas, são:

(a) tendência para usar as próprias capacidades (ansioso por aprender);

(b) tendência para compreender em profundidade (perfeccionismo);

(c) capacidade de perspectivar diferentes possibilidades e alternativas (criatividade);

(d) intensidade emocional (envolvimento pessoal);

(e) preocupação com assuntos de ordem moral e social (idealismo).

A capacidade para encontrar soluções criativas e a intensidade emocional são duas
características que, quando combinadas, levam particularmente as crianças sobredotadas a
gerarem expectativas demasiado altas em relação a si próprias. Entre 15 e 20% das pessoas
sobredotadas são prejudicadas pelo seu próprio perfeccionismo num ou noutro aspecto do seu
percurso académico. Outro ponto fraco é, em muitos casos, a tendência para evitar correr
riscos: a sua percepção do potenciais problemas levam-nos a evitar arriscar.

Não é o elemento cognitivo em si que ocasiona problemas na esfera sócio-emocional. Existem
crianças sobredotadas que se desenvolvem de forma serena e harmoniosa. Os problemas
surgem muitas vezes quando os factores intensidade emocional, atitude idealista e capacidade
de perspectivar diferentes possibilidades e alternativas se juntam de forma específica e o meio
social (em especial os pais e os professores) não consegue dar uma resposta eficaz ao
sobredotado. De um modo geral, as crianças sobredotadas identificadas como tal e inseridas
em programas escolares específicos correm menos riscos de serem afectadas por problemas
sócio-afectivos do que as crianças sobredotadas que ainda não tenham sido identificadas como
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tal. Isto não significa que estas últimas irão necessariamente deparar-se com problemas ao
longo do seu desenvolvimento. A identificação destas crianças e a sua inserção em programas
específicos nem sempre oferecem a garantia de que os problemas não vão surgir. Nalgumas
situações, os alunos identificados como sobredotados correm maiores riscos de terem
problemas do que aqueles que não são identificados como tal, devido ao facto de existir em
quase todas as culturas uma atitude ambivalente em relação aos indivíduos que manifestam
capacidades cognitivas fora do normal. Estes indivíduos são por vezes encarados com
desconfiança.

4.6. Alguns resultados de estudos efectuados sobre crianças e
adolescentes sobredotados

Tal como já foi assinalado, o processo de desenvolvimento implica sempre uma relação
mútua, que afecta o comportamento de ambas as partes envolvidas no processo de interacção.
O esforço realizado na aquisição de competências é maior durante a infância. É, pois,
importante que as crianças disponham de espaço para desenvolver a sua independência ou
autonomia. Este aspecto é especialmente importante para o auto-conceito da criança. Quando
a criança tem a oportunidade de experienciar situações nas quais exerce controlo sobre as suas
acções, poderá desenvolver aquilo a que se chama um locus de controlo interno, por oposição
a um locus externo, ou seja, a criança experiencia e acredita que a sua vida é controlada por
forças que lhe são exteriores. Este exemplo demonstra que o desenvolvimento é,
essencialmente, um processo de descoberta por meio da interacção social por parte da criança.
Atender às suas necessidades irá ajudá-las a desenvolverem a sensação de que conseguem
controlar a sua própria vida – sentimento básico para um auto-conceito positivo.

À medida que as crianças vão experienciando, ao longo do seu desenvolvimento, um leque de
situações variado, descobrem muitas coisas acerca de si próprias, dos outros e do mundo em
geral. São chamadas a encontrar sempre soluções para as suas necessidades e aspirações
individuais, por um lado, e para as exigências e requisitos do meio envolvente. Dos elementos
comportamentais mais visíveis fazem parte o comportamento pró-social (o altruísmo), o
comportamento anti-social (a agressividade) e a dependência. A questão que se coloca é a de
saber se as crianças sobredotadas são diferentes e se as suas capacidades cognitivas
excepcionais influenciam o seu comportamento.

No decurso de um estudo sobre acessos de raiva, Kemmler (1957) observou cerca de 488
casos ao longo de 71 dias. A investigadora visitou casas particulares, centros de dia e
instituições pré-escolares. Uma das principais conclusões a que chegou é a de que o acesso de
raiva tem de ser entendido como uma forma de reacção, uma reacção da criança contra o
adulto que “perturba” a sua actividade, isto é, a criança está envolvida numa actividade e é
forçada a interrompê-la. O âmago da questão parece residir na discrepância existente entre as
intenções da criança e aquilo que ela é capaz de dominar em termos intelectuais. Kemmler
descobriu que os sobredotados incluídos na amostra não manifestaram este tipo de
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comportamento. A sua leitura é a de que as crianças sobredotadas têm consciência daquilo que
são capazes de fazer e conseguem fazer uma avaliação bastante correcta da sua situação. Não
existe um fosso entre a intenção pessoal e a exigência social.

Tal como acontece com o desenvolvimento da relação de apego, eis outro exemplo da
influência das competências cognitivas no comportamento social. Kemmler descobriu
também que existem padrões de comportamento individuais e que as crianças irritadiças
tendem a reagir impulsivamente, de forma irreflectida, independentemente de serem ou não
sobredotadas.

Embora haja crianças sobredotadas que não exibem comportamentos descontrolados, este
facto demonstra que nem todos os sobredotados se comportam da mesma maneira.

O desenvolvimento da agressividade e da dependência é, em larga medida, influenciado pela
interacção com os pares. Os pares são os indivíduos que se encontram no mesmo estádio
desenvolvimental. Um amigo é, na maioria dos casos, um par, mas nem todos os pares são
necessariamente amigos. A amizade baseia-se na mutualidade de interesses, no intercâmbio de
ideias, na lealdade e na ausência de competição e desonestidade. Todos os indivíduos
necessitam de relações de paridade e amizade no seu processo de desenvolvimento social e
emocional. A adolescência é o período em que se estabelecem amizades íntimas, e os
adolescentes sobredotados não são excepção. Infelizmente, os sobredotados nem sempre
conseguem encaixar-se num sistema educativo escalonado por idades, já que é frequente
estarem muito à frente do grupo etário a que pertencem. Um dos problemas com que os jovens
sobredotados se deparam frequentemente é o facto de não existir potenciais amigos e pares
intelectuais disponíveis. Uma vez que os seres humanos não se limitam a nascer num mundo
social, mas tentam pertencer e integrar-se nesse mundo, é frequente vermos crianças
sobredotadas conformarem-se às regras e aos padrões de comportamento dominantes e
aceitáveis num dado meio social. O desejo de pertença ao grupo sobrepõe-se muitas vezes ao
desejo de evoluírem de acordo com as suas próprias necessidades.

Esta necessidade premente de pertencer a um grupo pode inibir o “desenvolvimento social
normal” das crianças e dos jovens sobredotados. Apresentamos de seguida algumas das
conclusões a que Mönks (1992) chegou sobre o desenvolvimento psicossocial dos
adolescentes sobredotados.

No seu modelo do desenvolvimento psicossocial, Mönks descreve as condições e os domínios
de comportamento universais. Durante a adolescência, os indivíduos atravessam uma série de
transformações básicas a nível biológico, das capacidades cognitivas e da posição(ões)
social(is). Uma análise exaustiva da bibliografia existente sobre esta matéria aponta para a
existência de seis domínios do comportamento que podem ser considerados universais: o
apego, a amizade, a sexualidade, o desempenho, a autonomia e a identidade. Embora sejam
típicas do período da adolescência, as transformações nestes domínios ocorrem ao longo de
toda a vida. No entanto, a investigação neste campo diz-nos que as transformações ocorridas
durante a adolescência apresentam características muito específicas e típicas, e assumem uma
dimensão sem precedentes tanto antes, como depois desta fase. Embora seja possível fazer
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uma distinção entre estes seis domínios do comportamento, a verdade é que eles não são
separáveis: as transformações produzidas em cada domínio estão ligadas de forma recíproca e
interactiva às transformações ocorridas nos restantes.

Quando analisamos a bibliografia de referência sobre a matéria em busca das diferenças
existentes entre sobredotados e não sobredotados, encontramos diferenças flagrantes em
apenas dois domínios do comportamento: a identidade e, muito particularmente, o
desempenho. A identidade dos indivíduos é o produto da aplicação prática das suas próprias
capacidades, da ideia que têm de si próprios e do seu auto-conceito. Se fizermos uma
distinção entre auto-conceito geral, social e académico, encontraremos diferenças entre
adolescentes sobredotados e não sobredotados. Comparados com os outros, os adolescentes
sobredotados com elevado desempenho escolar possuem um auto-conceito académico muito
elevado. Os adolescentes sobredotados com baixo desempenho escolar possuem um auto-
conceito académico muito baixo, que se repercute nos auto-conceitos geral e social. Os
sentimentos negativos destes adolescentes relativamente às suas capacidades contribuem para
a criação de um conceito de identidade menos positivo e repercutem-se no seu funcionamento
social.

A descoberta mais surpreendente da investigação é a diferença que se verifica no domínio
cognitivo e as respectivas consequências. É sabido que os adolescentes sobredotados atingem
altos padrões de excelência. Corresponder aos padrões de excelência valorizados pelos adultos
pode constituir uma qualificação negativa para a aceitação junto dos pares. Assim, este
domínio do comportamento surge como uma fonte de conflito interno, colocando o
adolescente sobredotado perante um dilema: a aceitação social ou o desempenho escolar.

De um modo geral, existem diferenças significativas ao nível do domínio cognitivo entre
adolescentes sobredotados e não sobredotados. Afinal, é precisamente neste domínio que a
sobredotação intelectual é definida. O pré-adolescente sobredotado consegue produzir
operações formais e utilizar um raciocínio abstracto, o que, de acordo com a bibliografia sobre
a matéria, só é considerado “normal” a partir da adolescência. Estas diferenças a nível
cognitivo poderão dar origem a diferenças no âmbito do desenvolvimento social entre os
adolescentes sobredotados e não sobredotados. O comportamento social do sobredotado
poderá não estar tão avançado quanto o seu raciocínio social. O fosso entre o seu pensamento
adulto e os limites impostos pelas restrições etárias constitui um dos maiores motivos de
preocupação tanto para os pais, como para os professores. Assim, e ao contrário do que seria
de esperar no modelo geral do desenvolvimento dos adolescentes, estas capacidades de
raciocínio avançadas têm uma influência naquilo a que chamamos de domínio universal do
comportamento. Como já tivemos ocasião de referir, as transformações produzidas em cada
domínio estão ligadas de forma recíproca e interactiva às transformações que ocorrem nos
restantes domínios.
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Resumo
(a) O desenvolvimento psicológico é, essencialmente, um processo interactivo resultante da

interacção entre o indivíduo e o seu meio.

(b) Os recém-nascidos apresentam diferenças em três domínios comportamentais distintos: a
actividade, a irritabilidade e a sensibilidade.

(c) Muitos recém-nascidos sobredotados revelam níveis mais elevados de actividade,
irritabilidade e sensibilidade.

(d) Os pais e os educadores têm a grande responsabilidade de proporcionarem uma educação
e instrução adequadas às necessidades específicas das crianças sobredotadas.

(e) O período da adolescência caracteriza-se por uma série de transformações decisivas ao
nível do desenvolvimento sócio-emocional. A luta pela aceitação social é muitas vezes
um factor de inibição no desenvolvimento da personalidade dos sobredotados.

(f) O modelo de ajustamento recíproco fornece um contexto óptimo para o desenvolvimento
do indivíduo: isto é, a interacção entre o indivíduo e o meio contribui para reforçar,
estimular e enriquecer.

(g) A sobredotação enquanto modelo multifactorial implica uma interacção constante entre
as necessidades desenvolvimentais e as condições e as situações do meio.

(h) A educação proporcionada em casa e na escola deverá ser equilibrada, se quisermos obter
uma combinação óptima!
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Figura 2: Categorias de diagnóstico do modelo multifactorial da sobredotação
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5. A evolução democrática do ensino: uma cultura
para todos?

Jean-Yves Rochex

Gostaria de propor algumas reflexões e interrogações, incluindo algumas propostas de
princípios, sobre as relações entre, por um lado, a democratização do ensino e do acesso ao
conhecimento e à sua aplicação crítica e, por outro lado, a questão levantada pela (re)definição
de uma cultura comum para todos. Nesta minha análise, utilizarei como ponto de partida a
situação francesa e os debates, as preconizações e até mesmo as indecisões suscitadas por esta
questão.

5.1. Fundamentos, armadilhas e perigos de uma questão
recorrente

Antes de mais nada, importa compreender por que razão é levantada esta questão de forma
recorrente, como se fosse um tema quente da actualidade, nos debates sobre o sistema
educativo em França suscitados, por exemplo, pelos diversos relatórios elaborados nas últimas
décadas sobre a situação de um ou outro segmento do sistema educativo, ou, até mesmo,
tentar compreender por que razão esta questão suscita permanentemente entre os decisores
políticos uma abordagem evasiva ou prudente. Podemos identificar, pelo menos, três motivos
para esta evocação recorrente da questão da cultura comum.

Em primeiro lugar, esta questão está naturalmente relacionada com o prolongamento do
período de escolaridade (85% das novas gerações de estudantes frequentam actualmente o
ensino para além dos 18 anos) e ao acesso actualmente generalizado de quase todos os
estudantes ao segundo ciclo do ensino básico (designado por escola média em alguns países).
O primeiro e o segundo ciclo do ensino básico (escola média) tornaram-se, assim, o percurso
comum de todos os alunos que frequentam actualmente o ensino. Não deixa de ser pertinente
interrogarmo-nos, neste contexto, sobre os conteúdos ensinados quer no primeiro como no
segundo ciclo, bem como sobre os modos e procedimentos de selecção, elaboração e
transmissão destes, ou de colocar outra questão delicada relativa às relações existentes entre,
por um lado, esta base e este percurso comuns a todos e, por outro lado, a posterior
diferenciação dos programas curriculares.

Em segundo lugar, a questão da cultura comum não pode ser dissociada da questão das
desigualdades sociais e entre homens e mulheres no acesso ao conhecimento, à formação e à
orientação, nem da questão do chamado "insucesso escolar". A generalização do acesso ao
segundo ciclo do ensino básico e o acesso massificado ao terceiro ciclo (entre 60 e 65% de um
determinada faixa etária da população obtém actualmente um diploma de ensino secundário
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geral ou técnico) não eliminaram as desigualdades. Embora tenha diminuído, o insucesso
escolar "absoluto" (saída do sistema educativo sem qualquer qualificação reconhecida) não
desapareceu totalmente, nem tão pouco desapareceram as lógicas e processos de
selecção/diferenciação sócio-escolar ou os sentimentos de insucesso e de desqualificação
associados a estes, que fazem do "insucesso escolar", absoluto ou relativo, mais do que um
simples "processo de aprendizagem incompleto". Nem todos os alunos assimilam os
conteúdos definidos pelos programas e objectivos dos diferentes anos curriculares que
compõem o percurso pedagógico comum. Esta constatação não é, certamente, uma novidade,
mas obriga-nos a voltar a questionar estes conteúdos e objectivos numa óptica diferente
daquela que domina actualmente o debate e que se caracteriza por uma abordagem simplista e
generalizada da sobrecarga e da simplificação. Já questionados pela massa crítica que
caracterizou as décadas de 60 e 70, os conteúdos dos programas curriculares e da cultura
escolar foram novamente postos em causa pela evolução do público escolar e pelas relações
deste com o saber, pelos problemas, reais ou presumidos, associados ao prolongamento da
escolaridade de alunos oriundos de comunidades mais desfavorecidas e/ou dos diferentes
processos migratórios. Os inúmeros debates e polémicas gerados em torno da cultura escolar e
dos conteúdos de ensino dão provas da perda de clareza e da necessidade de voltar a
questionar as respostas dadas (quer pelo Ministério no processo de tomada de decisões
político-administrativas, quer pela classe de professores na sua actividade quotidiana nas
escolas) às questões: "O que devemos ensinar, o que podemos ensinar e como devemos
ensinar?". Estas questões não dizem, obviamente, apenas respeito à definição dos programas
curriculares prescritos ou dos programas oficiais, mas também à actividade docente, que
envolve sempre um trabalho de interpretação dos programas prescritos e uma transformação
(muitas vezes inconsciente) destes em programas viáveis na prática. Verificou-se
efectivamente que as modalidades mais correntes de adaptação destes programas às
especificidades dos alunos (reais ou presumidas) por parte dos professores que leccionam em
bairros, contextos e estabelecimentos socialmente problemáticos vão muitas vezes no sentido
de reduzir o nível de exigência em termos de conteúdos e de actividade intelectual. Esta
constatação torna naturalmente problemática a relação entre escolarização e aculturação, entre
frequência escolar e aquisição efectiva de saberes e de competências intelectuais.

Esta realidade sem precedentes, marcada por um aumento significativo e extremamente rápido
do nível de formação das novas gerações, leva necessariamente a uma maior diferenciação e
especialização dos programas curriculares, num contexto em que se regista uma renovação
acelerada dos saberes e das técnicas, bem como das suas formas de difusão e comunicação.
Nem tudo pode ser ensinado, nem tudo pode ser partilhado por todos, nem tudo pode fazer
parte da cultura comum que deveria ser acessível a todos e nem tudo pode fazer parte do
referencial de competências que todos devem possuir depois de concluir a escolaridade
obrigatória. Fortemente reconhecida no passado, esta realidade também reflecte o presente. A
necessidade de repensar a forma de articular o programa comum e os posteriores percursos de
diferenciação revela as lacunas existentes na abordagem segundo a qual a cultura seria uma
espécie de viático, um "kit de sobrevivência" ou um conjunto de valores limitado e
circunscrito a objectivos de auto-suficiência mediante competências meramente instrumentais
e comportamentais. Este era o conceito que Jules Ferry tinha em relação à escola primária e
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que alguns peritos como Roger Fauroux pretendem introduzir actualmente. Em contraposição
a este conceito, importa pensar sobre a cultura comum que se pretende redefinir e promover
como um processo com uma finalidade e um efeito propedêuticos, a fim de permitir aos
indivíduos acompanharem a evolução actual e futura dos processos de trabalho e dos modos
de vida, bem como evitar que os processos de especialização necessários criem obstáculos
intransponíveis entre os diferentes géneros de actividade especializada (3). Nesta óptica, a
cultura deve ter por objectivo assegurar e criar para todos os alunos as condições (em termos
de saberes, de práticas e de disposições) de acesso àquilo que não pode ser partilhado por
todos. Não deverá visar e incluir apenas uma base mínima comum às posteriores
especializações, mas também tudo aquilo que permita e favoreça o intercâmbio, o diálogo e a
circulação entre as diferentes formas de cultura e de incultura que cada especialização
representa. A formação e cultura comuns é muito importante, tanto a nível social como
pessoal, pelo que a definição e implementação de uma política de educação e formação ao
longo da vida não deverá conduzir a uma descida de nível, mas sim a uma reformulação
ambiciosa e democrática. A ambição em matéria de conhecimentos e cultura e a necessidade
de democratização não podem ser encarados neste contexto como objectivos dissociáveis.

Esta via comporta, no entanto, outros perigos e armadilhas. Um dos riscos maiores decorre do
facto de aquilo que é considerado como básico para algumas pessoas, ou seja, objectivos
mínimos efectivamente alcançados, poder vir a representar para outras pessoas objectivos
dificilmente alcançáveis ou até mesmo impossíveis, com base nos quais se procederia a uma
avaliação das lacunas e a uma revisão em baixa do nível de exigência. A tomada em
consideração deste risco, constatado de forma recorrente na história do nosso sistema
educativo, exige, na minha opinião, que abandonemos a lógica única da prescrição ou
acumulação de conteúdos, conhecimentos e competências e passemos a ponderar de forma
indissociável a questão dos seus modos de transposição e de transmissão, a questão dos
obstáculos epistemológicos e sócio-didácticos que dificultam essa acumulação de conteúdos,
conhecimentos e competências. Mais do que a contribuição dos peritos nas áreas em jogo, esta
perspectiva mais alargada exige também uma tomada em consideração dos conhecimentos
adquiridos através da experiência do corpo docente e da investigação no campo da educação.

A tarefa de redefinir uma cultura escolar comum acessível a todos comporta ainda o duplo
risco, o duplo obstáculo do legitimismo e das suas tentações elitistas e etnocentristas
(etnocentrismo social e/ou étnico), por um lado, e do relativismo radical, por outro. Para
iniciar esta tarefa, é necessário saber ouvir as constatações e as questões levantadas pela
sociologia crítica em relação à cultura e à educação, sem no entanto adoptar uma postura de
denúncia de toda a cultura ou todo o conteúdo da cultura escolar como arbitrária e
dissimulando a arbitrariedade de um domínio social, postura essa que nas suas versões mais
profanas surge muitas vezes acompanhada de uma tendência para a substancialização,
naturalização ou tipificação das culturas e das identidades, sob pena de alimentar uma lógica

                                                
(3) Relativamente ao debate entre a concepção viática e propedêutica da cultura comum, remetemos para uma

obra pertinente de Claude Lelièvre, intitulada  L'École "à la française" en danger ?, Paris, Nathan, 1996.
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de catalogação cultural ou de identidade dos indivíduos ou grupos sociais (4). Esta abordagem
exige sem dúvida que pensemos menos em termos de culturas (supostamente unificadas e
homogéneas, quer sejam "étnicas", nacionais ou "de classe") ou de objectos culturais, do que
em termos de práticas (técnicas, corporais, linguísticas, discursivas, estéticas, etc.).

5.2. Formar o espírito na ordem das razões

Gostaria agora de propor alguns princípios que me parecem ser úteis para orientar e enquadrar
a reflexão teórica e pragmática sobre a questão em análise.

O primeiro princípio foi formulado por Condorcet ao afirmar que a tarefa da educação
consistia em "formar o espírito na ordem das razões". Importa aqui salientar o uso da palavra
"razões" no plural, que significa que estas não se limitam à razão conceptual ou discursiva,
mas extravasa o conceito tradicional de racionalidade. Daí a necessidade de inventariar as
diferentes ordens de razões cuja elaboração e exercício deverão ser trabalhadas pela Escola
para formar os espíritos (5).

O segundo princípio consiste em reconhecer o carácter pluralista do património presente em
cada ordem de razões. Este património é constituído por obras, conceitos e ferramentas
materiais e simbólicos, técnicas e experiências, que apesar de terem sido produzidos e
elaborados em condições culturais e sócio-históricas específicas, podem circular e ser válidos
em contextos diferentes daquele onde emergiram. Esta perspectiva já era manifestada por
Marx, contrariando o relativismo historicista ou economicista que alguns pretensos marxistas
lhe quiseram atribuir, quando o filósofo afirmava em 1859 na sua contribuição para a crítica à
economia política que a dificuldade não reside em perceber que a arte grega e a epopeia estão
relacionadas com certas formas de desenvolvimento. A dificuldade reside no facto de ainda
nos proporcionarem um gosto estético e conservarem para nós, em certos aspectos, o valor de
normas e modelos inacessíveis. Ao contrário da abordagem etnocentrista e da abordagem
oposta relavista, que conduzem ambas a uma concepção de cultura que divide, é necessário
tentar encontrar uma forma de articular cultura comum e património pluralista, o que exigirá

                                                
(4) Recordemos, neste ponto de vista, o aviso útil que o psicólogo Henri Wallon nos lançou há já mais de 60

anos: "Antigamente, quando um povo europeu chegava a um país novo, usava a violência e a barbárie para
impor as suas ideias e a sua civilização aos povos indígenas. Actualmente, utilizamos um método
exactamente oposto. Construímos templos, ajudamos os seus sacerdotes e monarcas e preservamos tudo o
que represente a tradição, tudo o que possa reatar este povo ao seu passado e tudo o que possa impedir esse
povo de fazer-nos concorrência no domínio da técnica, da potência material. Respeitamos a cultura dos
povos que colonizamos com o intuito de melhor diferenciá-los de nós. Trata-se neste caso também de uma
cultura que divide." (Henri Wallon, "Culture générale et orientation professionnelle", Conferência realizada
no congresso de 1932 da Liga para a Nova Educação, compilada em Hélène Gratiot-Alphandéry, Lecture
d'Henri Wallon.  Choix de textes, Paris, Éd. sociales, 1976).

(5) Voltarei a abordar esta questão mais adiante, mas importa referir desde já que é importante que a razão
técnica e produtora assuma, nessa ordem de razões, um lugar igualmente digno em relação às outras razões.
É, por conseguinte, necessário romper com o funcionamento do nosso sistema educativo e com as
representações em que este assenta, que atribuem à técnica e à actividade produtora um papel menos digno,
em termos de valor e consideração, do que o papel atribuído às outras actividades, considerando-as até
como actividades um tanto ou quanto degradantes e reservadas às pessoas que fracassam nos domínios
considerados mais "nobres".
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perceber melhor a forma como cada cultura se insere na cultura comum e, por conseguinte,
não optar entre o singular e o plural da palavra cultura. Neste caso também, conceber as coisas
em termos de práticas culturais, técnicas, corporais, linguísticas, discursivas, estéticas, etc.
poderá não ajudar a evitar aporias e falsas oposições.

O terceiro princípio faz eco ao debate entre concepção viática ou propedêutica da cultura
comum que referi anteriormente. Este princípio implica que consigamos elaborar uma
elementação dessas diferentes ordens de razões, tarefa que só pode opor-se às lógicas do
abreviado ou do rudimentar (Lakanal já afirmava que "o abreviado é o oposto do elementar").
O termo elementação deve ser aqui interpretado tendo em conta o duplo sentido da palavra
elemento, que designa simultaneamente, uma componente ou unidade de base e a
especificidade de um domínio ou de uma ordem (cf. o elemento marinho). Os elementos da
cultura comum devem, assim, possuir um valor para além de si próprios e introduzir uma
ordem de razão que os transcende. Daí a importância de colocar a questão de saber quais são
as obras humanas, os conhecimentos e conceitos, as ferramentas, os instrumentos e técnicas
intelectuais cuja aquisição e exercício são mais susceptíveis de abrir e formar os espíritos para
outras coisas, e que, por essa razão, são mais susceptíveis de impelir os indivíduos para além
de si próprios e da sua experiência, de inscrevê-los em gramáticas de actividade que possam
conduzi-los até onde não sabiam que queriam ou podiam ir? Daí também a necessidade de
romper com uma tradição e uma herança dogmáticas e museográficas destas obras e
instrumentos que separam as condições da sua transmissão das problemáticas em que se
inscrevem, em que revelam as suas razões de ser e a potencialidade do seu uso.

De uma forma mais geral talvez, parece-me conveniente basear a nossa reflexão no facto
antropológico segundo o qual a Escola (a skolé) está intrinsecamente ligada à escrita, à razão
gráfica, no sentido anglo-saxónico de literacy, que intervém em cada ordem de razões onde os
espíritos devem ser formados. Jack Goody (6) afirmava que a escrita cria uma diferenciação
não só ao nível da expressão do pensamento, mas sobretudo na própria forma como este é
elaborado. Em virtude da objectivação-externalização da linguagem, a escrita obriga o sujeito
que escreve (ou aprendiz de escritor) a transformar a linguagem, que até então era uma
ferramenta prática usada de forma inconsciente, em objecto de questionamento, de reflexão e
de raciocínio, cujo funcionamento e gramática devem ser explicitados, diferenciados e objecto
de um processo de elucidação específico. Assim sendo, o indivíduo vê-se obrigado a
colocar-se no centro deste processo de raciocínio que não só exige, mas também permite a
reflexibilidade da actividade linguística. A entrada na literacy, no universo da escrita, não
pode ocorrer sem ruptura com aquilo que pode constituir uma relação de evidência, de
imediatismo ou até de transparência com o mundo, com os objectos do mundo e a experiência
destes, sem transformação da sua relação com o mundo, com a linguagem e com si próprio.
Ora, é nesta transformação, que obviamente não se processa numa única vez, mas que
ultrapassa as concepções limitadas da alfabetização, que os alunos com maiores dificuldades
                                                
(6) Jack Goody, Entre l'oralité et l'écriture, 1993, trad. fr., Paris, PUF, 1994. Sobre esta questão, existe outra

obra de referência de Jack Goody, intitulada "La raison graphique". 1977, trad. fr., Paris, Minuit, 1979, e
David R. Olson, The world on paper: the conceptual and cognitive implications of writing and reading,
Cambridge University Press, 1994, trad. fr. L'univers de l'écrit, Paris, Retz, 1998.
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esbarram em todas as fases da escolaridade. Estes alunos revelam muitas vezes uma ilusão de
transparência e de imediatismo do real em relação às palavras ou à linguagem, aos conceitos e
às teorias, da vivência e da experiência ou do anedótico (senão mesmo do testemunho) às
formas linguísticas, discursivas, artísticas, etc. que permitem designá-los, interrogá-los ou
concebê-los ou ainda de uma lógica de pertinência, eficácia e inteligência da acção em relação
a uma lógica de inteligibilidade e de reflexibilidade da acção. Sobre este último ponto e
relativamente às actividades técnicas e produtivas, considero muito pertinente a reflexão de
Bertrand Schwartz sobre aquilo que designa de pedagogia da disfunção ou pedagogia da falha,
uma vez que perante uma situação de disfunção, somos levados a posicionar-nos no exterior, a
distanciar-nos da acção e do imediatismo do acto para reflectir e questionar o que possibilita
ou impossibilita a acção, obriga-nos a adoptar em relação a esse acto o que os linguistas
(sucessores de Bakhtine) designam de posição de exotopia em relação à prática imediata e
inconsciente.

Os elementos constituintes da cultura comum não devem, deste modo, ser concebidos apenas
em termos de saberes, de conhecimentos ou de competências. Devem também visar e
abranger o desenvolvimento de posturas, de relações com o mundo, com a linguagem e com
nós próprios em ruptura com esta transparência e este imediatismo ilusórios. Na minha
opinião, esta dupla perspectiva (conteúdos e posturas, técnicas intelectuais e disposições
cognitivas) deverá constituir um objectivo a alcançar em sete ordens de razões principais, sete
grandes domínios de actividade humana em que a questão deverá ser abordada de forma
indissociável em termos de obras (7), de práticas, e de posturas. Estas sete grandes ordens de
razões que, no meu entender, devem fazer parte da cultura comum são as seguintes:

(a) A razão gráfica e discursiva, que visa o domínio e o exercício das diferentes práticas
linguísticas, orais e escritas, dos géneros e das funções do discurso;

(b) A razão matemática;

(c) A razão científica, relativa às ciências físicas e dos seres vivos;

(d) A razão técnica e tecnológica, associada às artes e às formas de produzir e transformar;

(e) A razão social, relativa aos diferentes domínios das ciências humanas e sociais;

(f) A razão estética e artística, que se manifesta nos domínios da literatura, das artes
plásticas ou da música;

(g) A razão "desportiva" ou corporal, relativa não só às diferentes técnicas do corpo, mas
também à exposição e riscos deste na nossa relação com o mundo físico, com os outros
ou com nós próprios.

                                                
(7) Utilizo este termo no sentido empregue pelo psicólogo francês Ignace Meyerson, que se referia não só às

obras culturais pertencentes aos domínios literário ou artístico "consagradas", mas também a todas as
produções objectivadas e transmissíveis do espírito humano. Cf. Ignace Meyerson, Les fonctions
psychologiques et les œuvres, Paris, Vrin, 1948, reedição, Albin Michel, 1995, e Écrits 1920-1983. Pour
une psychologie historique, Paris, PUF, 1987, assim como Françoise Parot (ed.), Pour une psychologie
historique. Écrits en hommage à Ignace Meyerson, Paris, PUF, 1996.
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Estas ordens de razões poderiam, naturalmente, ser desenvolvidas de forma a aprofundar as
suas características internas e permitir uma melhor definição das relações (de
complementaridade, oposição, enriquecimento e questionamento recíproco) que possam
existir entre si ao nível da grande diversidade das actividades e das realizações humanas,
relações essas que os programas curriculares escolares deveriam igualmente estabelecer e
clarificar tanto quanto possível.

Para concluir, gostaria de salientar que me parece ser indispensável proceder à redefinição de
uma cultura comum acessível a todos, não só para conferir uma maior pertinência e valor à
experiência escolar dos alunos com maiores dificuldades, como também para melhorar as
perspectivas e o futuro de todos.
 Todos sabem, com efeito, que o sucesso ou até mesmo a excelência de demasiados alunos em
alguns domínios pode traduzir-se em lacunas culturais noutros domínios ou noutras ordens de
razões. Tentar transformar esta situação é tentar criar outra concepção de democratização do
sistema educativo, alternativa àquela que consiste em tentar "adaptar" os mais desfavorecidos
a uma instituição e uma cultura escolares que poderão permanecer inalteradas ou ser
modificadas apenas ligeiramente ou, pior ainda, em tentar criar uma lógica, implícita ou
explícita, de revisão em baixa do nível de exigência em termos de competências cognitivas e
culturais, em nome das características, reais ou presumidas, dos alunos e das populações
"desfavorecidas".
É necessário criar outra concepção de democratização que implique uma reformulação (para
todos e resistindo à actividade dos alunos e aos seus obstáculos) dos conceitos e formas
consagradas de saberes, de cultura e de actividades escolares, dos valores e modos de
funcionamento do nosso sistema educativo, bem como das práticas profissionais.
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6. As escolas de produção dinamarquesas

Verner Ljung

As escolas de produção dinamarquesas são instituições flexíveis com possibilidade
de admissão e saída permanente para jovens trabalhadores ou desempregados com
menos de 25 anos que não possuem qualificações do ensino formal. Estas escolas
acolhem todos os anos um número total de  12 000 formandos que frequentam a
escola durante 4 meses, em média.
Mais de metade destes formandos já frequentaram outro programa de formação  para
jovens, enquanto que os restantes vêm directamente das escolas do ensino básico
para as escolas de produção.
As escolas estão abertas durante cerca de 48 semanas por ano e empregam
funcionários das mais diversas áreas, muitos dos quais sem formação pedagógica,
estando todos no mesmo escalão salarial.
A formação é ministrada de forma personalizada e não segue um programa padrão de
aplicação obrigatória.
Este sistema é constituído por instituições autónomas com uma administração
independente
O número de formandos por professor é bastante baixo - 6 para 1.
O seu modelo de administração e organização difere substancialmente das escolas
normais.

6.1. Antecedentes das escolas de produção dinamarquesas e o
seu lugar na sociedade

As escolas de produção tiveram origem numa iniciativa do Ministério da Educação para
combater o desemprego juvenil no fim da década de 1970. Desde então, evoluíram para um
sistema escolar independente, cujo perfil especial foi descrito pela primeira vez num livro
branco do Ministério em 1984 e cuja legislação específica foi publicada em 1985.

A legislação relativa às escolas de produção foi desde então revista várias vezes, datando a
última revisão de 1999 (8). Em 2000, existiam 105 escolas de produção por todo o país.

A criação das escolas de produção teve como objectivo o desenvolvimento de vias de
formação alternativas destinadas ao grande número de jovens desempregados que não
obtiveram qualquer qualificação específica depois de terem concluído o ensino básico e que
estão em risco de se tornarem desempregados de longa duração e, em última instância, em
risco de exclusão social.

                                                
(8) Lei n.º 1124 de 29 de Dezembro de 1999 relativa às escolas de produção.
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De acordo com as alterações legislativas mais recentes, as escolas de produção fazem parte da
estratégia social comum destinada a dar prioridade à educação de todos os jovens,
especialmente os grupos de maior risco, que já foram excluídos do sistema educativo ou que
estão em vias de exclusão.
Um ano lectivo na Dinamarca envolve cerca de 50 000 jovens e, actualmente, apesar da forte
aposta da sociedade na estratégia educativa, 20 % desses jovens não concluem ou nem
chegam a iniciar um nível de ensino além do ensino básico.

São jovens que o sistema educativo tradicional não consegue  motivar ou manter na escola e
que, por esse motivo, procuram outras alternativas para a sua vida adulta e profissional. Para
alguns destes jovens que por diversas razões não têm motivação, capacidade ou possibilidade
para aproveitar as ofertas mais "tradicionais" da sociedade, as escolas de produção
representam uma oportunidade de formação alternativa.

6.2. As escolas de produção enquanto etapas intermédias
destinadas a motivar os jovens a concluírem a sua formação

De acordo com a legislação, as escolas de produção constituem uma oferta educativa que se
baseia na associação do processo produtivo à formação teórica e ao desenvolvimento pessoal
e social, proporcionando aos jovens uma qualificação profissional que lhes permita, ao mesmo
tempo, prosseguir a sua formação noutros níveis de ensino.

As escolas de produção assumem-se como etapas intermédias destinadas a devolver a
motivação aos jovens mais afectados pelo insucesso escolar, por forma a que estes regressem
ao sistema educativo tradicional para aumentar o seu nível de formação. Estas instituições
têm, deste modo, objectivos não só sociais e culturais, como também pedagógicos e
profissionais.

Toda a formação tem como ponto de partida a realização de sessões práticas onde a formação
baseada na produção é adaptada às necessidades de cada aluno.  O aconselhamento e a
orientação são partes integrantes da formação e do desenvolvimento pessoal. Os formandos
trabalham normalmente em grupo, mas podem também trabalhar individualmente.

Os trabalhos são sempre práticos e organizados de forma a contribuir com alguma utilidade
para a sociedade onde a escola está integrada ou para o funcionamento da própria escola. É
utilizado o método ”learning by doing” (aprender com a prática).

A teoria é associada à prática, de acordo com as preferências dos formandos e a formação
geral é complementada com actividades sociais e culturais. De acordo com a legislação que
rege as escolas, os produtos e os serviços por estas disponibilizados no âmbito do processo
pedagógico não podem gerar um concorrência desleal para as empresas locais.

As escolas têm um relacionamento muito próximo com a região onde estão inseridas. Os
empresários, sindicatos, municípios e representantes da população local fazem parte da
direcção da escola e as associações de moradores locais utilizam frequentemente as suas
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instalações.  Os funcionários da escola mantêm-se em contacto directo com as empresas e as
associações locais.

As escolas de produção são criadas a nível local como instituições autónomas por um ou mais
municípios que aprovam os seus estatutos e prestam uma pequena contribuição financeira
inicial. A partir de 1996, o Estado passou a ser a maior fonte de financiamento das escolas de
produção e o seu investimento destina-se a financiar actividades concretas. No entanto, em
2000, foi introduzido um sistema de contribuição obrigatória do município de residência dos
formandos, correspondendo a 15-20% do subsídio estatal total, incluindo a bolsa de formação
destinada ao sustento do formando. A esse financiamento acrescem as receitas obtidas com a
venda dos produtos fabricados nas sessões práticas da escola.

O número total de vagas por escola varia entre 30 e 100, de acordo com a respectiva
capacidade.

O quadro legislativo aplicável contém uma ampla descrição dos principais requisitos
aplicáveis às actividades das escolas. No âmbito desse quadro legislativo e tendo em conta a
experiência prática e o perfil desenvolvido pelas escolas ao longo dos anos, estas têm ampla
liberdade para desenvolver as suas actividades da forma que melhor se adapte às condições
locais.

6.3. Relação com as escolas livres e antecedentes na tradição
dinamarquesa de educação popular para adultos

O modelo de formação das escolas de produção está relacionado com as escolas livres da
Dinamarca e partilha os mesmos antecedentes com a antiga tradição dinamarquesa na área da
educação popular para adultos, tal como esta se desenvolveu a partir da segunda metade do
século XIX.

O responsável pela ideia e pela teoria que sustenta esta tradição foi N.F.S. Grundtvig (1783-
1872). Grundtvig era um acérrimo crítico da "escola negra" ou "escola da morte", marcada
pelo “marasmo” e onde circulavam pessoas apenas vivas em aparência.

Ele defendia uma escola viva para todas as pessoas, uma escola baseada no indivíduo e no
contexto histórico particular de cada um, onde os formandos pudessem verificar que a vida
espiritual e em comunidade era não só uma possibilidade como também uma realidade.

Na sua visão de uma escola viva, materializada nas escolas superiores populares, Grundtvig
receou que estas se tornassem demasiado inflexíveis. Queria que a própria vida se
encarregasse de demonstrar como estas deveriam ser desenvolvidas, estando disposto a aceitar
a diversidade sempre que esta assentasse em princípios básicos correctos.
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Seguindo o modelo de funcionamento e ensino das escolas superiores populares idealizado
por Grundtvig, as escolas de produção optaram por não instituir um programa de
funcionamento fixo e detalhado.

6.4. Objectivo: desenvolver as competências dos jovens para a vida

Na prática, o ensino nas escolas de produção tem como ponto de partida a situação global de
cada participante ("o ser humano no seu todo") e como objectivo principal contribuir para que
o jovem esteja em condições de assumir a responsabilidade pela sua própria vida e
desenvolver a sua competência para a vida (9).

Os adultos sabem normalmente por experiência própria que as competências necessárias para
"garantir o seu sustento" têm diversos componentes. Sabem que as suas qualificações
escolares básicas, o seus conhecimentos profissionais e as suas qualificações técnicas têm
pouco valor no dia a dia se não forem conjugados com o conhecimento de si próprios, a
capacidade de trabalhar em equipa, assim como certas aptidões sociais, físicas e
comportamentais.

A competência para a vida não é um valor concreto que possa ser adquirido de uma vez.  É
antes um ideal em direcção do qual tentamos evoluir ao longo da nossa vida. É uma
competência que desenvolvemos de duas maneiras:

(a) Através da experiência da vida, a interiorização psicológica e a adaptação das normas e
valores sociais e das experiências por que passamos. É frequentemente um processo
imprevisível e invisível que não pode ser observado directamente.

(b) Através de um processo mais visível e controlável de qualificação:  a aquisição de
conhecimentos, capacidades e competências.

Enquanto que a experiência da vida dificilmente pode ser definida como um objectivo
pedagógico concreto (como ensinar a um jovem, por exemplo, a determinação?), o processo
de qualificação pode perfeitamente ser planeado sob a forma de programas de formação
destinados, por exemplo, a preencher lacunas de conhecimento concretas.

A experiência da vida e o processo de qualificação podem ocorrer simultaneamente, o que
nem sempre acontece.

Esta duplicidade do processo de aquisição de conhecimentos é muito importante para
compreender o que se passa com os nossos formandos e para determinar a forma como nos
devemos relacionar com eles.

                                                
(9) A secção relativa à competência para a vida baseia-se em grande parte no conceito apresentado por Lise

Thøisen na sua obra intitulada “Hva´ ska´ vi ku´?” (O que devemos saber?), de 1990, editada pelo
Udviklingscentret for Folkeoplysning og Voksenundervisning (Centro de desenvolvimento da educação
popular para adultos) de Copenhaga.  Esta obra está disponível em versão inglesa.
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6.5. Um modelo de escola com possibilidades e limites
extremamente flexíveis

 Vivemos num mundo em constante mudança. Por esse motivo, pode tornar-se difícil -
especialmente para os jovens - acompanhar os acontecimentos, orientar-se e estar à altura dos
acontecimentos.  Não são apenas as qualificações técnico-profissionais que fazem falta.  As
nossas capacidades de orientação social, a confiança nas nossas capacidades de manobra e as
nossas capacidades básicas de "navegação" também são importantes.

As escolas de produção tiveram, desde o início, como tarefa encontrar (ou reencontrar) e
desenvolver um modelo de escola com limites e possibilidades extremamente flexíveis, onde
as duas formas de aquisição de conhecimentos possam ter lugar simultaneamente de forma
harmoniosa e onde os jovens possam (re)encontrar a motivação para aprender e começar a
tomar conta das suas vidas. Tudo isso procurando, obviamente, evitar que as escolas se
tornem instituições sócio-pedagógicas ou de tratamento.

Como definir esses limites e possibilidades?

As escolas de produção são as únicas escolas da Dinamarca com possibilidade de admissão e
saída permanentes, o que significa que o sistema de formação se adapta à evolução dos
jovens, de acordo com as suas preferências e necessidades. Os jovens podem ser admitidos
durante todo o ano e, em princípio, não são estabelecidos limites para a sua permanência.

De acordo com a alteração mais recente da Lei relativa às escolas de produção, desde 1996
que o acesso é livre, por forma a que todos os jovens com menos de 25 anos (sem qualificação
do ensino secundário ou profissional, etc.) possam ser admitidos livremente em todas as
escolas de produção do país. Os jovens já não necessitam de estar desempregados para
poderem ser admitidos. Os municípios podem, no entanto, enviar jovens desempregados para
as escolas. Cerca de 1/5 dos formandos são enviados pelos municípios enquanto que os
restantes têm acesso directo.

Os jovens dispõem, assim, de uma nova oportunidade, na medida em podem ingressar nas
escolas de produção sem qualquer "bagagem", ou seja, sem que sejam exigidas ou recolhidas
de forma sigilosa, junto das autoridades oficiais, informações relativas ao seu percurso
anterior no sistema educativo. Trata-se de escolas livres e instituições autónomas que não
fazem parte do "sistema".

Todos os jovens com menos de 18 anos admitidos nas escolas de produção recebem uma
bolsa de formação de 445 coroas dinamarquesas por semana sujeita a impostos. Os jovens de
idade igual ou superior a 18 anos recebem uma bolsa semanal de 1 105 coroas dinamarquesas
por semana, pelo que normalmente, não são necessários apoios sociais adicionais.

A orientação e o aconselhamento estão integrados no sistema de formação, uma vez que os
formadores e orientadores (funções frequentemente desempenhadas pela mesma pessoa)
participam nas actividades diárias da escola.
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Uma vez que o modelo de formação não se baseia em exames, a escola permite que cada
formando possa explorar tanto os seus pontos mais fracos como os mais fortes.

6.6. As sessões práticas enquanto elemento central da formação

 A formação assenta em sessões práticas (oficinas), em que os jovens podem participar em
diversas actividades produtivas reais, cujos produtos podem ser vendidos ou utilizados na
própria escola. As oficinas são normalmente unidades de pequenas dimensões com 5 a 7
formandos por formador.

As actividades das oficinas de produção vão desde o fabrico de produtos comuns (em
madeira, metal, têxtil, etc.) até diversas formas de prestação de serviços (informática,
impressão, vídeo, cafetaria, música, teatro, etc.) e escolas especializadas em áreas como a
piscicultura, a reabilitação do ambiente natural, a agricultura e pecuária, a náutica, etc.

O elemento pedagógico fundamental das escolas de produção reside no facto de o formando
aprender enquanto trabalha, ou seja, o formando aprende por si próprio. As actividades das
oficinas têm várias funções importantes: permitem, por exemplo, que os participantes testem
as suas capacidades e interesses, contribuem para o seu desenvolvimento pessoal através do
estreito convívio social e profissional que se estabelece e permitem-lhes que tomar
consciência do seu próprio progresso profissional, contribuindo para reforçar a sua
autoconfiança e a sua motivação para continuar a aprender.

6.7. A necessidade enquanto factor de motivação para os jovens.

O modelo pedagógico das escolas baseia-se essencialmente na execução de tarefas práticas
para a obtenção de um produto que pode ser vendido ou utilizado pela própria escola.

O trabalho na vida real implica a execução de uma série de tarefas obrigatórias, uma
obrigação material. Este tipo de obrigação faz parte da actividade diária nas oficinas  e
caracteriza-se por aquilo que podemos chamar de valores de necessidade: as tarefas são
executadas porque são necessárias. São ao mesmo tempo a fonte e o núcleo do ambiente
pedagógico das escolas. Constituem um desafio e uma motivação simples para os jovens.

Na realidade, a necessidade é única forma humana de obrigação. A necessidade é uma forma
especial de obrigação, na medida em que não nos permite pensar se o trabalho é duro,
insuportável ou cansativo e leva-nos a dispensar de qualquer outra forma de motivação.

Quando os jovens são confrontados com esta necessidade, surgem novas possibilidades de
desenvolvimento e de progressão pessoal, mesmo para os jovens em maiores dificuldades. A
obrigação material presente em situações profissionais da vida real pelas quais os jovens tanto
anseiam pode incluir experiências raras de necessidade interior, que podem ser estimulantes
para o seu progresso.
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Muitas vezes a abordagem é tão pouco orientada para a prática que se torna importante
associar conhecimento e interesse, de forma a que se reforcem mutuamente. Não podemos
partir do princípio de que os jovens se vão interessar por alguma coisa em particular. O
professor deve efectuar o planeamento e selecção das tarefas no sentido de ajudar os jovens a
sentir essa necessidade interior.

Nas escolas de produção, apresentamos as tarefas aos formandos e a partir daí, o seu interesse
para aprender mais advém da sua própria motivação para executar essas tarefas.

Neste sentido, o professor desempenha um papel especial nestas escolas. O seu
funcionamento destas depende da disponibilidade e planeamento das tarefas, que deverão ter
em conta as diferenças entre os formandos e suscitar novos desafios.

No que diz respeito aos formandos, estes não têm muitas vezes qualquer interesse em
particular.  No entanto, começam logo no primeiro dia a demonstrar vontade de se dedicarem
a tarefas bem definidas que consideram um desafio.  Estas tarefas não têm que estar
enquadradas num projecto mais abrangente. Basta serem de resolução simples e permitirem
aos jovens adquirir conhecimentos e capacidades na área ou domínio em questão. Nesta fase,
o objectivo consiste em fazer com que o formando assuma a responsabilidade pela execução
da tarefa atribuída.

Desta forma é dado o primeiro passo para que as portas do mundo real se abram e seja dado
início a um processo de aprendizagem , em que a participação em tarefas de desenvolvimento
e, de uma maneira geral, a aceitação de novos desafios assumirão uma importância
significativa para os jovens.

Nesta fase, o objectivo consiste em levar o formando a assumir responsabilidades no processo
de aprendizagem em que está envolvido no sentido de desenvolver o mais possível as
competências exigidas, por exemplo, na resolução de uma tarefa, quer individualmente, quer
em grupo.

6.8. Do círculo interior para o círculo exterior

O trabalho nas oficinas pode ser representado por dois círculos concêntricos. No círculo
interior estão incluídas as tarefas de organização especial que estão sempre disponíveis.
Desde as tarefas mais elementares para principiantes até uma vasta gama de tarefas que
asseguram a disponibilidade de conhecimentos profissionais completos e abrangentes no
trabalho da oficina.

Servem de base para que os formandos possam mais tarde participar em tarefas de trabalho e
desenvolvimento do círculo exterior. As tarefas do círculo exterior incluem discussões e
sessões teóricas. Se os formandos demonstrarem interesse em aprender, significa que um
desafio colocado pela tarefa funcionou como uma necessidade interior: 'Tenho que aprender
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como se faz para poder evoluir!' A atitude é desta forma bastante diferente da registada no
ensino regular e o nível de aproveitamento é muito maior.

O contacto do chefe da oficina com os formandos é diferente no círculo interior e exterior,
cada um proporcionando processos pedagógicos especiais diferentes.

No círculo interior, o chefe da oficina exerce controlo através da distribuição de tarefas
previamente organizadas, de forma a que os formandos possam imediatamente executar
trabalhos com valor real.  Desta forma, até os jovens com um comportamento mais
problemático recebem uma espécie de "salvo-conduto" para se relacionarem com os adultos (o
chefe da oficina) de uma forma completamente diferente e para mostrarem uma nova faceta de
si próprio.

6.9. Estabelecer uma ligação entre a formação  e o
desenvolvimento pessoal dos jovens.

Nestas escolas, a formação não é considerada como um elemento fundamental para atingir a
maturidade. Essa exigência contribui apenas para que os jovens permaneçam mais tempo na
fase da puberdade.  O ensino está associado aos desenvolvimentos da vida pessoal dos jovens
e a situação não se limita ao relacionamento formador/formando.  Os jovens que aspiram a
tornar-se adultos responsáveis encontram alguém com quem se podem identificar. Conhecem
adultos que podem funcionar como bons modelos de comportamento, o que lhes permite
aspirar a ser alguém.

Aqui os formadores não exibem aos seus formandos listas de matérias de estudo como quem
pretendesse afirmar: 'não serás ninguém enquanto não aprenderes esta matéria e acabares o teu
curso'.

Quando os formandos verificam que conseguem executar trabalhos reais sozinhos, sentem não
só auto-estima (algo que possivelmente poderia ser conseguido através do diálogo), como
também o auto-respeito que apenas pode ser adquirido através da aplicação e da demonstração
de competências reais. É-lhes dada a oportunidade de esquecerem as suas lacunas e os seus
problemas de insegurança em relação ao sexo oposto, a outras classes sociais, etc. e passam a
construir uma nova identidade.

A cultura da oficina permite um convívio social e uma camaradagem mais imediata que
contribuem para que o formando sinta que desempenha um papel importante na escola de
produção.

Na prática, em todos os trabalhos em que o formando participa, a 'aprendizagem' está presente
e representa um subproduto necessário para que o trabalho seja executado de forma autónoma.
Significa igualmente que são criadas diariamente situações que incluem uma 'aprendizagem
natural' com um efeito pedagógico eficaz.
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Podemos ainda deixar que o formando determine o trabalho que irá realizar, bem como as
disciplinas necessárias para o efeito em função dos seus próprios interesses. Esta abordagem
aproxima-se muito da cultura artesanal, em que:

(a) o processo de aprendizagem desenvolve-se através de situações concretas em vez de
teóricas

(b) a resolução dos problemas ocorre no momento em que estes se apresentam

(c) a aquisição dos conhecimentos e feita na perspectiva do trabalho a executar e

(d) os conhecimentos não são adquiridos de forma isolada em relação aos problemas
concretos - nem existe nesta cultura motivação para tal.

6.10. Participação dos formandos em outras actividades de
formação.

Ao mesmo tempo que vão ganhando confiança nas suas capacidades em áreas práticas, os
formandos voltam a acreditar que podem aprender algo de novo. Redescobrem as suas
potencialidades, o que os motiva para aproveitar outras ofertas de formação da escola
destinadas em primeiro lugar a compensar as suas lacunas ao nível dos conhecimentos
teóricos. Nas escolas de produção, a formação inclui componentes de matemática, língua
dinamarquesa, línguas estrangeiras, informática, etc.

Faz parte dos objectivos das escolas de produção oferecer aos formandos uma perspectiva
cultural e social. Com este objectivo, é organizada uma série de actividades colectivas tanto
na escola como em excursões e colónias de férias de âmbito nacional e internacionais, bem
como estágios profissionais de longa duração no estrangeiro.  As escolas deverão igualmente
assegurar que os formandos possam influenciar os conteúdos e as regras da escola.

6.11. Métodos e atitudes pedagógicas

As atitudes e os métodos das escolas de produção não são algo de novo. Consistem antes na
redescoberta e adaptação a novas regras e a uma época diferente de métodos e atitudes
pedagógicos praticados e descritos sob diferentes formas e variantes desde a antiguidade.

Por exemplo, Sócrates, que pode ser considerado o primeiro pedagogo da nossa cultura
europeia, foi o primeiro a referi-las. Sorte de principiante!

Para Sócrates, todas as pessoas tinham boas capacidades, mas as suas potencialidades ficavam
por vezes bloqueadas. O objectivo é libertar essas potencialidades.

O filósofo grego comparava a sua tarefa pedagógica ao trabalho de uma parteira. Não se trata
de melhorar as capacidades de uma pessoa com poucas aptidões, introduzir conhecimentos
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numa pessoa ignorante com ajuda de um funil, incutir um sentido de responsabilidade numa
pessoa irresponsável, transformar uma pessoa preguiçosa numa pessoa com iniciativa, etc..

O formando possui um nível de eficiência suficiente. Já possui todas as qualidades e
capacidades dignas do ser humano. Não devemos tentar substituir-nos a Deus com a nossa
pretensão de modificar um ser por ele criado.

Na realidade, existe algo que bloqueia estas qualidades e capacidades ou, pelo menos,
algumas delas. A nossa tarefa é libertá-las. Não se trata de empurrar o formando ou arrastá-lo
como se fosse um animal a caminho do mercado. Trata-se sim de descobrir qual o melhor
caminho que ele pode percorrer com as malditas correntes que lhe prendem as pernas,
eliminar os obstáculos existentes nesse caminho e apontá-lo.

Caberá ao próprio formando libertar-se das correntes quando tomar consciência que estas o
oprimem e impedem-no de andar.

Não se trata de plantar uma flor entre as urtigas, mas sim de retirar tudo o que impede a flor
de crescer e desabrochar.

Não é, deste modo, totalmente correcto falar de uma orientação pedagógica concreta nas
escolas de produção.  Trata-se antes de uma pedagogia baseada no puro bom senso que vai
surgindo gradualmente e que depende em grande parte da atitude com que abordamos os
formandos. A confiança que o formando tem no formador depende em grande parte do
exemplo que este dá.

O ponto de partida para o desenvolvimento das actividades pedagógicas das escolas de
produção reside no reconhecimento de que o processo aprendizagem real não se desenrola da
forma como muitas pessoas imaginam.

É necessário reconhecer que:

(a)  o mais importante que podemos ensinar aos formandos que nos ouvem é a ouvir e a
receber, em vez de produzir constantemente um turbilhão de pensamentos,

(b) se lhes retirarmos a responsabilidade estamos a ensiná-los a ser irresponsáveis, uma vez
que o sentimento de responsabilidade só se adquire se formos responsáveis por algo

(c) se mantivermos a distância entre os formandos e os formadores estamos a sugerir que não
confiamos neles para desempenharem tarefas por si próprios.

Não podemos ensinar nada aos jovens. O que podemos fazer e que consiste na nossa tarefa e
responsabilidade é criar condições e situações que permitam aos jovens aprenderem algo por
si próprios.

Outra característica deste tipo de escolas reside no facto de os formandos não se integrarem
num percurso de ensino pré-estabelecido. Os percursos individuais são flexíveis e definidos



73

gradualmente.  Muitas das vezes, é a casualidade que se impõe, levando a situações
imprevistas.

As escolas procuram variar e actualizar constantemente as suas ofertas de formação, tanto nas
oficinas como nas restantes actividades, para assegurar que os formandos alcancem as
melhores qualificações pessoais e técnicas possíveis.

No entanto, não basta dizer: "Vamos a isso!" Muitas vezes é difícil conseguir um
compromisso entre uma ousadia saudável e uma situação em que o formando não é impedido
ou é mesmo encorajado a fazer algo que está para além das suas capacidades.

Saber se se trata de uma situação em que a "pedra" é demasiado pesada e o formando não deve
tentar levantá-la para não lesionar a coluna ou se se está perante uma boa oportunidade para o
formando testar os seus limites. Por muito vasta que seja a experiência do formador, trata-se
de uma questão difícil e com que este terá sempre que lidar, tanto ao nível da prática como ao
nível da teoria.

6.12. Um grande desafio para os colaboradores

Este tipo de trabalho representa um grande desafio para os colaboradores ao nível  do
envolvimento e das qualificações pessoais, pedagógicas e profissionais, bem como ao nível do
desenvolvimento contínuo destas áreas.  Em primeiro lugar os formadores devem gostar dos
jovens.

A composição diversificada dos seus quadros, que incluem desde pessoas sem qualificações
formais, mas com muita experiência prática até académicos com elevados níveis de
qualificação, passando por artesãos com formação específica, constitui um dos factores mais
importantes para o sucesso das escolas de produção no trabalho junto dos jovens.

Uma das características destas escolas reside no facto de todos os seus colaboradores terem as
mesmas condições de trabalho e o mesmo nível salarial, independentemente do seu nível de
qualificação.

6.13. O que acontece aos jovens quando saem da escola?

Para avaliar os resultados das escolas de produção é necessário, em primeiro lugar, observar o
que acontece aos formandos após a sua saída da escola. Após frequentarem acções de
formação em escolas de produção, os formandos têm seguido o seguinte percurso:

(a)  40% frequentam outros níveis de ensino

(b) 20-25% arranjam um emprego não subsidiado,

(c) 10% envolvem-se em projectos subsidiados (programas de actividades públicas, etc.)
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(d) 15% dedicam-se a outro tipo de actividades ou encontram-se noutras situações (serviço
militar, estadias no estrangeiro, reabilitação, gravidez, etc.)

(e) 10-15% ficam no desemprego.

Estes resultados revelam um nível de sucesso muito superior aos obtidos com as iniciativas
públicas tradicionais de combate ao desemprego juvenil.

6.14. Avaliação das escolas de produção pela OCDE
Uma comissão educacional da OCDE composta por inspectores estrangeiros realizou um
estudo de avaliação do sistema educativo juvenil da Dinamarca no período de 1998-1999. (10)

Os inspectores referiram, por exemplo, que as escolas de produção foram bem sucedidas ao
motivar e apresentar desafios aos jovens junto dos quais o sistema educativo tradicional não
conseguia obter resultados ou motivar.

Nas palavras dos inspectores, "uma das razões para estes bons resultados reside talvez no
facto de estas escolas receberem um bom apoio económico do estado, ao contrário do que
acontece em muitos outros países, bem como no facto de muitos jovens procurarem as escolas
de produção, não devido ao insucesso sentido no ensino convencional, mas sim por estas
representarem uma boa alternativa em relação a ao ensino convencional.

O facto de serem escolas para todos e não apenas para jovens excluídos de outros sistemas
educativos cria as condições para o sucesso daqueles que de outra forma estariam condenados
ao insucesso".

No relatório da comissão pode ainda ler-se que:  "o reduzido número de formandos por
professor pode parecer uma alternativa dispendiosa à primeira vista. No entanto, os custos
devem ser avaliados em função dos resultados. São obtidas reduções de custos noutras áreas,
como a não utilização de funcionários com formação específica na área administrativa e de
aconselhamento, ao contrário do que acontece nas escolas tradicionais. Também não é claro
até que ponto alguns dos princípios que caracterizam as escolas de produção podem ser
adoptados pelas instituições de ensino tradicionais. Não incluem as numerosas regras e
regulamentos que regem a maior parte das instituições que visitámos. Esta liberdade é um
elemento importante do seu sucesso".

Os inspectores admitem que "é pouco provável que os diferentes interesses envolvidos
permitam ou encorajem este tipo de liberdade nas instituições tradicionais. A falta de um
planeamento formal, os programas de acção que se desenrolam na sequência dos interesses
dos formandos e que em grande parte são determinados pela comunidade e pelo mercado de
trabalho locais e a existência de formadores que não têm necessariamente uma formação
pedagógica são características possíveis devido ao carácter especial das escolas de produção.
                                                
(10) Relatório intitulado "Thematic Review of the transition from initial education to working life." Nota relativa

à Dinamarca. OCDE, Janeiro de 1999.
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Este modelo de funcionamento é viável devido à flexibilidade do sistema educativo
dinamarquês, que não procura soluções universais que possam ser aplicadas a todos os jovens,
independentemente das suas necessidades e situação pessoal. O sucesso das escolas de
produção junto destes jovens deve-se ao facto de se tratar de uma etapa intermédia antes do
regresso ao sistema estabelecido e não de uma alternativa em concorrência directa com esse
sistema.

Por último, os membros da comissão consideram os objectivos estabelecidos pela Dinamarca
(segundo os quais 95% dos jovens devem concluir um nível de formação) muito ambiciosos e
talvez impossíveis de atingir sem um elevado apoio e acrescentam que "para chegar aos
jovens com menor capacidade e motivação sem baixar o actual nível educativo, é necessário
modificar a forma como são tratados pelo sistema educativo. O sistema pedagógico
estimulante que observámos nas escolas de produção e no Centro Universitário de Aalborg
deve servir de modelo no futuro para todo o sistema educativo juvenil".

6.15. Uma escola com muitas possibilidades

A combinação especial de capacidade artesanais, ensino teórico integrado, desenvolvimento
pessoal e social e informações culturais faz das escolas de produção um modelo escolar
coerente e inovador.

Um modelo escolar que permite uma oferta educativa bastante abrangente para uma grande
variedade de jovens com os mais diversos antecedentes.

Uma das condições para garantir o sucesso das escolas de produção reside no facto de estas
terem liberdade de intervenção em vários domínios abrangidos pela política do mercado de
trabalho, pela política educativa e pela política social, aproveitando assim as possibilidades
disponíveis nestas áreas. Ao longo dos seus quase 20 anos de existência, fizeram-se várias
tentativas, a nível político, para limitar as possibilidades de intervenção deste modelo de
ensino.

Embora seja importante manter a ligação actual à área educativa, são igualmente importantes
as possibilidades de estreita colaboração com as autoridades da área do mercado de trabalho e
da área social.

Desta forma, as escolas de produção continuam a ser uma forma de "mestiçagem" do sistema
educativo, situada num ponto de intersecção entre a política do mercado de trabalho, a política
educativa e a política social. Podemos comparar este modelo escolar a um banco com três
pernas. Todas as pernas são indispensáveis para manter o equilíbrio. E assim se deve manter
porque de outra forma estas escolas não poderiam cumprir a sua missão.
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Enquanto que a maior parte das escolas tem uma oferta extremamente controlada e objectivos
bem definidos, as escolas de produção oferecem algo completamente diferente. Uma formação
para "navegar em águas profundas", ao mesmo tempo adaptada a cada indivíduo e orientada
para o tornar um elemento importante da comunidade.

Na actividade diária das escolas de produção, apercebemo-nos cada vez mais da diversidade
que aí encontramos. Embora à primeira vista possam parecer caóticas, formam um padrão,
uma unidade com muitas variações, com limites flexíveis entre tarefas e papéis a
desempenhar. São escolas que apresentam muitas possibilidades.

A nossa experiência mostra que funcionam. São um sistema misto onde os jovens produzem
algo com valor e onde adquirem a autoconfiança e a auto-estima inicial necessária para uma
vida como cidadãos activos na sociedade.

Política do mercado de trabalho
Formação profissional através

da participação no processo produtivo real.
 Retribuição financeira pelo trabalho executado

Política Social
Receber os jovens à beira da desistência
O apoio financeiro impede os formandos de se
tornarem clientes da segurança social

Política Educativa
Redução do ensino teórico para os formandos

que podem aprender através de outros métodos
Preencher as lacunas deixadas pela escola

tradicional quando o formando estiver preparado

ESCOLA DE
PRODUÇÃO
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7. Uma revisão às escolas oficinais/casas de ofícios
na região da Estremadura, Espanha.

José Carlos Herrero Lucas

Geógrafo de formação, a paixão pela educação alternativa, pelo meio ambiente e pelas
culturas rurais das zonas montanhosas levou-me a trabalhar mais de perto nos domínios do
desenvolvimento territorial, através de programas europeus e de educação alternativa no meio
rural da Estremadura (região periférica espanhola abrangida pelo objectivo n.º 1, onde o
rendimento médio é muito inferior à média comunitária).

Tive a sorte de ter trabalhado anteriormente numa Escola Popular na Dinamarca como
professor de língua espanhola e pude aprender na prática a teoria nacional de Grundtvig sobre
a pedagogia popular integrada. Na sequência desta experiência, falava num pequeno artigo do
paralelismo histórico das vanguardas pedagógicas de dois países: a da Dinamarca, por um
lado, com o exemplo citado, e a da Espanha, por outro, com aquela que ficou conhecida como
Institución Libre de Enseñanza e com a escola filosófica do Krausismo, fermento activo para
uma geração de intelectuais e políticos que haveriam de se destacar durante a 2.ª República
espanhola (11).

Actualmente, continuo a exercer funções docentes numa empresa dedicada à formação e aos
estudos técnicos relacionados com o desenvolvimento rural, exercendo a minha actividade, se
bem que de forma intermitente, no âmbito do FIP – Plano de Formação e Inserção Profissional
da Junta da Estremadura. Trata-se de um conjunto de programas de formação profissional
financiados pelo Fundo Social Europeu e implementados pelas Comunidades Autónomas do
Estado espanhol (para as quais estão neste momento a ser transferidas competências em
matéria de ensino e formação profissional), em cujo âmbito são ministrados cursos específicos
de qualificação profissional nos mais variados ramos e especialidades. Estes cursos de
duração limitada destinam-se a todo o tipo de desempregados.

7.1. Introdução

A comunicação que venho apresentar neste fórum AGORA IX, organizado pelo CEDEFOP e
dedicado às formas de educação alternativas, está estruturada em três partes.

Na primeira parte, é apresentada uma análise crítica de diferentes aspectos do funcionamento
e dos objectivos das Escolas-Oficina (EO) e das Casas de Ofícios (CO) à luz de experiências
pessoais na gestão e docência em alguns destes estabelecimentos, e no acompanhamento do

                                                
(11) Cf. “N.F.S. Grundtvig y las Escuelas Populares versus el Krausismo español e Instituición Libre de

Enseñanza” (memória explicativa, bolsa de pós-graduação 1992). Universidade Complutense de Madrid.
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seu desenvolvimento na província de Cáceres (Espanha) ao longo dos últimos anos,
nomeadamente, desde 1993.

A segunda parte incidirá nos condicionalismos formativos dos formandos participantes e na
metodologia didáctica a utilizar, tentando demonstrar a especificidade deste tipo de ensino
alternativo.

Na terceira parte, alerta-se para a necessidade de renovar o programa e para o seu papel
positivo enquanto instrumento de inserção sócio-profissional no meio rural, onde pode
desempenhar um papel muito activo no desenvolvimento local. Com este objectivo básico,
pretende-se chamar a atenção para as potencialidades oferecidas por novas jazidas de emprego
a nível local e, em especial, para os programas de formação relacionados com o meio
ambiente e o desenvolvimento turístico.

7.2. Definição e avaliação das EO/CO

As EO/CO inserem-se no âmbito de um programa-piloto de formação profissional lançado em
1985 pelo Instituto Nacional de Emprego (INEM). Fazem parte de um programa institucional
da Administração Central do Estado, sob a tutela do Ministério do Trabalho e Segurança
Social (não do Ministério da Educação) e que visam alcançar objectivos no domínio do
emprego e da ocupação dos tempos livres da população jovem. Actualmente, como já foi
referido, as competências no âmbito da Formação Profissional Ocupacional estão a ser
transferidas para as Comunidades Autónomas (CA), o que irá presumivelmente facilitar a
reorganização das acções de formação profissional e a reorientação do programa no sentido de
adequá-lo às reais necessidades da gestão territorial.

O INEM define estes instrumentos como: programas públicos de emprego e formação (...)
que têm como finalidade a inserção de desempregados com menos de 25 anos, através da sua
qualificação em alternância com uma prática profissional em tarefas relacionadas com a
recuperação e a promoção do património artístico, histórico, cultural e natural; a
reabilitação de espaços urbanos ou do meio ambiente: a melhoria das condições de vida nas
cidades, bem como qualquer outra actividade de utilidade pública ou de interesse geral e
social que permita a inserção através da profissionalização e da experiência prática dos
participantes (última portaria ministerial de 1997).

No que se refere à sua definição do ponto de vista da formação, importa assinalar que não
existem diferenças significativas entre as EO e as CO. Ambas comportam uma fase de
formação inicial, os formandos são subsidiados e têm uma duração de 6 meses. Na fase
seguinte, de duração variável (um a dois anos nas EO, 6 meses nas CO), os formandos passam
a ter um estatuto de trabalhador-estudante, celebrando um contrato de aprendizagem destinado
à qualificação e à aquisição de experiência profissional.

A singularidade das CO, que apareceram como uma modesta segunda divisão das EO na
década de 1990, reside no facto de pretenderem adaptar-se às necessidades dos jovens
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desempregados dos meios rurais. Os participantes têm de pertencer, na sua maioria, ao regime
especial agrícola, REA (trabalhadores agrícolas desempregados), ao passo que nas EO,
predomina o regime geral, RG. A componente prática profissional é mais curta e os recursos
disponíveis são, em geral, mais modestos para as CO do que para as EO.

7.2.1. O funcionamento

O funcionamento das EO/CO é assegurado por dois agentes institucionais sobre os quais
gravita o sistema de concessões:

(a) As chamadas Entidades Promotoras, geralmente entidades locais (municípios ou
associações de municípios), podendo igualmente incluir outros organismos da
administração central, fundações ou associações sem fins lucrativos, que são os
empregadores do pessoal formado nas EO/CO.

(b) A delegação provincial do INEM, que apoia financeiramente o Programa de EO/CO e
controla a política de desemprego juvenil.

O funcionamento do sistema baseia-se nos pedidos de concessão feitos pelas entidades
promotoras junto do organismo provincial, o qual determina a atribuição de concessões e o
valor dos subsídios, cabendo às entidades promotoras a responsabilidade jurídica das EO/CO,
e ao INEM, o apoio financeiro.

A iniciativa deverá partir da entidade promotora, podendo o processo repetir-se
sucessivamente sempre que se verifiquem numa determinada zona índices de desemprego
juvenil que o justifiquem, não podendo haver duas concessões de EO/CO consecutivas.
Assim, é frequente encontrar-se na Estremadura muitas situações de
“continuidade/descontinuidade” podendo a mesma localidade realizar várias acções de
formação, intercaladas por períodos de inactividade.

As concessões aprovadas pelo INEM são um autêntico maná não só para os municípios rurais
adjudicatários (dada a proverbial escassez de recursos em que habitualmente se encontram),
mas também para as entidades responsáveis pela sua administração, que na maioria dos casos
denotam poucas preocupações quanto aos objectivos de formação e de inserção profissional,
mas revelam um sentido muito apurado no reforço das clientelas que sustentam o seu poder,
acabando por alimentar ao mesmo tempo, embora de forma sub-reptícia, a dependência dos
subsídios, efeito indesejado do contrato de aprendizagem.

Entre estas duas instâncias de poder (INEM e entidade promotora), o director tem de encontrar
um equilíbrio delicado entre o cumprimento dos objectivos do programa (que propôs) e a
obediência às ordens da entidade promotora que o contratou, bem como às expectativas dos
formandos-trabalhadores, detendo, assim, o poder efectivo. Condicionada por lógicas externas
à gestão e pelo carácter provisório do centro de formação, cujo tempo de vida está
directamente relacionado com o prazo de execução da obra ou do serviço projectado, a
realização de um trabalho sério no domínio da inserção socio-profissional, isto é, do
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desenvolvimento de recursos humanos, fica seriamente comprometida e reduzida, na prática, a
um mero paliativo.

7.2.2. Os objectivos

O programa teve desde o seu início um carácter claramente experimental e visava, tal como
previa a portaria reguladora de 1989, dois objectivos principais que se mantiveram ao longo
da década:

(a) a integração e inserção profissional de jovens inactivos, curiosamente, não é utilizado o
termo desempregados, mas sim o termo " inactivos ", que tem uma conotação mais
passiva.

(b) a realização de obras e serviços de utilidade pública através da entidade promotora, que
obtém com as EO/CO uma grande contrapartida financeira.

A inserção profissional dos desempregados

O perfil do formando trabalhador que alimenta as EO e as CO no meio rural situa-nos na
origem dos problemas que enfrenta na sua inserção, como veremos no capítulo seguinte. Estes
formandos tiveram um insucesso escolar no sistema de ensino formal ou foram excluídos à
partida do sistema sócio-profissional, precisamente por não disporem de um nível de
formação e/ou qualificação profissional suficiente. Estão inseridos num mercado de trabalho
bastante restrito e menos diversificado do que o existente nas zonas urbanas. O programa das
EO/CO oferece uma oportunidade de reciclagem profissional de que apenas alguns
aproveitam. O sentimento dominante entre os próprios participantes é, infelizmente, a de que
irão regressar à sua anterior situação de desemprego, levando a que o investimento realizado
na sua aprendizagem não tem a rentabilidade desejada por falta de planos de inserção
profissional.

O relatório de 1998 sobre as EO/CO da província de Cáceres (Estremadura), elaborado para o
INEM provincial pela Unidade de Promoção e Desenvolvimento “Pedro de Ibarra” ilustra de
forma particularmente ajustada os problemas detectados na integração profissional. Este
relatório refere o seguinte:

Reconhece que os níveis de inserção juvenil alcançados graças ao programa continuam a ser
difusos e, na maioria dos casos, confirma, dependem de factores conjunturais, sujeitos
normalmente à capacidade de absorção pontual de mão-de-obra por parte do mercado de
trabalho local. Chama ainda a atenção para a questão (...) pouco ou mal resolvida no seio do
Programa de EO/CO: em povoações ou zonas rurais que não chegam a ultrapassar os mil ou
dois mil habitantes e tratando-se de projectos de alcance concelhio, onde colocar quinze
pedreiros, quinze carpinteiros, quinze serralheiros, etc.?...

E face à relativa rigidez normativa em que se desenvolve o Programa, expõe a necessidade de
se flexibilizar o modelo actual de EO/CO no sentido de permitir a coexistência de outro tipo
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de EO/CO mais inserida no tecido produtivo do meio e nas dinâmicas actuais do mercado
(novas jazidas de emprego, iniciativas de serviços de comercialização, etc.).

Por último alinha duas propostas: 1) ampliar a idade de formação para os desempregados de
longa duração que ficam desligados do mercado por não possuírem competências adequadas
às novas exigências profissionais: conhecido como Centro de Emprego (portaria reguladora de
1999), e 2) potenciar a partir das próprias EO/CO os chamados Centros de Iniciativa
Empresarial, como forma de fomentar o auto-emprego.

A realização de obras ou serviços de utilidade pública

Um município tem sempre razões e oportunidades para realizar obras ou serviços deste tipo.
Ao fim e ao cabo, essa é uma das suas missões, de modo que as entidades promotoras
aproveitam o programa de EO/CO para financiá-las. O projecto apresentado ao INEM
provincial segue padrões comuns: em função das obras ou serviços a realizar, adaptam-se os
módulos de formação, indica-se o número de alunos trabalhadores agregados a cada um deles
(entre 10 e 15) e de pessoal docente e administrativo (um director, um administrativo, um
elemento de coordenação ou apoio docente e tantos monitores como os módulos de formação
existentes); elaboram-se orçamentos dos materiais e equipamentos necessários e define-se o
âmbito temporal fixado pela norma reguladora. Basicamente, o subsídio do INEM cobre a
maior parte dos gastos da EO/CO, excepto as infra-estruturas e instalações pedagógicas e o
material e os equipamentos considerados não perecíveis, que ficam a cargo da entidade
promotora.

7.2.3. Conclusões finais:
(a) A grande influência dos elementos conjunturais e do utilitarismo na aplicação do

programa, inserido numa política de emprego para os jovens, de carácter paliativo e
desarticulada dum sistema de formação alternativo e estável.

Sem um trabalho de fundo tanto pedagógico como de orientação laboral que o
fundamente, o programa EO/CO não conseguirá libertar os jovens senão durante curtos
períodos da inactividade e/ou marginalidade (fins sociais), mas é insuficiente quando se
trata de remediar ou corrigir o insucesso escolar que os tem acompanhado. Só a partir de
1994, com a nova portaria ministerial, se assume a necessidade de conceder maior
importância aos aspectos educativos da qualificação profissional, reduzindo-se
simultaneamente a duração temporal das EO de três para dois anos e das CO para apenas
um ano. Esta tentativa significou, ao mesmo tempo, uma quebra nas dotações e nos
recursos pedagógicos e, por conseguinte, na qualidade do programa.

O esvaziamento orçamental do programa coincidiu – não por acaso – com o processo de
transferência de competências para as Comunidades Autónomas, que se desdobraram na
elaboração de planos FIP cada vez mais ambiciosos. Desconhecemos o futuro imediato
do programa EO, já completamente transferido para as Comunidades Autónomas. Se se
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vai relançar ou conviver com outros planos, como a fórmula do plano FIP, os Centros de
Emprego para maiores de 25 anos ou quaisquer outros, só o futuro o dirá.

(b) O subsidiarismo encoberto.

O INEM convoca os jovens desempregados que, em teoria, não podem recusar a oferta
formativa. A cultura do subsídio está tão arraigada no mundo rural que a principal
motivação do desempregado perante a possibilidade de participar numa EO/CO (7-8
horas diárias) é, antes da formativa, de índole económica, tanto na óptica dos que a
aproveitam, solicitando um contrato de aprendizagem depois dos primeiros 6 meses de
formação, como dos que a rejeitam, por não estarem dispostos a esperar. Os jovens
encaram muito mal a sua participação durante a primeira fase (os apoios financeiros
foram reduzidos) porque não retiram daí nenhum proveito económico e porque, no seu
conjunto, essa participação é muitas vezes incompatível com os trabalhos agrícolas
familiares, de cariz sazonal (mas tão importantes para a economia doméstica) ou com os
trabalhos comunitários promovidos e fornecidos pelas respectivas câmaras municipais,
no caso dos desempregados agrícolas. Na Estremadura e na Andaluzia, onde existe um
regime agrícola especial para os trabalhadores do campo, 60 jornadas por ano podem
torná-los elegíveis para receberem o subsídio de desemprego.

(c) A ausência de uma política realista e objectiva em matéria de formação profissional.

A EO/CO, convertida num fim em si próprio, reduz a formação profissional a uma
condição instrumental, em vez de condição final, que é o que pretende a inserção
profissional. Para evitar esta situação, poderiam ser exploradas dentro do programa
diferentes vias não incompatíveis entre si: procurar estabelecer um quadro de colaboração
estável entre as EO/CO e o meio empresarial local, fomentar a aplicação das fórmulas
que favorecem o auto-emprego, tentar  comercializar produtos e serviços que não gerem
concorrência desleal, etc.

(d) A endogamia do pessoal agregado.

Enquanto se executa o projecto de EO/CO, o pessoal técnico agregado pode ir preparando
um novo projecto para a entidade promotora em que trabalha e também para si próprio (o
seu futuro emprego) que, findo o período de espera correspondente, poderá ser concedido
nas futuras remessas que o INEM provincial vai aprovando periodicamente. Surge deste
modo a endogamia entre o pessoal técnico e os directores (ao mesmo tempo refém da
situação) que se acomoda à dinâmica de acção-inacção, posto que as EO/CO não se
podem renovar consecutivamente e a situação de desemprego é condição sine qua non
para se poder optar pelo posto de trabalho. O INEM provincial optou a este respeito por
criar o chamado ficheiro de peritos em EO/CO que encerra de facto o recrutamento de
novos profissionais e premeia a fidelidade no desemprego (situação curiosa) daqueles.
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7.3. Análise da experiência docente

Analisam-se dois componentes: os que derivam dos condicionalismos formativos do
formando trabalhador e, por outro lado, os princípios de metodologia didáctica propostos:

7.3.1. Condicionalismos formativos dos participantes

Dificuldades com o nível académico:

O nível académico dos participantes nesta experiência formativa é heterogéneo, pois pode
oscilar entre:

(a) O certificado de estudos primários, para aqueles que não obtiveram o título de «Diploma
Escolar»: o ensino inicial obrigatório, que até ao processo de implantação da reforma, em
1995, estendia-se até aos 14 anos.

(b) O «Diploma Escolar», para os que completaram o ensino básico e deixaram de estudar
nesse momento.

(c) O ESO (ensino secundário obrigatório). Com a reforma do ensino secundário de 1995, o
ensino obrigatório foi prolongado até aos 16 anos.

(d) O bacharelato, ou "Bachillerato", que implica um período suplementar de dois anos de
educação opcional e de transição para o mundo do trabalho ou de acesso a um título
superior (obtenção de diploma e/ou Licenciatura). Neste nível integra-se a formação
profissional regulamentada pela reforma.

(e) Curso superior incompleto.

Grandes diferenças no nível dos estudos

Tendo em conta o acima exposto, o processo de formação está muito condicionado. Numa
mesma EO ou curso, o formador pode deparar-se com pessoas que raiam o analfabetismo
funcional (recordemos que estamos a falar de concelhos rurais desfavorecidos da
Estremadura) até pessoas com um nível totalmente oposto, que abandonaram os cursos de
ensino superiores e, não dispondo de muitas opções profissionais no meio rural, se acomodam
ao beneficio económico proporcionado por um contrato de aprendizagem.

Diferenças ao nível da idade e das condições sócio-familiares

Entre os 16 e os 25 anos, o formador pode encontrar desde o perfil típico de um adolescente
sem qualquer tipo de experiência no mundo laboral, com historial recente de insucesso
escolar, até jovens participantes com responsabilidades familiares, com experiências laborais
diversas e com referências educativas praticamente esquecidas. Ambos os casos são, enquanto
candidatos a um emprego, excelentes candidatos para as EO/CO, embora não tenham
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interesse, pois podem ser chamados pelo INEM a participarem na selecção de alunos
trabalhadores, especialmente se recebem alguma prestação ou subsídio de desemprego.

Diversidade de interesses em matéria de formação

Os interesses dos participantes em matéria de formação são evidentemente diversos, mas não
vêm, infelizmente, precedidos duma efectiva orientação profissional e acompanhamento
pedagógico. A minha experiência pessoal indica-me que o interesse real de partida na
formação proposta não é elevado e que é necessário trabalhar muito para se vencer essa
resistência.

Alto grau de rejeição às propostas educativas da escola tradicional e à formação em geral.

Este problema exige uma mudança de mentalidade – por parte dos professores – e um esforço
de inovação para lidar com as necessidades dos formandos trabalhadores e as exigências de
uma formação integral especializada, com o fim de se obter uma óptima aptidão profissional.

7.3.2. Princípios da metodologia didáctica

As aulas teóricas/práticas devem implicar um processo de aprendizagem activo e
participativo, dando especial ênfase à aquisição de competências criativas e autonomia pessoal
que fomentem a auto-estima, em detrimento dos processos que implicam uma transmissão de
conteúdos abstractos desligados da realidade.

É preciso romper com o paternalismo acumulado durante a última geração de jovens
desempregados, condicionada por uma dependência do subsídio que embotou de facto a
capacidade de iniciativa, incorporando e potenciando mecanismos de delegação,
responsabilização e tomada de decisões.

Nas oficinas e no posto de trabalho, onde se desenrola o processo de formação, a metodologia
deve basear-se em processos demonstrativos e de fácil descoberta, facilitando uma
aprendizagem eficaz, com um sistema de avaliação personalizada e contínua.

O âmbito teórico de conhecimento centrar-se-á nas práticas oficinais, nas possibilidades de
desenvolvimento do respectivo território e nos recursos do meio natural.

Deverão ser formuladas unidades didácticas a partir da experiência real dos trabalhos
desenvolvidos e dos conteúdos básicos do ofício a aprender.

Deverá existir uma adaptação gradual dos alunos trabalhadores à situação real de uma
empresa, à economia de meios e de tempos e à produtividade.

Deverá ser destacada a componente da auto-estima como factor mais importante para a
formação dos jovens, de forma a alcançar os objectivos da integração social e comunitária.
Deverão ser potenciados os programas específicos para os formandos trabalhadores que não
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possuam o nível educação secundária obrigatória (ESO), a fim de lhes proporcionar essa
formação básica e profissional indispensável que lhes permita ingressar na vida activa.

7.4. A formação profissional nas operações integradas de
desenvolvimento local

A aposta na incorporação dos programas de formação profissional nas operações integradas de
desenvolvimento local é um passo fundamental quando se trata de revalorizar os recursos
humanos de um território. As operações integradas de desenvolvimento local revelaram uma
grande capacidade de criação e diversificação do emprego nas zonas rurais da Estremadura,
facilitando oportunidades de ocupação profissional antes desconhecidas. Novas jazidas de
emprego em domínios como o do ambiente, do turismo rural, do trabalho social ou da ajuda a
domicilio, precisam de uma crescente profissionalização que actualmente não dá resposta ao
mercado laboral.

As EO/CO e outros programas de formação profissional podem dar resposta a esta
necessidade, dando uma boa medida da sua utilidade prática na inserção sócio-profissional e
na fixação da população local nas aldeias do território, criando os estímulos e os empregos
necessários através do desenvolvimento de novas linhas de formação relacionadas com as
actividades ecológicas e turísticas que gozam actualmente de uma grande procura nas nossas
zonas rurais. Como exemplo disto, posso destacar as seguintes actividades:

(a) Programa de florestação de terras agrícolas e cuidados silvícolas.

(b) Programas de correcção hidrológica e florestal: combate à erosão, aos incêndios e à
desertificação.

(c) Programa de desenvolvimento de tecnologias agrícolas, ecológicas e compatíveis com o
meio ambiente.

(d) Programa de recuperação de resíduos, tanto urbanos, como agrícolas.

(e) Programa de recuperação das vias pecuárias para usos turísticos e ambientais.

(f) Programa de guias da natureza e intérpretes do meio ambiente.

(g) Programas de gestão de pequenas empresas turísticas

(h) E, de modo geral, todas as actividades chamadas complementares no âmbito turístico e
relacionadas com a actividade cultural e ao ar livre, etc.
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8. O combate à exclusão social e económica

Barbara Brodigan

O conceito de Escola de Segunda Oportunidade surgiu em 1997 por iniciativa de Edith
Cresson, então membro da Comissão Ciência, Investigação e Desenvolvimento, Centro
Comum de Investigação, Recursos humanos, Educação, Formação e Juventude. A Comissária
apercebeu-se de que, na Europa, uma grande quantidade de jovens desfavorecidos não era
abrangida pelas iniciativas de ensino e formação profissional. As deficiências verificadas ao
nível da educação e das qualificações constituíam um obstáculo ao emprego, conduzindo
inevitavelmente à exclusão económica e social dos indivíduos em causa e, consequentemente,
ao aumento das despesas governamentais em termos de segurança social. Um passo mais
bastou para que a Comissária se apercebesse também de que a exclusão social não era apenas
uma questão de desperdício de capital humano, mas também um desperdício de recursos
financeiros, gastos nos serviços de saúde, na assistência social e nos serviços policial,
prisional e de reinserção social, que lidam frequentemente com grupos socialmente excluídos.

De 1997 a 1999, a Comissão Europeia financiou um projecto-piloto assente na criação de dez
estabelecimentos de ensino destinados a combater a exclusão social através do ensino e da
formação profissional. A Second Chance School de Leeds constituiu o projecto-piloto do
Reino Unido, tendo sido inaugurada em Março de 1998 por Edith Cresson e David Blunkett,
ministro britânico da Educação. O projecto estendeu-se ainda a Colónia e Halle (Alemanha),
Bilbao e Barcelona (Espanha), Heerlen (Países baixos), Marselha (França), Norrköping
(Suécia), Hameelinna (Finlândia), Catania (Sicília) e Atenas (Grécia). A todas as escolas foi
conferida a autonomia necessária para definir, conceber e fornecer um programa de ensino que
fosse ao encontro das necessidades do mercado local. Tal significa que, apesar de partilharem
alguns princípios gerais, como a filosofia, o funcionamento e o perfil dos alunos, todas as
escolas desenvolveram programas e metodologias de ensino próprias, integradas no âmbito do
sistema educativo do seu país.

O projecto de Leeds foi desenvolvido pelo Departamento de Formação da Câmara Municipal
de Leeds, que subcontratou o Thomas Danby   para a concepção do núcleo do programa de
ensino. Foram também estabelecidas parcerias com o Leeds college of Art & Design e o Leeds
College of Technology. Em 1998, foi criada a Association of Cities for Second Chance
Schools, com o objectivo de desenvolver e optimizar a ligação entre a rede de escolas.

Ao mesmo tempo que a rede de escolas de segunda oportunidade estava a ser criada, o
Governo britânico, no seu Livro Verde intitulado "The Learning Age: a renaissance for a new
Britain”, manifestou de forma clara o seu empenho na prossecução de uma sociedade assente
na educação e formação ao longo da vida. Num dos pontos altos do seu discurso, David
Blunkett afirmou que, para conseguir um crescimento estável e sustentado, era necessária uma
mão-de-obra bem formada e equipada e com capacidade de adaptação. A era da aprendizagem
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permitiu que os governos reconhecessem os seus benefícios ao nível individual, comunitário,
empresarial e nacional. Entre as iniciativas levadas a cabo, inclui-se a criação da University of
Industry and Individual Learning Accounts, alargando as oportunidades oferecidas pelo New
Deal ao abrigo do sistema de segurança social aos esquemas laborais destinados a pessoas
com mais de 25 anos de idade e facilitando o acesso ao ensino das pessoas com necessidades
de competências básicas (um em cada cinco adultos no RU apresenta dificuldades ao nível da
leitura, da escrita e do cálculo). A opção de educação e formação a tempo inteiro (FTET)
oferecida pelo New Deal e destinada a pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 24
anos foi concebida com o objectivo de permitir que pessoas desempregadas há mais de 6
meses pudessem ter acesso ao ensino e formação profissional durante um período máximo de
um ano, continuando a usufruir dos benefícios da segurança social (subsídio de desemprego).

A escola acolhe os jovens dos 16 aos 24 anos de idade que não são normalmente abrangidos
pelos sistemas de educação e formação, ou seja, os grupos afectados pela exclusão social e
económica e que não se integram em mais nenhuma iniciativa. O afastamento dos jovens do
sistema educativo conduziu a situações de abandono, exclusão ou à obtenção de fracos
resultados. Outros houve que se afastaram novamente das iniciativas de educação e formação
para jovens a partir dos 16 anos de idade, caindo de novo nas malhas do abandono, do
insucesso e do desemprego de longa duração. No Reino Unido, existem imensos programas
destinados a jovens desfavorecidos, como tal, são frequentes as dúvidas quanto aos factores
que realmente diferenciam as escolas de segunda oportunidade. Para muitos, estas escolas não
constituem uma segunda oportunidade, mas sim a última. A escola é, por tradição, um
elemento constante, oferecendo um programa e um sistema ao qual o aluno tem de se adequar.
O aluno constitui, por conseguinte, a variável.

As escolas de segunda oportunidade inverteram esta filosofia. Os alunos confessam que é a
primeira vez que alguém os ouve. Ao implementarmos uma abordagem centrada no aluno,
onde este decide o que quer estudar e quando, onde a negociação é a palavra-chave,
permitimos que o aluno intervenha na sua própria aprendizagem e sinta que tem uma palavra a
dizer. O indivíduo é o elemento constante. Ao ouvi-lo, ao dar resposta às suas necessidades e
ao adoptar uma atitude flexível, a escola torna-se o elemento variável. É esta a diferença.

Os jovens excluíram-se ou foram excluídos do sistema geral de ensino. O projecto
oferece-lhes uma segunda oportunidade de construírem um futuro risonho, evitando que sejam
apanhados na espiral irreversível da marginalização e da exclusão. Todos eles apresentam
poucas ou nenhumas qualificações. Uma educação de fraca qualidade deixou-os com
competências básicas deficientes em termos de leitura, escrita, cálculo e TI, constituindo um
obstáculo para o seu acesso ao mercado de emprego. De um ponto de vista geográfico, o
ambiente em que se inserem (um dos maiores bairros sociais a leste da cidade) impediu que
estes grupos tomassem conhecimento dos princípios que regem o mundo do trabalho e
tivessem acesso a esse mercado em constante mutação e ao mercado de emprego. Muitos
destes jovens pertencem já a uma segunda ou terceira geração desempregada, inserida numa
cultura dependente da assistência social. O principal objectivo do projecto de segunda
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oportunidade consiste em quebrar este ciclo de dependência e em dotar os jovens adultos de
competências transferíveis, por forma a aumentar o seu nível de empregabilidade.

A ruptura destes jovens advém de muitas causas e tem várias consequências. Os alunos da
Second Chance School de Leeds têm-se defrontado com obstáculos educacionais, sociais,
económicos, ambientais e pessoais que têm prejudicado a sua aprendizagem. Entre estes
alunos encontram-se aqueles que apresentam deficiências de aprendizagem, provocados por
problemas como a dislexia ou o síndroma de sensibilidade escotópica, e jovens
ex-toxicodependentes, ex-alcoólicos ou sem-abrigo, bem como jovens que viveram situações
de violência ou abuso sexual e outros que tentam reconstruir as suas vidas após um período de
detenção. Todos eles vivem num determinado patamar de pobreza, sobretudo aqueles que
vivem por sua conta (uma grande parte destes jovens provem de famílias desfeitas). Como tal,
para que a aprendizagem possa decorrer de forma eficaz, os programas e os métodos de ensino
devem ter em conta e remover estes obstáculos. A escola encara de forma holística o
desenvolvimento dos alunos, o que se reflecte no apoio prestado tanto ao nível da
aprendizagem, como ao nível pessoal. Um dos maiores obstáculos à aprendizagem é a falta de
autoconfiança e auto-estima verificada em todos os beneficiários do projecto. O programa
Easy Start, implementado nas primeiras quatro semanas de aulas, tem por objectivo
contrabalançar esta realidade através de sessões destinadas a restabelecer a confiança que lhes
falta.

A inovação deste programa é sentida tanto ao nível da concepção, como da forma como é
transmitido aos alunos. De facto, o programa centra-se no pressuposto de que a repetição dos
mesmos conteúdos só reforçará o desinteresse dos jovens pela escola. As actividades estão
totalmente centradas nos alunos, tendo cada um deles o seu próprio plano de aprendizagem,
concebido à medida das suas necessidades. Cada aluno tem um tutor pessoal que o aconselha
e orienta nas suas escolhas. As qualificações são divididas por módulos, de forma a facilitar a
rotatividade do programa (cada módulo é repetido 3 vezes por ano) e a permitir que os alunos
aprendam ao seu próprio ritmo. Isto significa que as qualificações podem ser obtidas de forma
total ou parcial e em "quantidades" mais pequenas. A repetição dos módulos de 15 em 15
semanas permite aos alunos repetir os temas em que sentiram mais dificuldades ou aceder a
módulos que não tenham frequentado da última vez. O programa de rotatividade também
facilita o acesso à escola, na medida em que os alunos se podem matricular todas as
segundas-feiras, sem terem de esperar até ao início de um novo período ou programa. Esta
estratégia permite reagir atempadamente a todas as situações.

Os exames de admissão consistem na avaliação da capacidade de ler, escrever e efectuar
cálculos, por forma a determinar o nível em que os alunos serão inseridos e a identificar
eventuais necessidades acrescidas de apoio educativo. Também são identificados os estilos de
aprendizagem dos alunos. Este programa constitui uma novidade para muitos alunos, que
passam a colocar a hipótese de o seu insucesso escolar poder ter sido causado pela adopção de
estilos de aprendizagem inadequados ou insatisfatórios, não constituindo, assim, um sinal de
"burrice". Os alunos com maiores potencialidades adoptam os quatro estilos de aprendizagem
(activista, pragmatista, reflexiva, teorista), enquanto que 70% da população apenas adopta um
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ou dois estilos. Assim, os alunos têm todo o interesse em optimizar o seu estilo de
aprendizagem mais forte e em desenvolver os estilos em que sentem mais dificuldades. O
programa Easy Start, frequentado por todos os alunos durante as quatro primeiras semanas,
tem por objectivo desenvolver métodos de estudo e estilos de aprendizagem. O pessoal
docente também é sujeito a uma avaliação de estilo de aprendizagem, na medida em que esse
mesmo estilo se reflectirá no seu estilo de ensino. Desta forma, os tutores estão conscientes de
que os seus métodos de ensino devem adequar-se às necessidades de aprendizagem de todos
os seus alunos, o que se reflecte no planeamento das suas aulas e workshops.

As aulas são dadas a pequenos grupos de 4 a 6 alunos, que beneficiam também de apoio
individual.

A localização da escola é ideal: um centro de aprendizagem familiar, onde as parcerias entre a
câmara municipal e as escolas de educação contínua permitem oferecer aos alunos um
programa abrangente. Os alunos têm acesso a uma vasta gama de cursos de formação
profissional, incluindo NVQ (National Vocational Qualifications) para cabeleireiro, terapia
estética, comércio a retalho, gestão de empresas, catering e competências básicas de
assistência à infância. Estes cursos também oferecem qualificações em inglês, matemática e
TI, bem como um certificado geral do ensino secundário (GCSE) nas disciplinas de
matemática e inglês. Uma unidade de Competências-Chave oferece competências nas áreas da
comunicação e cálculo. O núcleo do programa da Second Chance School promove a obtenção
de competências nos domínios das tecnologias da informação, do cálculo e da literacia,
oferecendo um sistema de acreditação aplicado unidade a unidade. A avaliação é feita de
forma contínua, permitindo que os alunos controlem os seus próprios progressos, e a maioria
das qualificações são obtidas a partir de um conjunto de dados compilados num dossier
individual e não com base em exames, que podem constituir um obstáculo para muitos alunos.
Todos os dossiers dos alunos  são verificados internamente e, depois, externamente pela
entidade que concede as qualificações. As competências profissionais são uma parte
importante do programa. Todos os alunos recebem apoio em termos de orientação
profissional, elaboração do seu currículo, redacção de cartas de apresentação e aquisição de
competências para a superação de entrevistas. O "clube de emprego" promove a procura de
emprego através dos meios de comunicação social e da Internet e, durante a última etapa na
Second Chance School, ajuda a inserir os alunos no mercado de trabalho.

A melhoria da empregabilidade torna necessário incluir ainda competências mais "gerais",
entre as quais a assiduidade e a pontualidade, de forma a garantir não só que os alunos sejam
contratados mas também que consigam manter os seus empregos. A experiência no mundo do
trabalho é adquirida através da afectação a um determinado posto de trabalho. A preparação
dos alunos é feita com base em workshops onde a saúde e segurança no trabalho são
preocupações constantes, bem como o atendimento ao cliente, a competência individual e o
trabalho de equipa. Os tutores avaliam o nível de empregabilidade através da observação do
seu desempenho, dos testemunhos de outras pessoas, das próprias declarações dos alunos e
dos relatórios dos seus supervisores. Além disso, os alunos também podem receber uma
qualificação de nível 2, reconhecida a nível nacional, "The Employment Award". A escola
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oferece também uma extensa base de dados de entidades empregadoras, desenvolvida pelo
departamento de formação. É importante manter relações com os empregadores, não só pelo
facto de fornecerem postos de trabalho, mas também para trocar informações. O programa
escolar também tem de se adequar às necessidades dos empregadores.

De forma a alargar os horizontes e a oferecer determinadas experiências culturais que, de
outra forma, seriam inacessíveis, a escola tem o programa "Pleasure Zone", que permite a
todos os alunos estudar uma língua estrangeira, jogar xadrez, aprender um ofício, participar
em concursos culturais, dedicar-se à melhoria da condição física, aprender a cozinhar
refeições a partir de um custo fixo e participar em actividades de fim-de-semana. A escola
financia ainda idas ao teatro, visitas a museus e actividades desportivas e ao ar livre.

Uma abordagem temática permite a obtenção de competências-chave através de trabalhos de
projecto. Ao longo do ano, são postos em prática vários projectos, nos quais os alunos podem
ou não participar. Um dos projectos anteriores incluiu a constituição e exploração de um café
francês durante três dias, durante a Semana Europeia da cidade. Os alunos procuraram na
Internet as ementas e os preços dos cafés de Paris. Puderam também assistir a aulas de francês
e, enquanto uns planearam e prepararam os alimentos e bebidas, outros elaboraram a ementa e
os cartazes publicitários, fazendo uso das tecnologias da informação. Uma zona foi decorada
com informação sobre França e jornais franceses foram colocados à disposição dos clientes.
Ao mesmo tempo que geriam o café, os alunos adquiriram, assim, alguns conhecimentos em
termos de comércio e atendimento ao cliente. Além disso, também se destacaram com um
certificado de multi-competências profissionais (Vocational Multi -Skills) nas seguintes áreas:
saúde, segurança e higiene, cálculo, comunicação e tecnologia da informação.

Num projecto mais recente intitulado "Seacroft Village", os alunos traçaram a história e o
desenvolvimento da comunidade onde vivem. Acederam a informações através do website de
Leeds e entrevistaram residentes mais velhos que ainda se lembravam da zona enquanto
aldeia, antes de se ter tornado um dos maiores bairros sociais no RU. Outros grupos
fotografaram e filmaram a zona, destacando os últimos vestígios da antiga aldeia - a igreja, os
parques, os portões da residência, a velha instituição de caridade e o moinho. Este trabalho
será compilado num filme e utilizado para publicidade e recrutamento de pessoas. Os alunos
participarão na montagem e edição do filme.

Um programa pedagógico permite que os alunos monitorizem semanalmente os seus próprios
progressos com o seu tutor pessoal. Os alunos têm a oportunidade de comentar os seus
progressos e os tutores de dar um feedback da opinião do pessoal relativamente aos progressos
alcançados pelos alunos. Juntos, elaboram um plano de acção que será desenvolvido pelo
aluno durante a semana seguinte, com prazos para a prossecução dos objectivos estipulados. O
plano de acção pode ser utilizado por outros tutores como checklist, de forma a garantir que os
alunos estão a aproveitar de forma produtiva o tempo de estudo de que dispõem. São ainda
levadas a cabo outras actividades pedagógicas destinadas a lidar com questões pessoais que
possam constituir um obstáculo à efectiva aprendizagem dos alunos. Estas tanto podem ser
accionadas a pedido do aluno, como por recomendação do tutor.
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Uma vez por semana, a escola reúne-se durante a iniciativa "Lifeskills". Esta envolve todos os
alunos e funcionários da escola e assenta na constituição de pequenos grupos de debate e na
realização de debates públicos. Esta iniciativa não pretende criar juízos de valor. Os alunos
são livres de expressar as suas opiniões: os tutores apenas lhes prestam o seu apoio. Os alunos
identificam uma série de temas que gostariam de ver abordados, incluindo temas relacionados
com a saúde sexual, relações entre pessoas, saúde mental e toxicodependência. Em sessões
anteriores, foram abordados temas como o stress, o casamento e o divórcio, o desemprego e a
xenofobia. A iniciativa "Lifeskills" tem por objectivo desenvolver as competências de
comunicação, abordando, simultaneamente, determinadas questões passíveis de constituir um
obstáculo à aprendizagem.

A escola desenvolveu ainda um esquema de aconselhamento com um empregador local, Elida
Fabergé. Esta iniciativa resultou do reconhecimento de que é difícil encontrar emprego sem
competências transferíveis e revelar competências sem um emprego. Os alunos da Second
Chance School têm contacto com os trabalhadores da Elida Fabergé, que lhes fornecem
informações, orientação e conhecimentos relativos ao mundo do trabalho. Este facto permite
aos alunos ter uma noção mais precisa das necessidades dos empregadores, sobretudo em
termos de competências gerais, competências básicas e competências-chave.

Outra entidade empregadora, a Tesco Stores, está a investir na comunidade através da
construção de um estabelecimento comercial em Seacroft, com o qual foram criados 200
postos de trabalho. A empresa pôs em prática um esquema de entrevistas que permitiu
também avaliar as necessidades de formação dos potenciais futuros trabalhadores. Os
candidatos seleccionados foram sujeitos a seis semanas de formação intensiva, durante as
quais adquiriram competências básicas e conhecimentos relativos aos respectivos postos de
trabalho. Aos candidatos não seleccionados mas que revelaram algum potencial foi oferecida
uma formação em competências básicas antes da realização de uma nova entrevista. Todas as
acções de formação foram ministradas no East Leeds Family Learning Centre onde funciona a
Second Chance School, como parte da parceria entre a empresa e o departamento de formação
da câmara municipal. Até à data, dois alunos da Second Chance School superaram com êxito
o processo de formação e recrutamento, tendo sido seleccionados para o preenchimento de
duas vagas na empresa. Presentemente, existem mais dois alunos à espera de serem
entrevistados.

A ocupação de postos de trabalho de qualidade é essencial para que os alunos adquiram uma
experiência válida, obtenham competências relevantes em termos de empregabilidade e
cumpram os requisitos mínimos que lhes permitam continuar a beneficiar da segurança social
ao abrigo do plano governamental New Deal. O principal objectivo desta opção de educação e
formação profissional consiste em permitir aos alunos o acesso a um emprego sustentável. O
mercado de trabalho em Leeds está a mudar rapidamente para responder às necessidades da
alta tecnologia. A indústria pesada de produção de carvão e engenharia desapareceram para
dar lugar às empresas que têm por base os serviços informáticos, principalmente nos sectores
financeiro, bancário e dos seguros. A venda a retalho, a gestão de empresas e a hotelaria são
outros sectores que também se encontram em expansão. Assim, o programa escolar deve
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reflectir essas mudanças, permitindo que os alunos não só obtenham qualificações e
competências em tecnologias da informação, mas que também as utilizem como ferramenta de
estudo para a investigação e realização de trabalhos. A escola está bem equipada em termos de
computadores e software, o que facilita a aprendizagem autónoma. Além disso, todos os
computadores têm acesso à Internet.

As parcerias são um elemento importante da rede da Second Chance School, tanto no país de
origem, como em toda a Europa. A Second Chance School de Leeds tem conseguido aceder
aos fundos comunitários de mobilidade de formadores e formandos. São muitas as vantagens
do trabalho em rede: os tutores podem partilhar boas práticas e os alunos podem alargar os
seus horizontes. Alguns grupos de alunos visitaram escolas de Colónia (Alemanha),
Hameenlinna (Finlândia) e Catania (Sicília), onde participaram em eventos culturais e
desportivos destinados a quebrar barreiras e a promover a cidadania europeia. Os resultados
foram claramente positivos em termos de evolução pessoal e de aumento da auto-confiança no
que respeita a um grupo que nunca teve oportunidade de viajar e interagir com outras culturas.

Os tutores puderam ainda beneficiar de permutas entre a Finlândia, a Suécia e a Alemanha e
participaram em seminários e conferências para discutir questões comuns a todas as escolas
que lidam com jovens desfavorecidos. Estão em curso projectos conjuntos para desenvolver
recursos e partilhar práticas relacionadas com questões como barreiras psicológicas e físicas à
aprendizagem, saúde e atitudes a adoptar perante a violência, bem como projectos de
orientação profissional e aconselhamento. Os serviços de emprego e os serviços de orientação
profissional de Leeds também se juntaram à rede para criarem recursos para um projecto
gerido pela escola Norrkopping da Suécia.

Como é óbvio, estamos sempre a ser interrogados sobre a taxa de sucesso destas iniciativas.
Será que funcionam? A resposta é simples: algumas sim, outras não. Para ultrapassarem os
obstáculos, estes grupos problemáticos precisam de mais do que uma hipótese de reintegração
no sistema de ensino. O programa só funciona se o aluno estiver preparado, por isso, o nosso
trabalho é realizado de porta aberta, o que significa que alguns alunos estão agora na terceira
tentativa de ter uma "segunda oportunidade".

O sucesso é frequentemente avaliado através da análise de estatísticas e resultados
mensuráveis, mas não são raras as vezes em que o trabalho com jovens desfavorecidos é
intangível e, como tal, difícil de calcular. Como medir o aumento em termos de auto-
confiança ou auto-estima? Antes e depois do programa, são efectuados inquéritos aos alunos
de forma a avaliar os seus progressos. Eles mesmos lhes dirão que se sentem mais confiantes
na procura de emprego e prontos a enfrentar novos desafios. Muitas vezes, é a própria atitude
que constitui um obstáculo ao emprego e a mudança de atitude que permite encontrar
emprego.

No entanto, estatisticamente, a escola oferece qualificações a todos os alunos que completam
o programa. Alguns deles levam mesmo um dossier de qualificações. Vinte jovens já
ingressaram no mercado de trabalho, repartindo-se por uma variedade de sectores: comércio,
saúde, assistência social, indústria do lazer e gestão de empresas.
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Seis deles prosseguiram os seus estudos, ingressando em centros de educação contínua,
enquanto 42 permanecem na escola para completar as suas qualificações ou para prosseguir
para o próximo nível de estudos.

Contudo, os nossos melhores testemunhos provêm daqueles que beneficiam do nosso
programa.

Um dos alunos que tinha acabado de ingressar num emprego a tempo inteiro na Tesco Stores
disse "Aprendi mais aqui do que alguma vez aprendi na escola".

As suas palavras deram-me confiança.
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9. O caso do Irish leaving certificate applied:
Cavalo de Tróia ou equilíbrio artificial?

Jim Gleeson

9.1. O contexto irlandês

Presentemente a Irlanda conta com uma população de 3,75 milhões de habitantes. Os analistas
da OCDE (1991, p. 13) já observaram que a Irlanda “é caracterizada pela sua juventude. Mais
de metade da população tem menos de 25 anos, e 30,5% menos de 15. Com excepção da
Austrália e da Turquia, a Irlanda é o único país da OCDE que conheceu até há muito pouco
tempo um aumento da natalidade; assim, enquanto as matrículas escolares sofriam um
declínio em quase todo o mundo, na Irlanda o crescimento foi rápido, e a consequente pressão
sobre os recursos tornou-se praticamente insustentável”.

Fortemente influenciada pela participação da Irlanda na Conferência de Washington, da
OCDE, que se realizou em 1961 e, posteriormente pelo relatório sobre o investimento em
educação  publicado em 1966, e também graças ao apoio financeiro do Banco Mundial, o
ensino na Irlanda passou a ser considerado em termos de produção de Capital Humano. A
expansão do novo sistema educativo tem sido impressionante, tendo os números do ensino
secundário passado de 130 000 em 1965 para 368 160 em 1997/78 (12), e os índices dos
alunos que permanecem na escola até ao fim do ensino secundário passaram de 20% em 1960
a cerca de 83% na actualidade (13) mais elevados do que a média da OCDE. O Livro Branco
sobre a educação de 1995 fixava como objectivo conseguir pelo menos uma taxa de
aprovações de 90% no final de 1990 (Irlanda: 1995,50). O número de estudantes no ensino
superior aumentou de 18 500 em 1965 para 112 182 em 1977/8 com mais de 40% da
população que termina o período de escolaridade obrigatória, progredindo agora para o ensino
superior (ver NESC, 1996, p. 8). À medida que a dimensão dos grupos de idades
correspondentes diminui e aumenta o número de lugares disponíveis nos institutos de ensino
superior, esta proporção é susceptível de aumentar para mais de 50% num futuro próximo.

No decurso dos anos 80, o desemprego aumentou de modo constante, atingindo mais de 19%
(300 000) em 1988. Dentro da União Europeia este número só era ultrapassado pela Espanha
(ver a Europa em números, 1989, p.14), de modo que a Irlanda tinha a população activa mais
fraca (em percentagem) da União Europeia. No decurso dos dez últimos anos, a taxa de
desemprego baixou consideravelmente, situando-se oficialmente em 5,6% em 1999, o que
equivale a 81 500 desempregados. Este valor desceu abaixo dos 5% no decurso de 2000.

                                                
(12) Baseado nos relatórios estatísticos anuais do Ministério da Educação.
(13) Os índices são mais altos para as mulheres jovens.
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Até 1965, a Irlanda tinha um sistema educativo pós-primário dual ou bipartido. A componente
principal era a tradicional escola secundária privada que propunha um currículo académico
humanístico conducente a estudos superiores e ao emprego no serviço público. Estas escolas
eram frequentadas principalmente por alunos provenientes das camadas sociais superiores e
médias, e o seu prestígio era muito superior ao do sistema alternativo de ensino profissional
controlado pelos poderes locais, com a duração de dois anos e conducente ao ensino técnico, à
aprendizagem ou à entrada na vida activa não especializada. Com o novo enfoque colocado no
investimento na educação na segunda metade dos anos 60, o governo permitiu às escolas
profissionais oferecer um conjunto completo de domínios e certificados, anteriormente
exclusivo das escolas secundárias. Durante ao anos 70 foram criadas escolas polivalentes e
comunitárias, levando os poderes locais a um maior envolvimento na sua gestão.
Consequentemente e, apesar da sua reduzida dimensão, a Irlanda dispõe de um sistema
complexo de escolas pós-primárias, que se dividem em três tipos principais: secundária
(frequentada por mais de 60% dos alunos), profissional/comunitária (cerca de 25% dos
alunos) e comunitária/polivalente que recebem os 15% restantes. Todas as escolas propõem
um currículo polivalente, embora nas escolas secundárias as matérias profissionais tenham
menos peso que os dois outros sectores, e a maior parte dos cursos Post Leaving Certificate
(PLC) sejam propostos pelas escolas profissionais.

9.2. O sistema de formação e de ensino profissionais na Irlanda

Certos aspectos da situação irlandesa são particularmente importantes para a formação e o
ensino profissionais (FEP) a saber:

(a) os alunos irlandeses acabam a escola secundária aos 17 anos, dois anos antes dos seus
homólogos da maior parte dos países membros, e muitos completam os estudos
universitários com a idade de 20 anos, após três anos de estudos;

(b) até há pouco tempo, os empregadores irlandeses podiam recrutar trabalhadores na vizinha
Grã-Bretanha, destino tradicional de emigração, pelo que a Irlanda não sofreu a escassez
de competências específicas;

(c) os níveis de educação dos jovens adultos irlandeses (entre 25 e 34 anos) eram
nitidamente inferiores aos da média da OCDE até 1991, mas estes números não reflectem
os progressos realizados recentemente;

(d) as possibilidades de educação na sociedade irlandesa estão desigualmente repartidas (ver
por exemplo, Clancy, 1995; Clancy e Hall, 2000). Hannan et al. (1995, p. 336) chamaram
a atenção para o “contraste nítido entre os que têm ou não benefícios graças às
qualificações, quer na Ilanda quer no Reino Unido. Estas diferenças são conformes com o
rápido aumento dos níveis de qualificação na Irlanda e o progresso muito lento realizado
no Reino Unido durante os anos 80... Parece muito provável que estas sejam diferenças
sejam resultantes da evolução do mercado de trabalho”;



97

(e) as despesas com a educação passaram de 16% do orçamento geral do Estado em 1965
para 20% em 1993, e de 3,2% do PIB em 1965 para 6,5% em 1992. Se os números
correspondem à média da OCDE, as despesas efectuadas na Irlanda por aluno são
nitidamente inferiores às de outros países membros (ver OCDE, 1995, p.73).

O estudo da OCDE (1984) sobre as oportunidades de emprego dos jovens na Irlanda
sublinhava a necessidade de prestar particular atenção aos jovens desfavorecidos e com baixo
nível de educação e chamava a atenção para a necessidade de desenvolver os serviços de
orientação, de lutar contra os estereotipos ligados ao sexo e de multiplicar a oferta de cursos
curtos de pré-emprego. Não surpreende constatar que a promoção do ensino profissional se
tenha convertido num problema maior na Irlanda dos anos 80, numa altura em que se
verificava que os elevados índices de qualificações assegurariam um crescimento económico
mais rápido. Lewis e Kellaghan (1987, p.12) sublinham que as declarações políticas feitas
nesta época (14) eram dirigidas mais para a necessidade de desenvolver currículos alternativos
no ensino pós obrigatório do que para a reforma dos currículos tradicionais, como faziam
anteriores declarações. Elas mostravam uma grande preocupação com as relações entre a
educação e o mundo do trabalho e com os estudantes que tinham fraco desempenho no
sistema e poucas oportunidades de emprego.

Na Irlanda, a formação e o ensino profissional dependem no essencial de dois ministérios (15)
– Educação e Ciência, por um lado, e Empresa, Comércio e Emprego (anteriormente Labour)
por outro. FAS, a agência industrial de emprego e formação, (dependente do Departamento da
Empresa, Comércio e Emprego) fornece uma miríade de programas que vão das
aprendizagens às oficinas comunitárias de formação para os menores de 25 anos, passando
pelos programas de educação comunitários para os desempregados de longa duração. A FAS
exerce igualmente uma função de colocação e de orientação para as pessoas que deixaram o
mundo da educação. CERT, a agência de formação da autoridade nacional da hotelaria, da
restauração e do turismo, e TEAGASC, a agência de aconselhamento e de formação dos
sectores agrícolas e alimentares, propõem programas de formação nos seus domínios
específicos.

NESC (1993, capítulo 4) efectuou uma análise da política actual em matéria de formação e de
ensino profissionais da Irlanda comparando-a com outros países onde existe um sistema dual,
tais como a Dinamarca e os Países Baixos. Este estudo demonstrou que se a Irlanda está
atrasada relativamente a muitos países europeus, em particular a Dinamarca e os Países
Baixos em matéria de oferta de formação de formação profissional, “esta situação pode
também apresentar vantagens, se permite retirar lições da experiência de outros países... para
construir um sistema que seja completo e flexível” (ibid, 128). O estudo concluía que uma das
características mais marcantes do sistema irlandês de formação e de ensino profissionais na

                                                
(14) Tais como o Programa de acção na educação (1984-1987) e Building on Reality, programa de governo do

Fine Gael  Labour (1984)
(15) Os ministérios da Agricultura e da Alimentação, Turismo, Desportos e Tempos Livres, Justiça, Igualdade e

Reforma Legislativa, Saúde e Infância e Marinha e Recursos Naturais são competentes em matéria de
formação profissional nos respectivos sectores.
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perspectiva de uma comparação internacional era o “volume limitado de formação estruturada
que tem lugar no posto de trabalho e o papel periférico dos empregadores no sistema de
educação e formação” (ibid, 222).

No decurso dos anos 90, foram inúmeras as declarações políticas sobre a educação e a formação.
O Livro Branco da Comissão Europeia (1994) identificava as competências essenciais para
integração na sociedade e no mundo do trabalho como sendo as seguintes: o domínio de
conhecimentos de base (linguísticos, científicos e outros) e de competências de natureza
tecnológica e social, isto é, a capacidade de evoluir e de agir num ambiente complexo e
altamente tecnológico, caracterizado nomeadamente pela importância das tecnologias de
informação, a capacidade de comunicar, de estabelecer contactos e de organizar, etc. Estas
competências compreendem em particular a capacidade fundamental de adquirir novos
conhecimentos e novas competências: “aprender a aprender” ao longo de toda a vida.

Foram publicados na Irlanda três Livros Brancos. O Livro Branco sobre a educação, Charting
Our Education Future (Irlanda, 1955a), sublinhando a importância da formação e do ensino
profissionais para o crescimento e o desenvolvimento económico do país. Em Outubro de
1966 o Ministério da Empresa e do Emprego publicava o seu Livro Branco, Science,
Technology and Innovation  (Irlanda, 1996a), na base do relatório Tierney (STIAC, intitulado
Making Knowledge Work for Us (16) (Irlanda, 1995b). Aí era enumerada uma lista de
competências desejáveis que reflectem as identificadas pelo Livro Branco da União Europeia
de 1994, destacando, em especial “a necessidade de os cidadãos e as empresas se empenharem
numa formação contínua e ao longo de toda a vida”. (ibid, 120). A terceira parte desta trilogia
irlandesa de Livros Brancos, Human Resource Development (Irlanda, 1997), foi também
preparada pelo Ministério da Empresa e do Emprego. Ocupa-se da fraca tradição do ensino
profissional na escola secundária irlandesa (ibid.,45) e estima que a percentagem
relativamente elevada de jovens que abandonam a escola leva a fazer um esforço acrescido de
recuperação e de reinserção e formação iniciais que “desvia uma parte importante dos recursos
nacionais de formação do seu objectivo, que é o de dispensar as competências de alto nível
necessárias às empresas irlandesas para serem mais competitivas”, o que se traduz, por sua
vez, por níveis inferiores de criação de emprego.

Stokes e Waters (1997, p. 11) identificaram os princípios fundamentais do actual sistema de
formação profissional na Irlanda: acesso a diversos grupos-alvo, reconhecimento dos seus
êxitos mediante um quadro nacional e global de certificaçãol, possibilidade de progressão no
interior do sistema, estabelecimento de padrões nacionais de qualidade formativa, relevância e
parcerias na formação, colocação do estudante no centro do processo de educação e formação
e, por fim, o enfoque sobre a formação contínua ao longo da vida.

                                                
(16) Notar-se-à a importância atribuída ao significado económico do conhecimento e da informação como matérias-

primas da sociedade da informação (ver Gabinete de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias:
1995, 4 e sgs.). A mesma mentalidade está reflectida, por exemplo, no título da informação do Conselho
Consultivo de Ciências Tecnológicas e Inovação, Making Knowledge Work for Us (Irlanda, 1995).
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9.3. O impacto do Fundo Social Europeu (FSE) sobre a
Formação Profissional na Irlanda

“É óbvio que sem o apoio do FSE, a FEP inicial na Irlanda não seria mais do que uma pálida
sombra do que efectivamente é” (O’Connor, 1988, 66).

Durante os anos 60 e 70, o aumento do desemprego levou à reestruturação do FSE, que teve
por consequência que mais de 90% dos seus recursos fossem atribuídos à formação
profissional dirigida a categorias específicas de trabalhadores e à luta contra o desemprego
estrutural (Hantrais, 1995).

Em 1997, a Comunidade alargada entendeu dever alargar o âmbito de aplicação do FSE – em
particular aos grupos mais ameaçados, como os menores de 25 anos, e em especial aos que
procuravam um primeiro emprego. A Irlanda reagiu desenvolvendo Cursos de Preparação para
o Emprego (Pre-Employment Courses – PEC) nas escolas profissionais, comunitárias e
integradas, bem como certos cursos nos Institutos Técnicos Regionais (Regional Technical
Colleges) que beneficiavam de um apoio do FSE (17). Foi também neste período que certas
regiões da Comunidade Europeia, incluindo ambas as partes da Irlanda, foram classificadas na
categoria desfavorecida 1.

Quando se tornou claro que o desemprego dos jovens na Europa não era um fenómeno
transitório e que a transição da escola para o mundo do trabalho era um fenómeno complexo, o
desenvolvimento pessoal dos jovens tornou-se a principal preocupação. A tónica deslocou-se da
oferta de competências profissionais específicas para uma abordagem mais ampla da formação
em competências gerais, reflectindo a necessidade dos jovens se tornarem adaptáveis num
momento em que as categorias tradicionais de empregos e capacidades estavam a desaparecer.
Neste contexto, os projectos de transição escola -- vida activa da Comissão Europeia (18)
exerceram uma enorme influência no currículo pós-primário irlandês. Estas iniciativas
estavam destinadas a quem deixava prematuramente a escola e àqueles para quem o ensino
secundário existente não interessava. (ver Granville, 1982; Crooks, 1990; Gleeson, 1990).

A introdução, por parte da União Europeia, da Garantia Social em 1982 destinada a assegurar
formação a todos os jovens e fornecer uma resposta dinâmica ao problema do desemprego
juvenil, significou que pelo menos 75% dos recursos do Fundo Social Europeu (FSE) (19)
eram consagrados aos programas que deviam permitir melhorar a empregabilidade dos jovens
menores de 18 anos, proporcionando uma combinação de formação e experiência profissional

                                                
(17) Os PEC limitavam-se inicialmente às escolas profissionais, comunitárias e polivalentes (que deveriam

destinar-se a cerca de 30% de todos os alunos do ciclo secundário) e visavam os alunos que sem eles teriam
deixado prematuramente a escola à procura de um emprego. Participaram no primeiro ano cerca de 1800
alunos, na sua maioria rapazes, que frequentavam escolas profissionais.

(18) Transição 1, de 1978-1982 e Transição 2, de 1983-1987.
(19) Que faziam parte do orçamento do Fundo Estrutural Europeu. Dois dos cinco objectivos do Fundo

Estrutural eram da exclusiva responsabilidade do FSE: luta a curto prazo contra o desemprego e assegurar
aos jovens o início na vida activa.
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e também dos desempregados entre 18 a 25 anos. Os Programas de Preparação e Formação
Profissional (Vocational Preparation and Training Programmes (VPT) - substituindo os
antigos PEC e seguindo linhas curriculares muito semelhantes – foram introduzidos na escolas
secundárias irlandesas no Verão de 1984 (20). Esta decisão foi particularmente importante na
Irlanda na medida em que permitiu às escolas secundárias “académicas” introduzir os novos
programas VPT pela primeira vez em Setembro de 1984 como resultado da extensão do apoio
do FSE (21).

A seguir à adopção do Acto Único Europeu em 1987, a Comissão podia dispor de cerca de um
terço da dotação aos Estados-Membros e o financiamento europeu começou a marcar cada vez
mais a política educativa irlandesa. Beneficiando do seu estatuto de Objectivo 1, a Irlanda viu
o seu financiamento do FSE duplicar entre 1989 e 1993, passando a 1500 milhões de ecus—
quase 8% do orçamento total do FSE. A adopção do princípio de adicionalidade significava
que os fundos estruturais europeus não podiam ser usados meramente para substituir os
financiamentos nacionais e que devia haver um acréscimo equivalente da contribuição das
despesas nacionais para as actividades em questão. Para além do financiamento pelos fundos
estruturais, cerca de 15% da totalidade do orçamento eram dedicados ao financiamento de
acções comunitárias de formação e ensino profissionais, tais como EUROFORM, NOW,
HORIZON, PETRA. Muitas destas actividades permitiram o desenvolvimento de formas
alternativas de FEP e facilitaram as experiências transnacionais de trabalho dos alunos (ver,
por exemplo, Gleeson and McCarthy, 1996).

Uma importante modificação nas regras de elegibilidade para o FSE, introduzida em 1988,
teve um impacto importante para a Irlanda, porque permitiu aos jovens que tinham
ultrapassado a idade de escolaridade obrigatória e estavam a receber formação no quadro do
sistema de educação formal, passarem a beneficiar do apoio do FSE. O’Connor (1998, p. 62)
comenta que “isso acabou finalmente com a velha ‘dicotomia’ (22) entre educação e
formação”.

Na base dos princípios mais importantes do Livro Branco de 1994, o apoio do FSE à Irlanda
para o período 1992-1999 foi de novo duplicado, tendo a Irlanda obtido cerca de 930 milhões
de ecus para os programas dedicados ao segundo e terceiro níveis do ensino. Isto permitiu que
um ministério com permanentes problemas de liquidez, a debater-se ainda com efectivos
crescentes no ensino pós-primário, conseguisse pôr em prática iniciativas profissionais como
o Leaving Certificate Applied (LCA) e o Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)
para o segundo ciclo (15 a 18 anos). O ministro da educação Michéal Martin, numa entrevista

                                                
(20) Os jovens entre 18 a 25 anos de idade frequentando cursos de formação técnica de nível médio (Middle

Level Technician (MLT) nos Institutos Técnicos Regionais (Regional Technical Colleges –RTC) foram os
beneficiários deste programa.

(21) Das 380 escolas (em 800) que ofereciam os programas VPT no primeiro ano, 118 em 550 eram escolas
secundárias.

(22) Esta observação deve ser compreendida tendo em conta a proposta política Ages for Learning preparada
pelo Ministério da Educação em 1984, que traçava uma demarcação entre o ensino pós-primário, por um
lado, e a preparação e formação profissionais (VTP1 e 2), por outro.
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à rádio em 1998, declarava que o seu objectivo era que 30% de todos os estudantes do
segundo ciclo do ensino secundário se inscrevessem nas alternativas profissionais em 2000.

9.4. A parceria social a nível nacional

A parceria foi um pilar absolutamente central da política irlandesa durante os doze últimos
anos (Gleeson, 1998). Por exemplo, durante a visita do Presidente Clinton à Irlanda em
Setembro de 1998, o slogan “Celebrating the Success of Partnership in Ireland (Celebrar o
sucesso da Parceria na Irlanda) estava exposto de modo bem visível por trás dos oradores na
tribuna onde o presidente se dirigiu aos empresários de Dublin. A Tanaista (23) Mary Harney,
Ministro para as Empresas, Comércio e Emprego, declarou num discurso que pronunciou a 24
de Setembro de 1998 numa conferência intitulada “Venture and Seed Capital Measure”
(Medida do capital de risco e de lançamento) da União Europeia, que o sistema irlandês de
parceria social era “único na Europa e impensável nos Estados Unidos”, acrescentando que
“ele faz hoje virtualmente parte do próprio tecido do nosso sistema de governo. O
Taoiseach (24), Bertie Ahern, afirmava num artigo publicado no Irish Times (20 de Março de
2000) que a “Europa inveja” a nossa parceria social.

O método de gestão nacional irlandês através da parceria foi adoptado em 1987 num contexto
de “profundo desespero da sociedade irlandesa, os parceiros sociais... descobriram ao cabo de
consideráveis esforços, uma estratégia destinada a quebrar o ciclo vicioso de verdadeira
estagnação económica, aumento de impostos e forte crescimento da dívida” (O’Donnell e
Thomas, 1998, 122). Juntamente com o governo eleito da altura, o primeiro acordo contou
ainda com o apoio de três parceiros principais – as empresas, os sindicatos e o sector agrícola.
Juntaram-se-lhe o sector comunitário e de voluntariado que constitui agora o “quarto pilar” da
nossa estratégia de parceria social. Foram negociados até à data cinco acordos de parceria,
todos em termos semelhantes, que previam aumentos de salário por mútuo acordo para o
período em questão, compromissos no que respeita à justiça social e à reforma fiscal, bem
como a introdução de certas iniciativas políticas como as “negociações locais de salários”, a
criação de associações em parceria para enfrentar o desemprego de longa duração e o
desenvolvimento da Iniciativa de Gestão Estratégica para a modernização do serviço público.
A tónica sobre uma maior integração social deu lugar ao desenvolvimento de uma Estratégia
Nacional Contra a Pobreza (NAPS) cuja intenção é examinar a situação em matéria de
pobreza e em que o ensino e a formação desempenham um papel fundamental.

Os resultados foram notáveis, uma vez que o PIB Irlandês aumentou em média 4,9% por ano,
contra uma média de 2,4% para a OCDE durante o período 1986-1996 , enquanto o emprego
aumentava 1,8% por ano, para uma média da OCDE de 1,0% e uma média europeia de 0,3%.
O rácio Dívida/PIB desceu de 117%, em 1986, para 76% em 1996, com um crescimento

                                                
(23) Vice-Primeiro-Ministro.
(24) Primeiro-Ministro
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muito acentuado de 1993 a 1996, tendo o PIB aumentado 7,5% por ano, enquanto o emprego
crescia 4% por ano.

A estratégia de consenso, graças às parcerias, baseada em consultas alargadas, foi também
usada na preparação dos nossos planos nacionais mais recentes – O Plano Nacional de
Desenvolvimento: 1994-1999 (Irlanda, 1994, 9), que foi submetido à Comunidade Europeia
como “um plano para o emprego” e “Irlanda: Plano Nacional de Desenvolvimento: 2000-2006
(Irlanda, sem data). No plano mais recente são propostas cinco estratégias – chave, que
incluem “a promoção das políticas de ensino e formação profissional adaptadas às
necessidades do mundo laboral, com especial atenção para aqueles que correm maiores riscos
de se encontrar sem emprego... intervenções destinadas especificamente a sectores ou grupos
afectados pela pobreza e pela exclusão social” (ibid, 8). O Plano contém um longo capítulo
dedicado ao “Programa Operacional de Desenvolvimento do Emprego e Recursos Humanos”,
cujos objectivos principais são encontrar uma solução para a escassez de competências e a
promoção da formação contínua ao longo da vida. A única referência ao currículo formal pós
primário é reconhecer o papel do Leaving Certificate Applied (LCA), do Leaving Certificate
Vocational Programme (LVCP) e do Junior Certificate Schools Programme (JCSP) em
fornecer “um amplo conjunto de possibilidades aos jovens que permanecem no sistema
educativo... o que permite aos estudantes romper o ciclo da marginalização e evitar os
problemas decorrentes do abandono prematuro da escola, desenvolver plenamente as suas
potencialidades, participar inteiramente como cidadãos de pleno direito na sociedade, e
maximizar os benefícios que retiram do sistema de educativo e equipá-los com as capacidades
necessárias para a formação ao longo da vida”(ibid., 103).

O método das parcerias foi entusiasticamente adoptado como uma estratégia para estabelecer
consensos em matéria de educação, evidenciados durante a Convenção Nacional de Educação
(National Education Convention), à qual assistiram umas 42 entidades nacionais durante dez
dias no mês de Outubro de 1994. Conforme já indiquei em outros textos (Gleeson, 1998), esta
importante convenção não prestou quase nenhuma atenção à Formação e Ensino Profissional
(VET).

9.5. Alguns aspectos relevantes do currículo irlandês pós-
primário

A Irlanda apresenta uma interessante combinação das ideologias humanista clássica e
reconstrutivista. A OCDE (1991, 57) descreve-a como uma “derivação do humanismo
clássico a que se junta uma componente técnica e uma elevação dos programas”. Contudo,
esta afirmação foi posta em causa pela preferência concedida à técnica nos desenvolvimentos
dos últimos vinte anos (Lynch, 1989) e pelo facto de os governos sucessivos apostarem
fortemente na educação para promover a prosperidade nacional.

Gleeson e Hodkinson (1999, p. 169) apontam para a existência de um dilema semelhante no
Reino Unido: “a tensão no interior de uma política que estimula o discurso pedagógico
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prescritivo e simultaneamente requer uma pedagogia de autoaprendizagem constitui um
importante obstáculo ao progresso...O desafio está em criar um novo tipo de “terceira
educação” combinando objectivos de unidade social com objectivos de produtividade e
competitividade... A diferença reside na passagem de uma pedagogia de sala de aula para uma
pedagogia orientada para o formando que, ainda que circunscrita por um racionalismo
económico, redefine de modo radical as relações entre aprender, ganhar a vida e ser
competitivo”. Os mesmos autores alegam, ainda que “o que falta na política actual debatida na
Inglaterra e no País de Gales, é uma visão mais ampla de cidadania e da formação”.

9.5.1. O predomínio dos interesses económicos e técnicos

Desde a publicação de “Investimento em Educação” (1967), o sistema educativo irlandês é
caracterizado pela tensão (25) entre os partidários fervorosos da produção de capital humano e
os que defendem a igualdade de oportunidades de educação na Irlanda. O’Sullivan (1989,
243) sustenta que a “igualdade de oportunidades, apesar de ser frequentemente referida como
um ideal, nunca foi encarada como um conceito exigindo análise e elaboração... Este facto deu
lugar a um entendimento incorrecto das suas implicações no planeamento”. Por exemplo,
foram necessários cerca de vinte anos até que existisse um currículo que respondesse ao
aumento da idade de saída da escola obrigatória em 1967. O’Sullivan (1992, 464) descobriu
que o quadro irlandês de educação e de discurso social estava a tornar-se “crescentemente
limitado à temática da educação e economia” e que a “identidade cultural, língua,
competência cívica e evolução moral eram excluídos como temas”. Segundo Fuller (1990,
175-6), o foco central do discurso educacional irlandês tem sido “a relação observada entre
escolaridade aplicada e as necessidades da economia”. Isto é reflectido de muitas maneiras: a
crescente preocupação com os índices de retenção escolares; o crescente pendor técnico
evidente na introdução de “novos assuntos” , o crescente envolvimento da Irish Business and
Employers Confederation (Confederação irlandesa de empresas e empresários – IBEC) na
elaboração de políticas educativas, a mudança do nome do Ministério da Educação para
Ministério da Educação e da Ciência (MEC) em 1997, e a nomeação, ao mesmo tempo, de um
Ministro de Estado com especial responsabilidade sobre a Ciência e a Tecnologia.

Habermas acredita que o conhecimento resulta da actividade humana, motivada por
necessidades naturais e interesses que designa por interesses constitutivos do conhecimento.
Estes interesses podem ser técnicos, práticos ou emancipatórios (críticos) (26). No quadro do
paradigma técnico, o saber abstracto é apresentado sob a forma de matérias comportando
verdades incontestáveis. A ênfase está no conhecimento instrumental sob a forma de
explicações científicas apresentadas como resultados ou produto e presta-se pouca atenção ao
processo. Esta descrição corresponde bem à educação pós-primária irlandesa tal como a
descrevia a OCDE (1991). Dentro do modelo de preocupação com o interesse prático, a tónica
é posta na produção de sentido e na sua interpretação. O trabalho de investigação de acção

                                                
(25) Bem ilustrada no tratamento da educação nos vários programas de parceria governamental.
(26) Applied to curriculum de Carr e Kemmis (1986), Grundy (1987), Cornbleth (1990) e outros.
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escolar realizado no Marino Institute of Education constitui um exemplo raro de iniciativa em
matéria de educação pós-primária na Irlanda baseado neste interesse prático. Lendo MacNiff e
Collins (1994), poder-se-ia pensar que os professores envolvidos nesta iniciativa escolheram
os primeiros anos da escolaridade pós-primária em lugar das escolas terminais – onde as
questões académicas em causa são mais importantes – como campo de pesquisa. No quadro
das abordagens que têm em vista a emancipação, a principal preocupação diz respeito à
distribuição do poder e à emancipação do estudante através do processo de aprendizagem. A
Conference of Religious in Ireland  (CORI) (27) é a principal defensora deste paradigma na
Irlanda (28).

Callan (29) (1995, 100ff) argumenta que a principal preocupação de várias forças políticas tem
sido “ o adaptar as pessoas a uma sociedade à qual é permitido não colocar problemas”. Por
conseguinte, as questões fundamentais sobre os programas escolares foram evitadas,
“enquanto se aplicavam ajustamentos menores ou microadaptações a um grande número de
matérias sociais e culturais... que deram lugar a uma extensão dos conteúdos dos currículos
resultando em pressões sobre as escolas para lhes darem resposta”. Esta afirmação confirma as
conclusões da OCDE (1991, p.76), de que os “objectivos básicos e valores do sistema
educativo eram mais tácitos do que explícitos numa época em que ocorriam na sociedade
transformações importantes na sociedade, economia e cultura; as mudanças nos currículos,
avaliação e exames têm sido contínuas mas sem se inscreverem numa visão de conjunto”. Esta
situação reflecte o pensamento de muitos autores (por exemplo McGlynn, 1995; Gleeson,
2000) que a sobrecarga dos currículos é um dos problemas mais genericamente reconhecidos
no sistema educativo irlandês.

O discurso educativo irlandês contém muitos exemplos do paradigma técnico – mecanismos
de “entrega” (delivery), utilizados em relação com o INSET e com os currículos; frequentes
referências aos “produtos do nosso sistema”, a referência à formação do professor, em vez da
educação do professor; a preocupação com “a conclusão dos cursos”. Outros termos que
aparecem muitas vezes neste discurso são “alvos”, estratégias, e “revisão” (overhaul).
Baseado na prioridade conferida às reflexões sobre o “capital humano” , Lynch (1989), a
OCDE (1991) e outros fizeram comentários sobre o predomínio dos aspectos técnicos nas
recentes revisões curriculares. Esses aspectos técnicos de currículo e de avaliação recebem
muita atenção no pós-primário, i.e. a introdução de graus adicionais (30) e de uma escala mais

                                                
(27) A CORI e Combat Poverty (por exemplo, O’Neill, 1992), constituem, sem dúvida, o melhor exemplo de

uma tendência alternativa na Irlanda. McCormack explica o papel político da CORI do seguinte modo: “nós
batemo-nos pela nossa causa com muitos outros parceiros, enquanto a igreja institucional se apoia
simplesmente na sua autoridade... devemos esclarecer o sistema à luz do Evangelho, enquanto os gestores da
Igreja têm interesse em preservar o sistema.

(28) Ver, por exemplo, a resposta da CORI ao Livro Verde sobre a educação dos adultos de 1999, intitulada
(29) Ver igualmente O’Sullivan (1989, p.243 sgs.).
(30) A introdução do Junior Certificate em 1989 levou à substituição do Common Level Intermediate Certificate

por dois níveis em disciplinas que não o irlandês, o inglês e a matemática, que contam hoje três níveis. O
autor estima que esta evolução constitui um incentivo à introdução de mais diferenças.
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ampla de graus (31); a publicação de relatórios de examinadores, a inclusão na Lei do Ensino
(1998) (Education Act) de disposições relativas à classificação em categorias; a incorporação
de objectivos de avaliação nos planos de estudos (syllabus); o estabelecimento da Comissão
de Pontuação para considerar a influência do sistema de acesso à universidade sobre o
Leaving Certificate. O sistema irlandês apresenta todas as características de um sistema
marcado principalmente por preocupações técnicas, como o sublinha Grundy (1987):

(a) predomínio da subcultura de matérias;

(b) forte centralização dos currículos e dos ambientes de ensino;

(c) consideração da “teoria” pelos professores unicamente quando a julgam com aplicação
“prática”;

(d) acentuado enfoque na avaliação externa do produto;

(e) preocupação dominante com a gestão da sala de aula e com a disciplina;

(f) aplicação pelos professores de projectos delineados e transmitidos de cima para baixo;

Os diplomas de conclusão de estudos (Leaving Certificates) não têm outro significado para
além da pontuação para aceder ao ensino superior.

9.5.2. A FEP inicial após a escolaridade obrigatória � o caso do Leaving Certificate
Applied

Os programas do segundo ciclo do ensino secundário foram diversificados em meados dos
anos 90 a fim de reter na escola um maior número de alunos. Os alunos podiam escolher entre
um ano inicial de transição, cujo objectivo principal era o de enriquecer a sua experiência
escolar, antes de se orientarem para uma das três opções de Leaving Certificate – o
Established Leaving Certificate tradicional, o Leaving Certificate Vocational Programme
(LCVP), uma variante do Leaving Certificate tradicional e o Leaving Certificate Applied
(LCA), totalmente diferente. O LVP e o LCVP devem a sua existência aos financiamentos
europeus, enquanto o LCA é também fortemente baseado nas actividades de desenvolvimento
dos programas apoiados pela União Europeia nos anos 80.

Os alunos que preparam o Established Leaving Certificate escolhem sete assuntos entre um
conjunto de mais de trinta. A ideia é oferecer-lhes uma educação vasta e equilibrada, tendo
simultaneamente em conta a exigência de experiência profissional. Os desempenhos dos
alunos no exame final condicionam o seu acesso ao ensino pós-obrigatório e superior.

O LCVP constitui uma variante profissional acrescentada ao Leaving Certificate (established)
destinada a preparar os alunos para o ensino pós-obrigatório e para o mundo do trabalho. Os

                                                
(31) Criada por razões de natureza administrativa, a fim de permitir uma maior diferenciação no sistema dos

pontos CAO. Em consequência, temos agora catorze diplomas possíveis em cada nível para cada matéria. O
significado destes diplomas não está definido, para além do caso do Learning Certificate em termos de
pontos CAO.
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alunos são estimulados a assumir cada vez mais responsabilidades na sua própria
aprendizagem, a mostrar-se inovadores e empreendedores, em desenvolver uma comunicação
eficaz, em trabalhar em equipa e em utilizar as tecnologias da informação e da comunicação.
Ao optar pelo Leaving Certificate (established) tradicional, os participantes devem
obrigatoriamente escolher duas das matérias seleccionadas entre um conjunto de matérias
profissionais (por exemplo, engenharia e física, ou engenharia e contabilidade) e devem
estudar uma língua do continente e seguir três módulos especiais em Educação Empresarial,
Preparação Profissional e Experiência Profissional. O LVCP foi introduzido no seu formato
actual em 1994. Foi oferecido a aproximadamente 480 das 780 escolas pós-primárias em 1999
quando quase 30 000 estudantes adoptaram o programa.

O LCA, introduzido em 1995, baseia-se em dois dos produtos dos programas IVET
subsidiados pela União Europeia, o VPT e o Senior Certificate (desenvolvidos pelo Shannon
Curriculum Centre no âmbito do projecto SPIRAL2). Trata-se de um programa pequeno, bem
delimitado, que oferece aos jovens uma alternativa ao Leaving Certificate tradicional. No
decurso do ano escolar 1999-2000, 209 escolas pós-primárias (27%) e outros centros de
educação/formação participaram neste programa, que foi seguido por cerca de 7 000 alunos
(cerca de 6,5% do conjunto de alunos do ensino secundário superior).

Facto fora do vulgar na Irlanda, este programa foi concebido de maneira modular e organizado
em sessões ou blocos semestrais em torno de um currículo comum. É claramente do tipo pré-
profissional e dirige-se prioritariamente aos alunos que não desejem aceder directamente ao
ensino superior e àqueles cujas aptidões, necessidades e capacidades não são tomadas
adequadamente pelo Established Leaving Certificate. A natureza pré-profissional deste
programa facilita a concentração na preparação para a vida adulta e profissional, assim como
para a educação permanente e pós-obrigatória; o ensino é prático e baseado num certo número
de tarefas. Os cursos e os módulos oferecem um currículo equilibrado e abrangente que
conduz ao desenvolvimento pessoal e social e à orientação profissional dos seus participantes.
Talvez a característica mais distintiva do Leaving Certificate Applied seja a sua ênfase na
aprendizagem através do “fazer”, da aplicação dos conhecimentos e das competências para
efectuar certas tarefas e resolver os problemas de modo integrado no mundo real. Ao fazê-lo
há níveis significativos de interacção com a comunidade local, particularmente os
empregadores.

O LCA é estruturado em torno de três elementos – Preparação Profissional, Ensino
Profissional e Educação Geral. Num contexto irlandês, é um programa inovador em termos de
metodologia de ensino e de aprendizagem e em termos de avaliação dos desempenhos dos
alunos. No final desta formação, os participantes prosseguem geralmente para os cursos VET
de Pós-Leaving Certificate ou directamente para o mercado de trabalho.

O Programme Statement descreve as principais características deste programa (DES/NCCA,
2000). É atribuída especial importância ao seu estatuto de programa de “Leaving Certificate”
com a duração de dois anos – aqueles que completarem o programa recebem um certificado
que tem o mesmo nome do que é conferido àqueles que seguem a via tradicional, mais
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académica. Na definição do programa é adoptada uma série de princípios básicos que ajudam
a clarificar os elementos básicos e preocupações do programa (ibid, 8). Entre esses princípios
figuram o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, a oferta de experiências de formação
integradas incorporando estratégias activas de ensino e aprendizagem, a partir de sítios de
aprendizagem extra-escolar, e estimulando os alunos a avaliar e a reflectir sobre as
experiências feitas. Quando questionados acerca dos aspectos do programa que consideravam
mais significativos e interessantes, os alunos participantes referiram invariavelmente o
trabalho sobre o projecto e a sua avaliação, o contacto com o mundo do trabalho, e a maior
flexibilidade dos ambientes de aprendizagem que permitiram um relacionamento “diferente”
com os professores (Ó Donnabháin, 1999; Boldt, 1998).

Os resultados dos alunos são pontuados proporcionalmente usando três sistemas de créditos:

(a) conclusão do módulo (31% dos créditos) baseado em trabalhos para os quais os próprios
alunos solicitaram avaliação;

(b) trabalhos de projecto dos alunos (35% dos créditos), onde os estudantes tiveram a
oportunidade de se dedicarem a temas de investigação específicos por que se interessam;

(c) exames finais (34% dos créditos)

A diferença entre este programa e o Established Leaving Certificate, como se vê na figura 1.

Quadro 1: Comparação de currículos

Critérios Established Leaving
Certificate

Leaving Certificate
Applied

Amplitude e equilíbrio Os participantes escolhem
livremente sete disciplinas (31)

Currículo básico
comum para todos

Integração do
programa Matérias de opção Trabalho de projecto;

Trabalho de grupo

Organização Matérias com a duração de dois
anos

Aprendizagem pela
experiência

Pedagogia Exames e estudo por manuais
escolares Cumulativo

Avaliação Avaliação final Classificação por grupo

Certificação Matéria a matéria Objectivos a curto prazo

Motivação dos
participantes Recompensa no final do curso Motivação intrínseca

Contributo da
comunidade Mínimo Significativo

Experiência profissional Só no LVCP FUNDAMENTAL

Programa centrado em PRODUTO PROCESSO
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9.5.3. O projecto do estudante

Trata-se do aspecto mais inovador do programa LCA e por isso merece especial atenção.
Envolve a participação dos alunos em actividades práticas através das quais a formação é
aplicada ao desenvolvimento de um produto, à análise de um problema ou ao fornecimento de
um serviço. O projecto actua como um veículo para a integração do currículo, estimulando os
alunos a orientar a sua aprendizagem nas diferentes fases do programa, a partir dos diversos
módulos que já concluíram e prosseguindo os seus próprios interesses de formação de uma
maneira flexível.

Os projectos levam um mínimo de dez horas (normalmente bastante mais) a completar e
podem ser realizados numa base individual ou em grupo. A conclusão do projecto incorpora
as fases de planeamento, recolha de dados, processamento, apresentação de um relatório,
avaliação. A avaliação dos projectos é baseada em:

(a) Critérios do desempenho – qualidade, evidência de espírito empreendedor e iniciativa,
criatividade, participação, aplicação prática.

(b) Critérios para avaliação do relatório -- clareza na exposição dos objectivos, eficácia do
plano de acção e de comunicação, grau de integração obtido, compreensão dos conceitos,
autoavaliação.

Trinta e cinco por cento dos créditos do programa são atribuídos a projectos. A avaliação dos
projectos inclui também uma entrevista com os participantes no projecto. Ao longo do
programa de dois anos, os alunos elaboram sete projectos entre as quais figuram:

(a) um projecto na área da educação geral;

(b) um projecto na área da formação profissional;

(c) dois projectos na área do ensino profissional;

(d) um projecto sobre questões da actualidade;

(e) um projecto de aplicação prática;

(f) um trabalho de reflexão pessoal.

De entre os exemplos de projectos concluídos até ao presente incluem-se o estudo das
profissões, os “Efeitos do trabalho em part-time nos estudantes full-time”, os sistemas de
segurança nas escolas, “uma investigação sobre Joyriding” , o fornecimento de refeições na
realização de eventos (catering), a instalação de uma estufa, a produção de uma diversidade de
artefactos, a gestão de um conjunto de mini-empresas, o fornecimento de serviços de lazer e a
oferta de serviços de cabeleireiro.

A resposta dos participantes a projectos que sirvam de meio de aprendizagem e para o
desenvolvimento pessoal tem sido excelente (Ó Donnabháin, 1999) Em particular, os alunos
referem a sua crescente auto-confiança e interesse em aprender, derivados do facto de se
envolverem na sua própria educação. Sublinham, de igual modo, a importância dos projectos
para a sua própria actuação na vida – as suas experiências de jovens adultos, os problemas da
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vida familiar, o problema da escolha de um programa adequado de ensino pós-obrigatório e de
emprego. Ao comentarem os seus projectos, os alunos estão perfeitamente conscientes de
como a sua experiência de aprendizagem e a sua relação com o professor foram alteradas. Na
verdade, alguns mostram impaciência com professores que limitam a sua liberdade de escolha
relativamente aos seus próprios interesses no âmbito da aprendizagem. A avaliação que os
alunos fazem dos seus projectos pode ser resumida nos seguintes comentários típicos: “É o
modo como o curso se desenvolve... é possível encontrar outras pessoas... temos de sair para
rua e fazer coisas por nós próprios... não há professores a vigiar para que façamos o
trabalho de casa... é dada uma oportunidade para investigarmos aquilo de que gostamos.”
“Tudo o que fizemos é do maior interesse para enfrentarmos a vida prática.”

9.5.4. A educação para o mundo do trabalho

A preparação para o trabalho, incluindo a experiência profissional, faz parte do programa de
Preparação e Orientação Profissional que ocupa cerca de 240 horas em dois anos – sendo
metade deste tempo ocupada com experiência de trabalho. O formato e natureza desta
experiência varia de escola para escola e inclui a colocação profissional, simulações
profissionais ou investigação sobre carreiras que se desenvolvem por blocos ou à razão de um
dia por semana. Numerosos participantes escolhem projectos baseados na sua própria
experiência profissional.

Na perspectiva dos participantes, a experiência profissional constitui um aspecto fundamental
do programa. Os dados recolhidos em entrevistas feitas em 1999 por Ó Donnabháin mostram
que os estudantes apreciam esta experiência, que lhes dá mais confiança e auto-estima, um
melhor conhecimento dos aspectos da vida prática e das suas futuras actividades profissionais,
a possibilidade de desenvolver novas competências e de melhorar as competências existentes,
ou ainda a possibilidade de desenvolver a sua motivação e maturidade. A qualidade do
desempenho dos professores e das escolas neste aspecto do programa é extremamente
variável.

A experiência do LCA leva a pensar que os professores que participam neste e noutros
aspectos do programa experimentam dificuldades para ter em devida conta as experiências de
aprendizagem extra-escolares que não se inscrevem nos percursos bem conhecidos das
matérias ensinadas na escola. Não obstante, os alunos, pronunciam-se em termos muito
positivos acerca das experiências profissionais do programa. Por exemplo: “O que eu tenho
aprendido... a evolução do mundo do trabalho... como gerir a minha vida profissional... tudo
o que é preciso fazer no fim da escolaridade e na entrada no mundo do trabalho, ou mesmo
quando no desemprego... como gerir a minha vida após a escola... a coisa mais importante na
vida após a escola é encontrar um emprego e desembaraçar-se por si próprio... fazer o que
tenho vontade de fazer.”
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9.5.5. Os destinos dos alunos LCA

Os resultados do inquérito relativo aos destinos dos diplomados de 1999 confirmam que 88%
dos jovens que adquirem o Leaving Certificate Applied entram na vida profissional ou no
ensino pós-obrigatório. Este número confirma os valores elevados de colocações em 1997 e
1998. A mesma percentagem de diplomados entra todos os anos na vida profissional. O
número de diplomados que procura um primeiro emprego aumentou ligeiramente.

Quadro 2: Destinos dos alunos titulares de LCA

Destinos Diplomados
de 1999

Diplomados
de 1998

Diplomados
de 1997

Emprego 38% 38% 39%
Curso Post Leaving Certificate (PLC) 22% 22% 32%
Aprendizagem 17% 19% 11%
Curso CERT (restauração) 4,5% 5% 1%
Curso Teagasc (agricultura) 2% 3% 3%
Curso FAS (formação) 3,5% 2% 1%
Outros cursos não PLC 2% 2% 1%
Procurando  emprego 4% 4% 6%
Sem informação/ Indisponível
para trabalhar

7% 5% 6%

O quadro seguinte ilustra os dez principais destinos dos diplomados de 1999 e dá uma visão
dos sectores profissionais e dos ciclos de ensino ou formação posteriores para os quais se
dirige a maioria dos diplomados. O inquérito de 1999 fornece igualmente informação sobre os
destinos dos diplomados em função do nível atingido ao concluir o programa. Entre aqueles
que terminaram com distinção ( a qualificação mais elevada), 25% seguiram para a vida
profissional, enquanto 68% prosseguiram para outros níveis de educação e formação mais
elevados. Entre os que não obtiveram distinção, 54%, entraram na vida activa, enquanto 24%
prosseguiram os estudos.

Quadro 3: Os dez principais destinos dos alunos titulares de LCA

No Destino %
1 Emprego nos serviços e comércio 11,85%
2 Aprendizagem na indústria de construção 9,38%
3 Emprego na indústria de manufactura 8,04%
4 Cursos PLC de gestão e secretariado 7,73%
5 Emprego no sector da alimentação 4,12%
6 Cursos PLC em tecnologia da informação 3,91%
7 Cursos PLC em assistência à infância 3,91%
8 Emprego no sector da construção 3,71%
9 Teagasc – aprendizagem no sector agrário 2,26%
10 Emprego na agricultura/horticultura 1,75%
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No conjunto, os resultados dos inquéritos relativos ao destino dos diplomados pareciam
indicar que o programa obteve resultados positivos no que se refere aos seus objectivos como
programa de formação profissional (IVET). Alguns participantes que no passado teriam
deixado a escola sem qualquer qualificação conseguem agora obter uma qualificação e fazer
com êxito escolhas profissionais relativas ao emprego ou à continuação dos estudos. Contudo,
os dados básicos aqui apresentados escondem elementos relativos ao número crescente de
alunos que não concluem o programa, o que gera alguma preocupação e a que voltaremos
mais tarde.

9.6. Novos aspectos

O caso dos LCA sublinha uma série de aspectos centrais da política e da prática educativas da
Irlanda. Cinco destes aspectos – a parceria, a fragmentação, a falta de flexibilidade, a paridade
de avaliação (parity of esteem) e o uso de “terceiro lugar” para ensinar e aprender serão
consideradas nesta secção.

9.6.1. Parceria

O sector da educação tem estado na primeira linha do desenvolvimento do modelo de parceria
social de formação de consensos procurando aquilo que é um dos aspectos mais significativos
da política irlandesa em geral. Contudo, a retórica da parceria não se traduz sempre em realidade
concreta e o LCA levanta algumas questões interessantes sobre a prática da parceria. Enquanto a
natureza “fechada” deste programa permite uma grande liberdade de inovação, por um lado,
(Gleeson e Granville, 1996), faz, por outro lado, aumentar o receio de estigmatização. Alguns,
como, por exemplo, por ocasião da Convenção Nacional sobre Educação (National Education
Convention), declararam que os participantes em programas alternativos e menos académicos
poderiam ver-se marginalizados: “uma vez que o curso não conduz a qualificações profissionais
formais e que estes diplomados só podem progredir para cursos limitados de educação pós-
secundária, há um risco claro que esta opção possa ser vista como “mole” (soft-option) e de
interesse limitado aos olhos dos alunos” (32) (Coolahan ed; 1994, 76).

O reconhecimento do novo diploma pelos empregadores e pelas instituições de ensino pós-
obrigatório (Gleeson e Granville, 1996) constitui o teste para a implementação do modelo de
parceria. Enquanto os estudantes de LCA que pretendem progredir para educação e formação
posteriores o podem fazer através de um curso de Post Leaving Certificate (NVCA Nível 2)
que abre certas possibilidades no terceiro nível não universitário, a preocupação do
participante LCA típico diz respeito ao reconhecimento da sua qualificação pelo empregador,
incluindo o Estado. NESC (1993, 21ff) sugeriu que “as perspectivas para o sucesso de

                                                
(32) Considerações semelhantes constam do Livro Branco sobre o Desenvolvimento de Recursos Humanos

(White Paper on Human Resource Development) (Irlanda, 1997, 48):  “um teste crítico de relevo a estes
novos programas de vocação profissional deve fornecer resultados... demonstrando que são tão bem aceites
e considerados como as opções tradicionais e convencionais”.



112

alternativas ao actual Leaving Certificate seriam melhoradas pelo estabelecimento de ligações
entre estes programas, através de itinerários estruturados e possivelmente exclusivos” para o
ensino pós-obrigatório e para o mundo do trabalho. A proposta de conferir a esta opção um
tratamento preferencial coloca uma questão real quanto à abordagem em parceria aplicada ao
VET. Apesar da retórica dos acordos de parceria relativamente ao fim da exclusão social, os
parceiros não se têm mostrado até à data inclinados a implementar a sugestão do NESC.

O LCA levanta uma segunda questão crítica à elaboração da política nacional em relação à
abordagem em parceria. O maior sindicato de professores ao nível pós-primário tem recusado
implementar as propostas de avaliação dos alunos que constituíam uma parte integrante desta
via. Esta recusa compromete fortemente a eficácia desta opção. Enquanto a Confederação
Irlandesa de Sindicatos (Irish Congress of Trade Unions) tem desempenhado um papel muito
responsável e estrategicamente importante para possibilitar uma abordagem em parceria com
o governo a nível macro, vemos aqui que um dos mais importantes sindicatos se recusa a
cooperar com um aspecto vital de uma iniciativa desenvolvida para responder às necessidades
daqueles que correm o risco de sofrer os piores efeitos da desigualdade.

9.6.2. Fragmentação

A educação irlandesa caracteriza-se pela fragmentação numa diversidade de níveis, e por
relações sempre problemáticas entre os diferentes ministérios responsáveis pela Educação e
Formação (Gleeson, 2000). O caso do LCA constitui um exemplo flagrante desta fragmentação.
Foi desenvolvido pelo Conselho Nacional dos Programas e da Avaliação, e o Ministério da
Educação e da Ciência foi seguidamente encarregado da sua implementação e avaliação.
Neste contexto é muito difícil garantir que os princípios subjacentes a este programa sejam
implementados de modo coerente e que à fase de avaliação seja dada a devida consideração.

O LCA oferece um excelente exemplo da natureza parcelar da reforma irlandesa de currículos
na medida em que veio juntar-se ao programa existente do Leaving Certificate. Com uma certa
ironia, pode afirmar-se que, como sempre no sistema educativo irlandês, as melhores coisas
passam-se à margem, na medida em que o LCA exemplifica perfeitamente a implementação
de progressos significativos tais como a abordagem centrada no projecto, a reflexão, a
aprendizagem activa e a participação dos estudantes em actividades de investigação.

9.6.3. Rigidez

Hannan e al. (1998,127), na sua análise daquilo que designam como a “sobre educação” do
mercado jovem irlandês, concluíram que “uma das mais acentuadas características do sistema
educacional irlandês, apesar dos seus êxitos óbvios, é a sua inflexibilidade... A maior parte da
actual limitação da flexibilidade está localizada mais nas áreas curricular e de certificação do
que na evolução do ensino e dos cursos, na oferta a tempo parcial ou nos acordos de créditos
cumulativos combinando educação e formação. Esta rigidez também se verifica nas normas de
progresso e acesso ao ensino pós-secundário, que são limitadoras para aqueles alunos que



113

concluíram com sucesso o sistema de educação geral, dando pouca consideração às
especializações profissionais ou técnicas”.

9.6.4. Paridade da avaliação

A natureza “fechada” do LCA fornece um outro exemplo de rigidez. Embora esta abordagem
apresente várias vantagens, como o afirmam Gleeson e Granville (1996), o isolamento que daí
resulta tem implicações na paridade de avaliação do programa e atrasa o acesso ao ensino
superior. Isto é particularmente desfavorável num momento em que há um considerável
desconforto nacional acerca da proporção do número de admissões ao ensino superior a partir
de estudantes provenientes das classes trabalhadoras e quando se permite o acesso a
programas de Certificate e Diploma a quem completa com êxito cinco matérias do
Established Leaving Certificate.

Esta natureza “fechada” do LCA deve ser vista à luz do contexto histórico da educação
irlandesa pós-primária. Tudo leva a crer que esta opção não permanecerá fechada
indefinidamente, num momento em que a baixa natalidade reduz o número de alunos dos
ciclos mais avançados e aparecem  vagas disponíveis para acesso ao ensino superior. Um
outro problema, ligado ao anterior, surge agora: uma elevada taxa de abandonos e
reprovações dos alunos mais fracos na universidade. Esta falta de flexibilidade traduz-se
igualmente pela relutância do Ministério da Educação e Ciência em permitir aos alunos do
LCA acumular créditos por um período superior a dois anos e permitir às escolas a
implementação dos seus próprios módulos educativos.

9.6.5. A educação num �terceiro lugar�

Um dos aspectos mais interessantes do LCA é que um programa que faz parte da família do
Leaving Certificate e que é da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência está a
ser implementado em todo um conjunto de ambientes extra escolares como o programa
Youthreach. McNamara (2000), que estava idealmente colocado para comparar os ambientes
escolares e extra escolares, concluiu que “não há motivo para não propor a opção do Leaving
Certificate Applied num ambiente extra escolar. O argumento segundo o qual é necessário
dispor de professores qualificados para aplicar este programa com êxito não convence... A
escola tradicional implementou, antes do Youthreach [o ambiente extra escolar] o Leaving
Certificate Applied... mas a gestão do programa Youthreach é mais flexível. Neste caso, os
professores estavam mais próximo dos estudantes do que na escola normal. Assim, que
sistema funciona melhor? Para a gestão global do programa, e por razões administrativas,
podemos afirmar que era a escola normal. Contudo, como o objectivo do Leaving Certificate
Applied é o de preparar os jovens para a vida adulta e profissional, julgo que a opção
Youthreach é melhor, pois está mais próxima das necessidades dos jovens”.
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9.7. Conclusão

Hord (1995) identificou quatro fases na reforma dos programas escolares:

(a) preparar as componentes;

(b) preparar as pessoas;

(c) preparar as escolas;

(d) preparar o sistema.

À luz da natureza parcelar da reforma curricular irlandesa, não deverá surpreender que a
concentração tenha sido na “preparação das componentes”  - e mais recentemente , na
implementação do sistema através da introdução sem precedentes de diversos níveis de
legislação. O contributo a favor da preparação dos professores tem sido fraco, ainda que os
recursos consagrados à formação em cursos de carreira dos responsáveis pelo LCA tenham
sido importantes. Até muito recentemente, o papel do factor escolar  no êxito da reforma foi
totalmente ignorado (OCDE, 1991; Callan, 1998) e a sua tomada em consideração no quadro
da implementação do LCA deixa muito a desejar.

O LCA representa um outro exemplo de “preparação dos elementos”, actuando nas margens e
desenvolvendo um excelente programa pré-profissional “fechado” para evitar qualquer
contaminação do sacro- santo Leaving Certificate Established . Esta abordagem é
perfeitamente coerente com o enfoque que a Irlanda coloca nos aspectos técnicos e jurídicos
da mudança, desprezando os aspectos culturais e pedagógicos. Nesta óptica, a reforma LCA
procura mais um “equilíbrio forçado” para responder às exigências do mundo económico de
índices de escolaridade mais elevados, do que proceder a uma apreciação crítica do nosso
sistema educativo “estabelecido”. Por outro lado, muitos observadores consideram a opção
LCA como um desenvolvimento muito meritório, cujo parentesco com a família alargada dos
Leaving Certificates lhe confere particular relevância. Devido ao reconhecimento oficial que
conseguiu , tem o potencial, qual cavalo de Tróia, de revolucionar a política de currículos pós-
primária irlandesa a partir do interior. Mas o autor destas linhas é paciente!
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10. Contribuição de Manfred Schneider, Grupo de
empresas - BBJ

Minhas Senhoras e Meus Senhores, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada de
apresentar o nosso programa neste fórum Ágora. Porém, antes de o fazer, gostaria de tecer
algumas observações prévias. O nosso tema diz respeito aos jovens que, por qualquer motivo,
não tiveram acesso ao sistema de ensino regular ou que o abandonaram, e à necessidade de
lhes oferecer uma segunda oportunidade para obterem uma qualificação profissional. Na
Europa, esta segunda oportunidade que, por vezes, chega mesmo a ser uma terceira ou quarta
oportunidade encontra expressão numa panóplia de programas, projectos e abordagens. Irei
apresentar uma dessas abordagens e também um programa comunitário, o programa da
Comissão denominado „Segunda Oportunidade“, cuja coordenação está, em parte, a nosso
cargo. A intervenção do Sr. Tersmette incidirá, provavelmente, neste programa. Esta ampla
variedade de programas constitui, naturalmente, uma oportunidade para os jovens visados,
mas, ao mesmo tempo, é também um escândalo. E isto porque, quando um sistema de
formação regular necessita, manifestamente, de tantos mecanismos de correcção, há razões
para se duvidar da sua funcionalidade. Em relação à Alemanha, pode dizer-se que o sistema
de formação profissional regular, e não só, está sujeito a uma enorme pressão de reforma, a
fim de responder aos novos desafios económicos e sociais. Neste contexto, a modularização e
a aprendizagem ao longo da vida são algumas das palavras-chave. A urgência súbita de ligar
todas as escolas à Internet reflecte, aliás, um desejo de acção (ainda) algo desorientado.
Afinal, não são só os sistemas de formação propriamente ditos que são difíceis de reformar,
mas são sobretudo os sectores ligados à educação e à formação que oferecem as principais
resistências à mudança: são os interesses corporativos dos professores, os sistemas de
remuneração e de negociação salarial das empresas que estão estreitamente associados às
qualificações profissionais, para citar apenas alguns exemplos. Esta situação mantém-se ao
mesmo tempo que se processa uma rápida europeização da economia e que a Comissão
Europeia e o Conselho estabelecem como prioridade política a realização do Mercado Único e
declaram a sociedade cognitiva europeia como base futura da Europa no mercado global. É
evidente que as abordagens aqui apresentadas não podem colmatar estas deficiências e, em
certa medida, contribuem mesmo para perpetuá-las. Importa ter isso em conta, pois estas
supostas alternativas fazem já parte do sistema regular. Servem, naturalmente, também como
modelos experimentais para novos métodos e abordagens, que serão tanto mais valiosos se se
conseguir transferi-los dos projectos específicos para o debate entre sistemas.

No âmbito do nosso programa, que irei apresentar em seguida, tentámos basear-nos na
situação económica real dos jovens. Este programa existe há cerca de 10 anos e carece
igualmente de uma reforma no sentido acima referido. Estamos a considerar a hipótese de
aumentar o uso dos princípios modulares da formação, bem como em transformar o sistema
de subsídios salariais num sistema de créditos e talvez seja possível financiarmos todo este
sistema com a subvenção global do FSE. Estamos conscientes de que esta reforma será
substancialmente mais fácil de implementar do que a anteriormente referida.
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10.1. O programa 501/301do BBJ

Postos de trabalho em pequenas e médias empresas para jovens desempregados de longa
duração, com vias de qualificação estruturadas em módulos

O programa 501/301 é dirigido a jovens desempregados de longa duração entre os 18 e os 27
anos que, geralmente, não possuem qualquer qualificação profissional formal e têm muito
poucas hipóteses de encontrar um emprego convencional, tendo em conta o seu currículo e
baixo nível de qualificações. A percentagem de jovens de origem estrangeira tem vindo a
aumentar continuamente desde o início dos anos 90 e situa-se, actualmente, acima dos 50%.

Aos jovens desempregados é dada a possibilidade de procurarem um emprego à sua escolha
em pequenas e médias empresas de Berlim de todos os ramos de actividade. Por cada posto de
trabalho criado, as empresas recebem uma parte dos custos salariais e de segurança social
através de subvenções públicas com carácter degressivo e duração máxima de três anos.

Desta forma, os programas de ajuda aos jovens são interligados com as áreas da política do
emprego e da promoção da economia. O programa 501/301 não concorre, de forma alguma,
com a formação profissional inicial, uma vez que a esmagadora maioria dos jovens que
participam no programa já não tem qualquer hipótese de encontrar um lugar de aprendizagem
quando entra no programa, nomeadamente devido ao baixo nível de qualificações, ao
abandono de cursos de formação anteriores e/ou à idade (a partir dos 18 anos).

O objectivo do programa consiste em inserir estes jovens no mercado de trabalho e em
qualificá-los e oferecer-lhes estabilidade até que atinjam um nível de produtividade suficiente
para manter o posto de trabalho a longo prazo sem necessidade de subvenções públicas.

O programa 501/301 foi concebido e está a ser implementado, desde 1988, pelo BBJ für
Jugendhilfe. É financiado com verbas da Administração do Trabalho, dos Assuntos Sociais e
das Mulheres do Senado do Estado federado de Berlim, bem como do Fundo Social Europeu.
Até 1997 o programa foi também apoiado financeiramente pelo Ministério Federal da Família, da
Terceira Idade, das Mulheres e da Juventude, enquanto projecto-piloto. O Ministério Federal
da Educação e da Investigação financia, desde 1995, no âmbito de uma experiência-piloto
específica desenvolvida em colaboração com o Instituto Federal de Formação Profissional
(BIBB), 75% dos custos adicionais decorrentes do carácter experimental do programa.

10.2. A ideia subjacente ao �Programa 501/301�

O BBJ é responsável pela gestão do programa 501/301 e oferece acompanhamento e apoio
quer aos participantes no programa, quer às próprias empresas. No âmbito dos planos de
formação e de carreira profissional especificamente desenvolvidos para cada participante,
estes dispõem de possibilidades de formação nas empresas, além de outras ofertas externas de
formação complementares.
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O princípio básico subjacente ao programa consiste em valorizar a iniciativa própria dos
jovens desempregados de longa duração. A fase de orientação tem como principal objectivo
levar os participantes a compreenderem qual a profissão que desejam aprender, bem como a
identificarem as suas próprias competências. Os jovens desempregados podem escolher eles
próprios a área em que irão trabalhar futuramente, o que tem um efeito bastante motivador.

O plano de qualificação que acompanha as tarefas laborais constitui um elemento importante
do programa 501/301, uma vez que visa aumentar significativamente as perspectivas de os
jovens manterem o emprego a longo prazo e de poderem utilizar no mercado de trabalho as
qualificações obtidas no âmbito da formação. Assim, os empregadores comprometem-se a
autorizar os participantes do programa a assistirem a cursos externos durante um período
máximo de 20% do horário de trabalho.

As ofertas de formação que têm uma estrutura sistemática:

(a) regem-se pelos interesses dos participantes,

(b) dependem do posto de trabalho e das necessidades do empregador,

(c) proporcionam qualificações mais abrangentes, respondendo, assim, às exigências reais
dos postos de trabalho,

(d) proporcionam qualificações essenciais,

(e) estão estruturadas, tanto quanto possível, em módulos,

(f) são, na medida do possível, reconhecidamente passíveis de certificação e/ou conducentes
a uma qualificação,

(g) e são registadas numa caderneta de qualificações.

A ideia subjacente à experiência-piloto da qualificação profissional de segunda oportunidade:

A experiência-piloto “Vias diferenciadas de qualificação profissional de segunda
oportunidade” realizada, desde 1995, em colaboração com o BIBB no âmbito do programa
501/301 desenvolve, de forma consequente, os princípios de qualificação consagrados no
programa 501/301. Os participantes são preparados para um exame externo perante a Câmara
de Comércio e Indústria que lhes confere a qualificação de assistente administrativo
(Bürokauffrau/kaufmann) nos termos do n.º 2 do artigo 40.º da Lei relativa à formação
profissional (BbiG). Um aspecto importante da experiência-piloto é a estreita ligação entre a
teoria e a prática, isto é, a formação baseia-se não só no plano curricular da profissão de
assistente administrativo, como também nos processos de formação aplicados no interior da
empresa enquanto “local de aprendizagem”. A formação está subdividida em módulos, por
sua vez estruturados segundo as necessidades concretas de aprendizagem e de avaliação e as
tarefas efectivamente executadas nos vários departamentos da empresa.

Para documentar e, por fim, certificar o processo de aprendizagem e as competências
adquiridas por cada participante foi desenvolvida uma caderneta de qualificações que retoma a
ideia da caderneta de formação profissional e se destina àqueles que pretendem obter uma



122

qualificação profissional com base num perfil profissional. A caderneta de qualificações, que
acompanha todo o processo de qualificação, contém os certificados dos vários módulos
concluídos, as declarações da entidade patronal, a par de outras informações e documentos
relativos à experiência e às competências profissionais do/da participante. A caderneta de
qualificações serve ainda para apresentação junto das Câmaras de Comércio e Indústria para
fins de admissão aos exames externos.

10.3. Resultados:
(a) A ideia do programa 501/301 provou ser eficaz: todos os anos, entre 60 a 70 por cento

dos participantes mantêm o seu emprego na empresa onde efectuaram o programa ou
encontram um novo emprego; cerca de 5 por cento estabelecem-se por conta própria ou
exercem uma profissão liberal e cerca de 5 por cento participam em acções de reciclagem
profissional na sequência do programa.

(b) A perspectiva de poderem vir a manter o emprego na empresa se prestarem um bom
trabalho aumenta o empenho dos participantes. Para muitos, o programa 501/301
representa a última oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho. Muitos
participantes experimentaram, pela primeira vez, uma relação contínua com o trabalho,
no âmbito da qual puderam descobrir as suas competências profissionais e pessoais, o
que contribuiu para o aumento da sua auto-estima. As qualificações obtidas oferecem-
lhes perspectivas de emprego que antes eram inimagináveis. O emprego directo na
empresa tem um forte efeito motivador.

(c) Vários grupos de participantes na experiência-piloto frequentaram, entretanto, esta nova
via de qualificação de três anos, que é quase que uma “via de segunda oportunidade para
obter uma qualificação profissional”, tendo sido aprovados com sucesso no exame
externo perante a CCI. Esta via de formação tornou-se, por conseguinte, parte integrante
da oferta de formação.

A decisão de tentar, tardiamente, obter uma qualificação profissional é essencialmente
alimentada pelo desejo de “ter, finalmente, um curso”. Esta decisão pessoal carece, no
entanto, de um apoio positivo constante proporcionado pelas condições especiais do programa
501/301 como, por exemplo, a possibilidade de participar no programa de formação auferindo
um vencimento normal ao abrigo de um contrato de trabalho com descontos para a segurança
social. Este facto reveste-se de importância crucial sobretudo para aqueles que dependem de
um rendimento fixo devido à sua situação pessoal (por ex. mães solteiras) e /ou que encaram
com cepticismo ou “medo” as medidas puramente “escolares”.

Em suma, pode dizer-se que o programa 501/301 é um bom instrumento para a integração no
mercado de trabalho de jovens desempregados de longa duração e que a formação profissional
de segunda oportunidade estruturada em módulos, que foi desenvolvida e testada no âmbito
do programa, representa um excelente instrumento para a qualificação profissional dos
desempregados sem qualificações ou com baixo nível de qualificações que são os
destinatários do programa.
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11. Estratégias para combater o insucesso escolar:
comparação entre as experiências italianas e
europeias

Claudia Montedoro

A sociedade italiana tem manifestado pouco interesse pelas questões do foro educativo. No
âmbito de um inquérito Censis, realizado em 1996, sobre as expectativas e valores defendidos
pelos italianos, a cultura foi considerada um valor indispensável por 5,7% dos inquiridos,
tendo sido dado igual tratamento à questão da educação, considerada um valor fundamental
apenas por 6,8% da população. É evidente que o processo de reforma do sistema educativo
italiano, ainda que necessário, não encontra apoio suficiente na opinião pública. O país tem
vindo a desenvolver-se de forma acelerada, dando mais ênfase à quantidade do que à
qualidade: apesar de o capital humano ser, hoje, bastante mais valorizado, a rapidez de
evolução dos processos não permite que a sensibilização da opinião pública para a mudança
se processe ao mesmo ritmo. Toda esta situação se reflecte sobre a realidade do sistema
educativo e sobre o fenómeno do abandono escolar que, em muitas zonas de Itália, assume
proporções preocupantes. Os dados fornecidos pelo Istat e pelos observatórios provinciais
sobre a dispersão escolar revelam, de facto, uma situação preocupante, marcada por atrasos,
reprovações, anulações, transferências e abandonos. O abandono escolar, que abrange todos
aqueles que saem da escola antes de concluir um curso, é particularmente significativo nos
primeiros dois anos do ensino superior.

A análise sobre a situação dos jovens em risco também forneceu dados preocupantes: só na União
Europeia, 15% dos jovens entre os 15 e os 24 anos de idade estão desempregados e excluídos
de qualquer percurso escolar.  Convém salientar que, na melhor das hipóteses, 45% desta faixa
etária abandona o sistema educativo logo depois de concluir o ensino secundário inferior.

No que diz respeito à situação laboral, apenas 56% dos jovens que abandonam a escola com
um baixo nível de qualificações consegue integrar-se no mercado de trabalho. Por outro lado,
a percentagem de jovens empregados que possuem qualificações adequadas é mais elevada
(74%). Nesta mesma faixa etária e de acordo com os dados fornecidos pelo Eurostat,
calcula-se que 39% dos jovens que possuem um nível reduzido de qualificações,
correspondente a cerca de 3,3 milhões, correm o risco de serem excluídos do mercado de
trabalho. Estes factos resultam em situações de trabalho precário, em imposições de emprego
a tempo parcial e, até mesmo, em desemprego. Esta percentagem, já bastante elevada, não
inclui os jovens que, apesar de empregados, se encontram igualmente em situação de risco,
devido, principalmente, à falta de qualificações.

Importa salientar, contudo, que o sentimento de exclusão é forte e generalizado: três milhões
de jovens sentem-se completamente excluídos, enquanto 41 milhões sentem esse mesmo
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problema, mas de forma um pouco mais atenuada. Dos inquéritos directamente realizados aos
jovens depreende-se que estes consideram as condições de pobreza da respectiva família a
principal causa da sua exclusão social e que apontam a educação como o melhor instrumento
para alterar essa situação de desvantagem.

Estes factos demonstram que os dados quantitativos são importantes mas não são suficientes
para fornecer um quadro global da situação: às estatísticas convém associar os testemunhos
dos jovens, expressão da sua vontade e da sua desmotivação, de uma sociedade que não
parece disposta a acolhê-los e da consequente dificuldade que sentem em projectar-se no futuro.

Por outras palavras, deve ser chamada a atenção para a ausência de uma metaeducação, ou
seja, de uma educação sobre a educação, que permita atribuir um valor de mercado justo aos
processos de qualificação do capital humano. Tal constatação é ainda mais evidente quando
reflectimos sobre as políticas sociais e de formação destinadas aos grupos desfavorecidos.
Assim, em muitos casos, os jovens que vivem situações de dispersão escolar correm o risco de
serem marginalizados pela sociedade. Entre os vários motivos, encontra-se o facto de, do
ponto de vista das dinâmicas de emprego, a situação económica se caracterizar por uma
prolongada redução da procura de emprego e pelo aumento dos períodos de integração no
mercado de trabalho. Estas desvantagens traduzem-se ainda na ausência de autonomia e de um
projecto de vida. A situação de desvantagem em que se arriscam a viver a longo prazo
apresenta-se marcada por uma crescente dificuldade de inserção ou reinserção no mercado de
trabalho, resultando, assim, numa multiplicação substancial do emprego submerso ou irregular.

Neste contexto, temos assistido a um renovado interesse pelo debate cultural e político sobre o
combate à exclusão social e sobre a reforma do sistema educativo. Existe uma grande necessidade
de se concentrar nos modelos de integração possíveis, adoptando como ponto de partida os
recursos e as expectativas dos jovens. As experiências apresentadas durante o Ágora IX,
organizado pelo Cedefop em 26 e 27 de Junho de 2002, são testemunho de que o debate deste
tema está a evoluir de forma positiva também ao nível europeu e de que as novas políticas
sociais se concretizam agora através da participação de vários sujeitos e actores e da adopção
de uma abordagem pró-activa consagrada aos problemas da educação e da exclusão social.

Durante a conferência, foi particularmente interessante o momento de reflexão subordinado ao
tema "Escola Alternativa" ou "Alternativa à Escola". A iniciativa, que procurou identificar
percursos alternativos eficazes para combater o insucesso escolar, destacou interessantes
pontos de contacto entre diversas experiências realizadas em diferentes Estados-Membros.
Este facto mostra como a comparação contínua ao nível internacional pode contribuir para
melhorar os sistemas nacionais, sobretudo através da criação de novas sinergias e da adopção
recíproca de instrumentos e estratégias já experimentados em determinados contextos mas
passíveis de serem aplicados noutros.

Por outras palavras, o debate sobre a dispersão escolar e sobre as possíveis soluções para a
combater passa a constituir uma mais-valia a partir do momento em que os operadores do
sistema começam a reflectir, e consequentemente a trabalhar, em termos de boas práticas.
"Uma boa prática resulta de uma construção empírica das modalidades de desenvolvimento de
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experiências que, pela eficácia dos resultados, pelas características de qualidade interna e pelo
contributo para a resolução de problemas específicos, satisfaz as necessidades complexas do
sistema de formação profissional", mas também da educação e do ensino escolar.

As boas práticas transmitem a ideia de que é possível melhorar a qualidade da formação e
introduzir elementos úteis para a mudança e que estes objectivos são passíveis de serem
alcançados, aplicados e, portanto, partilhados. É evidente que nenhuma experiência ou modelo
fornece uma resposta perfeita à complexidade das necessidades e das diferentes expectativas e
exigências que vão surgindo, inclusive no que diz respeito aos princípios de qualidade
organizacional e didáctica. Contudo, em todas as experiências, é possível identificar aspectos
positivos que podem ser facilmente partilhados e que, como tal, podem ser normalmente
tratados como projectos e iniciativas conducentes à adopção de boas práticas.

As experiências apresentadas no decorrer do Ágora IX fornecem um contributo interessante
para uma nova abordagem do problema, mais próxima dos princípios acima mencionados.  Os
sistemas de educação e formação profissional não fornecem apenas educação e formação, mas
também serviços de orientação e apoio à obtenção de emprego, tendo em conta que a inserção
no mercado de trabalho constitui, sobretudo nos casos de insucesso escolar, uma alternativa
válida aos percursos educativos tradicionais. Um tal cenário não é apenas revelador de um
alargamento dos serviços e das perspectivas, mas altera os pontos de referência que servem de
base à estruturação do sistema. As aulas ou o curso de formação deixam de ser o ponto central
do sistema para serem substituídos pelo utente que, principalmente em situações de
desvantagem ou marginalização, deve ser inserido no mercado de trabalho, podendo vir a ter
necessidade de: formação específica (passível de ser ministrada através de várias formas:
formação em aula, formação à distância, estágio, acompanhamento por tutor), orientação
profissional (centrada, por exemplo, na motivação e identificação de oportunidades), acções
de orientação/acompanhamento da inserção no mercado de trabalho, ajudas financeiras (ao
empregador) para amortizar a baixa produtividade dos primeiros dias de trabalho e, por fim,
ajudas financeiras para a criação de empresas e exercício de actividades independentes (job
creation). Através de instrumentos como a formação, os estágios e o fornecimento de ajudas,
experimentam-se percursos que permitem enfrentar as enormes desvantagens educativas e,
consequentemente, profissionais que afectam muitos jovens europeus. A articulação das
várias iniciativas (orientação, formação e acções de acompanhamento) constitui, na realidade,
uma articulação das políticas educativas, sociais, de formação e de emprego.  O facto de o
indivíduo passar a ser o ponto central do sistema, em detrimento da instituição, facilita a
adopção de uma perspectiva integrada e conjunta:

(a) das políticas sociais (relativas à recuperação e reabilitação, reintegração social e motivação,
por exemplo no âmbito dos programas lançados pelas comunidades de acolhimento);

(b) das políticas de formação (orientadas para a aquisição de competências profissionais
utilizáveis no mercado de trabalho);

(c) das políticas de emprego (orientadas para a integração socioeconómica);

(d) da aplicação e redefinição do quadro legal de apoio.
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Esta é, de resto, a orientação das mensagens extraídas do Livro Branco elaborado pela
Comissão Europeia, "Ensinar e Aprender - Rumo à Sociedade Cognitiva", adoptado em
Novembro de 1995, que sugerem, a nível europeu, a adopção de cinco objectivos gerais para a
acção ligada ao combate da dispersão escolar e, consequentemente, dos riscos de exclusão
social: fomentar a aquisição de novos conhecimentos, aproximar a escola e a empresa,
dominar três línguas comunitárias e tratar em pé de igualdade o investimento físico e o
investimento em formação. O último objectivo, mas não menos importante, consiste na luta
contra a exclusão.

Que soluções adoptar e que instrumentos utilizar para cumprir eficazmente estes cinco
objectivos gerais? Tanto para os professores, como para outros profissionais do ramo, a
solução passa, certamente, por prestar maior atenção aos alunos mais novos, assim que
passam a ser abrangidos pela escolaridade obrigatória.

Com efeito, este período de educação e formação constitui um primeiro passo importante para
a formação da personalidade dos jovens. Em algumas zonas, como as periferias das grandes
cidades e outras áreas marginais da Itália Meridional, a escolaridade obrigatória é um
momento determinante, e frequentemente decisivo, para a integração social dos jovens que, de
outra forma, poderiam ser atraídos para outras actividades, entre as quais actividades ligadas
ao perigosíssimo mundo da criminalidade organizada.  As muitas décadas de ensino
tradicional enfraqueceram de alguma forma as capacidades e potencialidades das estruturas
escolares, muitas vezes limitadas ao fornecimento de unidades didácticas pouco adequadas à
realidade e caracterizadas pela utilização de instrumentos de fraca qualidade tanto ao nível
profissional, como cultural.

Os mesmos órgãos directivos que hoje, com a reforma da autonomia escolar, são chamados a
desempenhar um novo papel de gestão no sentido de substituir a abordagem pública escolar
por uma abordagem privada, vêem-se confrontados com a necessidade de redefinir o papel e a
identidade da escola e repensar a sua participação dinâmica no contexto territorial em que se
insere, bem como a sua capacidade de relacionamento em rede com os restantes actores locais.
A necessidade de ponderar e definir uma nova identidade, de encontrar novas soluções
organizacionais e de estabelecer novos objectivos alia-se à necessidade de desenvolver
concretamente novos potenciais, incluindo de comum acordo e em rede com outras entidades
diferentes, em termos de natureza ou funções, que operam no mesmo território.

No que diz respeito ao primeiro aspecto, a possível atribuição de uma nova identidade à
escola passa pela adopção de novas soluções organizacionais, entre as quais se destacam,
como apresentado no decurso do Ágora IX, as iniciativas das chamadas "Escolas de Segunda
Oportunidade", destinadas aos jovens sem qualificações, que já não estão abrangidos pelo
período de escolaridade obrigatória e que procuram integrar-se do ponto de vista social e
profissional.   O principal objectivo das escolas de segunda oportunidade, actualmente
implementadas em vários países europeus e frequentemente ligadas por objectivos e metas
comuns, consiste na inserção social e profissional dos jovens, oferecendo-lhes várias
oportunidades de formação correspondentes aos seus anseios.
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Regra geral, os projectos são desenvolvidos em zonas e bairros das grandes cidades afectados
por graves problemas sociais e económicos, com um grande número de jovens marginalizados
e desfavorecidos e onde reina um sentimento de mal-estar e indiferença no que respeita às
instituições, consideradas demasiado afastadas da sua própria realidade.

As escolas de segunda oportunidade têm por base alguns princípios fundamentais, tais como a
flexibilidade, a abordagem integrada e a inovação tecnológica.

Estas escolas destinam-se a permitir que cada jovem construa o seu próprio percurso de
formação, contando com a ajuda de um tutor e a colaboração dos empregadores locais. O
percurso de formação é definido com base nas necessidades do jovem, nas suas expectativas e
nas suas competências, com vista a valorizar as competências já adquiridas e ajudá-lo a voltar
a ter uma imagem positiva de si mesmo.

Uma das características das escolas de segunda oportunidade tem a ver com a sua capacidade
de enfrentar as situações de desvantagem através de abordagens integradas: estas escolas não
se limitam a agir como mais um organismo que fornece qualificações aos jovens que delas
necessitam, mas procuram satisfazer todas as suas necessidades, tanto em termos de educação,
como de formação, saúde, alojamento e situação administrativa.

Por este motivo, é necessário formar uma equipa multidisciplinar que envolva pessoal qualificado
e motivado e construir uma parceria sólida entre os diversos actores locais interessados
(serviços sociais, associações, etc.). Neste contexto, as empresas desempenham um importante
papel, disponibilizando tutores e postos de formação no interior da sua própria organização,
com vista a inserir, no final do período formativo, estes jovens na sua estrutura empresarial.

O último elemento diz respeito às novas tecnologias: as escolas de segunda oportunidade
possuem os meios necessários para mobilizar instrumentos educativos de alta qualidade,
promovem a inovação e empregam docentes, educadores e tutores experientes. Não podemos,
contudo, esquecer outros factores importantes que também as caracterizam, tais como a
atenção constante que estas escolas atribuem ao contexto. Com efeito, todos os projectos são
definidos em função do contexto político, social, económico e cultural em que serão lançados:
a forma institucional da escola, a sua dimensão, os modos de recrutamento dos jovens e
formadores e as estratégias empresariais divergem certamente de zona para zona. Outro
elemento a considerar tem a ver com a capacidade de fomentar a qualidade e a inovação: a
diversidade dos sistemas educativos europeus e das experiências promovidas e aplicadas é
uma riqueza a valorizar, com vista a promover a qualidade dos sistemas de educação e
formação e dos projectos em curso.

A avaliação dos projectos implementados pelas escolas de segunda oportunidade demonstra
que os mesmos têm condições para fornecer uma resposta concreta e eficaz ao problema dos
jovens que abandonam a escola, oferecendo-lhes a possibilidade de trabalhar e de se formar
simultaneamente.  É, de facto, importante que exista uma ligação directa entre o ensino e o
mercado de trabalho. Por forma a cumprir este objectivo, as intervenções das escolas de
segunda oportunidade são estruturadas de acordo com algumas orientações: em primeiro
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lugar, os serviços de emprego seleccionam os participantes; em seguida, a formação é
desenvolvida em estreita ligação com a economia local; são desenvolvidas acções de
formação junto das instituições relacionadas com o mundo dos empregadores; por fim, é
controlada a qualidade da formação no interior das empresas, partindo do princípio que os
jovens só devem efectuar tarefas específicas e relacionadas com a sua formação.

É preciso não esquecer as oportunidades oferecidas pelo chamado sector terciário, o qual
compreende realidades múltiplas (associações, cooperativas sociais, ONG, fundações) e
permite desenvolver uma economia social através da interacção dos factores sociais e dos
factores económicos.

O objectivo de aumentar a taxa de integração dos jovens, de valorizar socialmente os
trabalhos por eles realizados e de melhorar o património nacional pode ser concretizado,
inclusive, através de acções e oportunidades de trabalho ligadas ao desenvolvimento local,
onde seja dada especial atenção ao património histórico, ao ambiente e ao artesanato.

A segunda oportunidade não deve ser considerada a última. Para tal, é fundamental lançar
campanhas publicitárias que promovam a evolução das mentalidades.

É importante que os jovens desempregados possam frequentar cursos de formação
gratuitamente. O exemplo da Finlândia é emblemático: para incentivar os jovens a frequentar
cursos de formação, suspendeu a atribuição de subsídios de desemprego a todos aqueles que
não se inscrevem em acções de formação.

Outro instrumento para facilitar a execução dos projectos poderia passar pela atribuição de
ajudas financeiras aos empregadores, mas este procedimento suscita algumas dúvidas quanto
ao sujeito mais beneficiado.

No que diz respeito à articulação entre a estratégia e os recursos, ou seja, à capacidade dos
meios previstos para cumprir, da melhor forma possível, os objectivos do projecto, é
necessário, nesta altura, distinguir a análise das estratégias da análise dos recursos.

Quanto à estratégia, é importante que os jovens sejam tratados de forma igualitária pelos seus
formadores. A existência de conflitos entre formadores e jovens é uma garantia de insucesso.
Os jovens devem ser abordados de forma global e contínua e confrontados com modelos
diferentes dos modelos tradicionais, unicamente centrados nos valores profissionais e na
relação indivíduo-trabalho.

Além disso, é importante aumentar a autoconfiança dos jovens, aumentando simultaneamente
o seu grupo de amigos e a sua capacidade de gerir conflitos pessoais ou profissionais e de
concretizar os seus objectivos pessoais.

Por este motivo, é necessário ajudá-los a construir a sua carreira a partir de um plano
individual, por forma a permitir-lhes escolher e gerir a sua própria formação.
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Por forma a facilitar a implementação de um processo de aprendizagem que respeite o ritmo de
cada aluno e a sua disponibilidade, é conveniente dar um maior ênfase à autoformação orientada.

Todo este processo deve ser desenvolvido numa óptica que vê nas dinâmicas de trabalho e de
relação interpessoal alguns dos factores que ajudam à reabilitação e integração social. Pelo
mesmo motivo, é importante desdramatizar o abandono e a retoma de um curso já frequentado
sem aproveitamento.

No que diz respeito à organização concreta, poderá ser conveniente organizar, no início,
encontros individuais com os jovens, que permitam identificar, com eles, os seus problemas e,
consequentemente, elaborar um plano de apoio adequado. Também o factor numérico é
importante: os grupos não devem ser demasiado grandes, devendo ser constituídos por um
máximo de quinze/dezasseis pessoas. Ao factor temporal, deve ser dada a mesma importância:
os projectos devem ter uma duração limitada, de forma a permitir o cumprimento dos
objectivos. Não existem critérios universais, mas um ano parece ser a duração ideal.

Além disso, afigura-se também necessário construir percursos com um elevado grau de
flexibilidade, por forma a evitar incorrer nos mesmos erros do sistema de ensino tradicional:
os programas devem ser adaptados às necessidades pessoais dos jovens e dos seus familiares.
Neste sentido, deverá ser prevista a utilização de métodos pedagógicos baseados no trabalho
em pequenos grupos, no trabalho individual sobre problemas específicos e na organização de
seminários.

São muitos os recursos que podem contribuir para o sucesso dos projectos: em primeiro lugar,
é importante analisar atentamente as condições de acesso, por forma a evitar a exclusão de
alguns grupos de jovens. Também deverá ser fomentada a cooperação efectiva entre os
formadores, com vista a garantir a coerência das estratégias educativas e a valorizar, assim, a
personalidade dos alunos. Ainda relativamente aos formadores, é essencial que os professores
possuam as competências socioeducativas necessárias, entre as quais a flexibilidade,
conhecimentos na área das dinâmicas de grupo e da gestão de programas.

Um último recurso, mas não menos importante, tem a ver com o local onde são ministradas as
acções de formação: é importante que este seja o mais agradável possível, a fim de que os
jovens se sintam valorizados e, simultaneamente, a fim de evitar a deterioração voluntária dos
locais. Os estabelecimentos escolares não devem ser, normalmente, usados para o
desenvolvimento de actividades de formação, respeitando, assim, o sentimento de ruptura dos
jovens com essa instituição.

No que diz respeito à possibilidade de desenvolver novos potenciais, tal como múltiplas vezes
referido no decorrer do Ágora IX, o desenvolvimento e o melhoramento do nível de
socialização de um indivíduo pode ser determinado pela colaboração entre a instituição
escolar e as empresas locais. Como já se constatou com as acções programadas no âmbito das
redes territoriais desenvolvidas pelas escolas de segunda oportunidade, as empresas locais têm
um importante papel a desempenhar no processo de integração social dos jovens, enquanto
indivíduos e alunos.
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É nesta direcção que o grupo Dioguardi, em Itália (na região de Apúlia), e o BBJ, na
Alemanha, estão a conduzir as suas experiências.

No primeiro caso, de acordo com um relatório apresentado durante o Ágora IX, a associação
da escola secundária Lombardi com uma empresa de construção permitiu alcançar resultados
importantes em dois anos: a redução da percentagem de abandono escolar de 30% para 3% e o
aumento do número de novas matrículas. A intervenção do grupo Dioguardi processou-se,
principalmente, através de desenvolvimento de acções de alfabetização informática e de
aplicações multimédia.

Tal como referido nas páginas anteriores, o projecto Dioguardi constitui um exemplo
interessante de colaboração entre empresas e escolas, devendo, portanto, ser repetido, em
termos de boas práticas, noutras áreas urbanas, a fim de criar uma rede de empresas e
estabelecimentos escolares cuja colaboração fomente nos jovens um novo interesse pela escola.

No segundo caso, o programa 501/301 (assim designado devido ao número então previsto de
postos de trabalho subvencionados), criado pelo BBJ Consult em colaboração com o
Departamento dos Assuntos Sociais do Senado de Berlim, em 1988, conseguiu integrar
muitos jovens em risco através de uma abordagem activa direccionada para os desempregados
em busca de emprego. A iniciativa foi desenvolvida em duas direcções: em primeiro lugar,
foram oferecidos empregos correspondentes às expectativas dos jovens e com a duração
normal de três anos e, em segundo lugar, foi fornecida uma formação profissional direccionada
para alvos específicos, destinada a aumentar as hipóteses de inserção dos jovens no mercado
de trabalho. No que diz respeito à formação profissional, o programa 501/301 foi desenvolvido
em duas direcções: por um lado, permitiu aos jovens escolher o emprego que mais
corresponde às suas expectativas e personalidade, valorizando assim a motivação e a iniciativa
pessoal, e, por outro lado, libertou as empresas dos encargos financeiros que dificilmente
estariam dispostas a suportar para a inserção desses jovens no interior das suas estruturas
(neste caso, a maior parte dos custos salariais é suportada pelas instituições educativas).

A experiência do programa 501/301 permitiu valorizar "nichos empresariais" especiais em
actividades com uma forte componente inovadora. Sobretudo, no sector terciário, as novas
estratégias empresariais foram vinculadas ao cumprimento de obrigações sociais específicas
como, por exemplo, a contratação dos jovens após três anos de actividade no âmbito do
programa.
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12. �Nightriders� � formação à medida dos estilos
de vida dos jovens (33)

Jane Lavelle (34)

Irei começar por uma breve apresentação: comecei a leccionar em 1975, tendo passado em
1983 para um serviço de educação ligado à comunidade local, onde fui responsável pelo
ensino de adultos e pelas actividades de tempos livres destinadas aos jovens. Em 1998, assumi
o pelouro da Juventude de Newport, onde dirigi um serviço de juventude em fase de
expansão, circunstância algo invulgar numa altura em que muitas autoridades do Reino Unido
estavam a proceder a cortes nos respectivos programas. Crescemos tanto que neste momento
temos 80 animadores de juventude a trabalharem entre 4 a 30 horas semanais a tempo parcial.
Estamos em vias de contratar mais pessoal, pelo que passaremos a dispor também de 10
colaboradores a tempo inteiro.

O serviço de juventude desenvolve vários projectos com jovens de Newport com idades
compreendidas entre os 16 e os 24 anos. Grande parte do nosso trabalho é feito com jovens
que não frequentam a escola, quer se encontrem em regime de reforço pedagógico quer
tenham sido excluídos. Trabalhamos em parceria com as escolas no apoio a estes jovens.
Actualmente, algumas escolas empregam animadores de juventude para o apoio às actividades
pós-escolares.

Os programas são concebidos especificamente para estes jovens, dando particular ênfase ao
desenvolvimento e ao apoio pessoal. Os currículos são muitas vezes redefinidos para poderem
dar resposta às necessidades individuais.

A tónica é colocada na adaptação do sistema à reintegração e à inclusão. Mais uma vez, a
identificação dos orientadores mais adequados para dar apoio a estes jovens no sentido de
reintegrá-los no ensino é um factor-chave para o sucesso destes projectos.

Uma extensão do projecto escolar em que temos vindo a trabalhar intitula-se «Nightriders» ou
«Youth growth», actualmente financiado por fundos comunitários. Trabalhamos com jovens
com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos e que completaram a escolaridade sem
terem obtido qualquer tipo de qualificação formal. Este ano, trabalhámos com cerca de 400
jovens, 75 % dos quais regressaram ao sistema de ensino, à formação profissional ou ao
mercado de trabalho.

                                                
(33) O presente texto é uma transcrição de uma gravação de Jane Lavelle de 26 de Junho de 2002.
(34) Serviço Municipal de Juventude, País de Gales (Reino Unido)
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A Câmara Municipal recebeu financiamento comunitário há 4 anos atrás, em 1997, por
intermédio do tertiary college (35) existente na altura na área. Como somos actualmente
financiados pela Junta de Freguesia, a maior parte do nosso financiamento provém da Câmara.
Tal como as escolas, fazemos parte do agrupamento escolar, onde estamos sediados.
Desenvolvemos parcerias com muitas instituições de Newport, incluindo escolas.

Para quem trabalhamos? Como já referimos, com jovens dos 16 aos 24 anos com baixa taxa
de sucesso escolar, desempregados, pessoas com problemas de auto-estima e pessoas social e
culturalmente desfavorecidas que vivem em meios carenciados.

Como funciona o projecto? Onde e sempre que haja jovens que dele necessitem. Os
animadores de juventude trabalham nas ruas, indo ao encontro dos jovens nos lugares que
estes costumam frequentar, encorajando-os a regressarem ao sistema de ensino. Muitos dos
jovens de 16 anos com quem trabalhamos já não frequentam a escola há dois, três e por vezes
quatro anos, tendo perdido todas as oportunidades que lhes foram sendo oferecidas. Por vezes,
chegam mesmo a perder as oportunidades proporcionadas pelos novos programas fomentados
pelo governo, evitando as várias aberturas oferecidas. Muitas vezes, desaparecem. Vamos,
deste modo, ao seu encontro e damos-lhes apoio nas suas decisões sobre o que pretendem
fazer na vida.

O projecto visa reforçar a confiança dos jovens, disponibilizando pessoas dispostas a ouvi-los
e ajudá-los, porque muitos deles, como devem estar cientes, tiveram uma má experiência
escolar, são provenientes de meios familiares carenciados e não possuem referências. Os
animadores de juventude são, muitas vezes, o único relacionamento positivo que foram
capazes de estabelecer.

O projecto procura dar aos jovens encorajamento e apoio. Como serão capazes de progredir se
não nos dirigirmos directamente ao ponto em que se encontram nas suas vidas e aos
problemas que têm de enfrentar? Se não conseguirem encontrar o caminho de volta para o
ensino, estarão condenados à exclusão.

Como se processa este trabalho? Vamos à procura dos jovens, promovendo encontros
individuais, de forma a que cada animador estabeleça uma relação com um jovem em
particular. Quando começa a estabelecer uma relação com o jovem no ambiente que este
frequenta, o animador encoraja-o a voltar para o ensino e começa a falar-lhe de um plano e de
um programa pessoal de aprendizagem. Também lidamos com casos vindos de outras
instituições, pelo que não fazemos apenas trabalho de rua. Trabalhamos com eles tentando
determinar as suas necessidades e aquilo que estão a fazer no momento. Portanto, começamos
pelo princípio. Que fazem eles? Que querem eles fazer? Para podermos estabelecer um
programa pessoal, ponderamos vários factores, entre os quais as necessidades de formação
profissional, a cooperação com outras instituições e o apoio contínuo necessário. Também
trabalhamos com os serviços de saúde, com a unidade de luta contra a toxicodependência, de

                                                
(35) Estabelecimento de ensino terciário. O ensino terciário é um ciclo de estudos pós-obrigatório, tanto de nível

superior, como de formação e qualificação profissional. (N. do T.)
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modo a podermos fornecer todo o tipo de apoio necessário antes de definirmos o programa
educacional.

Relativamente à formação profissional: no início, este projecto foi concebido como um
veículo. Íamos ao encontro dos jovens na rua, trazíamo-los para o nosso lado e
canalizávamo-los para outras instituições. No entanto, não havia muita formação disponível
para estes jovens. E, quando a havia, não era de todo adequada ao nível deles. Começámos,
portanto, a pensar num tipo de formação que pudesse ser ministrada por nós próprios, nas
nossas próprias instalações, por forma a que estes jovens se sentissem à vontade tanto com os
animadores como com os formadores. Chegámos então à conclusão de que a comunicação e a
formação deviam ser adequadas, interessantes e reconhecidas pelos jovens, bem como
proporcionar-lhes uma perspectiva de sucesso.

Entendemos por formação adequada uma formação que não exige por parte das pessoas
envolvidas um nível de competências que estas não possuem. Nunca é demais lembrar que
estes jovens não frequentaram a escola, têm muitas vezes carências quer ao nível das
competências de base, quer ao nível das competências requisitos  de carácter social, mas
compreendem que a formação é uma mais-valia que irá ser valorizada também na rua.

Este projecto é viável, porque, para muitos dos jovens com quem trabalhámos, esta foi a
primeira certificação que conseguiram obter depois de terem perdido todas as oportunidades
que a escola lhes oferecia, e que, para nós, são perfeitamente naturais. O processo é tão
importante quanto a qualificação. Tudo é importante para a qualificação, desde o encontro na
rua até ao desenvolvimento de um trabalho em conjunto. De facto, há dois anos atrás, alguns
dos nossos jovens foram a França assistir a um festival de música: muitos deles nunca tinham
estado fora da zona residencial onde vivem em Newport.

Temos tentado proporcionar um leque de oportunidades o mais alargado possível. O processo
tem de ter uma componente de diversão. Esta fotografia mostra um café montado por nós. É
um edifício circular, mesmo no centro de um bairro, pintado e decorado por jovens que
obtiveram uma certificação pelo trabalho realizado. Aqui, vêmo-los a construir um mosaico
para a parede interior, que lhes valeu um certificado e uma acreditação. Podem incluir estas
qualificações no seu CV, de modo a ter algo para apresentar a potenciais empregadores.

A formação tem de ser interactiva. Trabalhamos com estes jovens de forma individualizada,
mas evitamos dar demasiadas aulas e um número exagerado de disciplinas para não
transformar a formação numa actividade demasiado pesada. Tudo o que for relevante para eles
terá de ser trabalhado em pequenos grupos.

A formação tem de ser valorizada. O jovem que aqui vemos participa num programa de
incentivo ao emprego, em que os participantes trabalham três dias por semana, estagiando
num bairro local, onde executam trabalhos de pintura, jardinagem, e onde adquirem outras
competências de aprendizagem. Nos dois dias restantes, recebem formação no nosso centro.
Assim, com um conjunto de competências básicas começam a estabelecer uma ligação com o
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trabalho que estão a efectuar, calculando a tinta necessária, medindo o papel de parede, etc.
Toda a formação que recebem tem uma relação directa com o trabalho que executam.

A formação tem de produzir resultados, bons resultados, caso contrário, os jovens não
regressarão. Não os forçamos a regressar porque o trabalho é voluntário. O nosso sucesso
depende do nível de satisfação destes jovens.

A formação tem de ser reconhecida. Trabalhamos com muitos jovens e alguns deles já têm
filhos, pelo que temos de equacionar todos os factores relevantes de modo a conseguir
proporcionar-lhes uma creche e outros meios ou estruturas que supram as suas necessidades.
A formação tem de ser reconhecida pelos seus pares, pais e potenciais empregadores. Como já
referimos, muitos dos workshops que organizamos destinam-se à aquisição das competências
necessárias para procurar emprego, assim como das competências de que necessitam para se
valorizarem junto do mercado de trabalho.

Em resumo:

O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos quatro anos com o projecto «Nightriders»,
levou-nos a trabalhar junto de um grupo etário mais jovem. Estamos a desenvolver um
projecto para jovens dos 14 aos 16 anos, que inclui programas de desenvolvimento pessoal
com animadores de juventude dentro das próprias instalações da escola. Numa das escolas,
por exemplo, trabalhamos num programa denominado «Training tracks» («percursos de
formação») no âmbito do qual se faz a permuta do currículo para um grupo específico de
jovens. Em vez de retirar os jovens da escola e encaminhá-los para os serviços de juventude,
vamos ao seu encontro nas escolas. Existe um intercâmbio permanente entre instituições que
parece estar a dar bons frutos. Deste grupo de 22 jovens, 20 frequentam regularmente a escola
durante o presente ano, o que para nós representa algum sucesso, tendo em conta que estes
jovens não chegaram sequer a frequentar a escola no ano passado. As parcerias e o trabalho
desenvolvido em conjunto pelas diversas instituições tornaram este trabalho possível. Se
conseguirmos intervir numa fase mais precoce e trabalhar com jovens com menos de 14 anos
(entre os 11 e os 12 anos), na fase de transição do primeiro para o segundo ciclo do ensino
básico , talvez  já não venha a ser necessário continuar com o programa «Nightrider» daqui a
cerca de 10 anos.
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13. Inclusividade ou externalização: o dilema dos
sistemas educativos face ao insucesso escolar

Joaquim Casal (36)

Durante as últimas décadas, os governos dos países da UE desenvolveram políticas educativas
que, sem deixar de preservar as particularidades e diferenças próprias de cada sistema
educativo, tiveram como denominadores comuns o prolongamento dos percursos de formação
dos jovens e a promoção de uma educação escolar de qualidade (políticas de escolarização e
de qualidade do ensino).

Estes denominadores comuns (o prolongamento e a qualidade da escolarização) assentam em
três pontos de referência. Em primeiro lugar, o discurso económico sobre a educação no
quadro da teoria do capital humano, segundo o qual o aumento da competitividade das
empresas passa por um reforço da educação, numa postura claramente propensa à promoção
de dispositivos para o aumento da “eficácia” dos recursos destinados à formação. Em segundo
lugar, o discurso político sobre a importância da escolarização como forma de promover a
igualdade de oportunidades e a mobilidade social; este discurso sobre a educação assenta na
ideia do Estado de Providência que define os compromissos e deveres do Estado para com os
cidadãos no tocante à promoção de políticas de igualdade ou equidade através da educação
pública, privilegiando políticas educativas de compensação para as famílias socialmente
desfavorecidas como forma de reforçar a “coesão social”. Em terceiro lugar, a política
educativa adopta o discurso pedagógico da inclusividade e da aprendizagem significativa, que
se converteram na ferramenta-chave para o acompanhamento das políticas de reforma e
melhoramento da qualidade da educação escolar ao longo dos anos oitenta e noventa, uma vez
que a evolução dos sistemas de ensino depende das evoluções que se verificam nos contextos
educativos (materiais escolares, discurso pedagógico, inovação formativa ou formação de
professores, por exemplo).

Em resumo, esta política educativa comum levada a cabo durante as últimas décadas que
permite reconhecer que a Europa dispõe de sistemas educativos avançados e que tais sistemas
estão orientados para uma escola de massas e de teor muito mais inclusivo. Contudo, se é
certo que existe uma certa sintonia no que diz respeito à escolaridade obrigatória (dez anos de
escolaridade), o mesmo não se pode afirmar do conceito de “inclusividade”, onde se regista
uma grande divergência e disparidade entre os sistemas educativos europeus. É possível

                                                
(36) O presente artigo reproduz o conteúdo da exposição feita no IX Ágora-Cedefop sob o título “Reforming and

experimenting education and training: the paradox of success”. Tanto a exposição oral como este artigo têm
como referencial a investigação levada a cabo pelo GRET-ICE-UAB (J. Planas, M. García e J. Casal) e 12
outras equipas no âmbito do programa Sócrates: “Las reformas en los dispositivos de formação para
combatir el insucesso escolar en Europa”. Foi publicado um resumo do relatório de síntese em língua
francesa (Revista Formation-Emploi 64, 1998) e em castelhano (Revista de Educação  317, 1998); existe
ainda uma versão “mimeo” em inglês (Agora-Cedefop 2000).
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identificar pelo menos três modelos de “inclusividade”: o modelo nórdico como expoente
máximo da “inclusividade total”, o modelo mediterrânico, muito inclusivo na concepção geral
do sistema, mas bastante diferenciador na fase final da escolaridade obrigatória, e o modelo
germânico como expoente máximo da “baixa inclusividade” ou da diversificação precoce em
diferentes vias de ensino.

Atendendo às políticas educativas formuladas pelos governos nos últimos anos, poderíamos
afirmar que os três modelos acima descritos desejam a inclusividade tanto como a temem:
países com sistemas educativos pouco inclusivos tendem a propor formas de inclusividade
como forma de promover o progresso social e uma maior igualdade de oportunidades; os
países com sistemas muito inclusivos tendem a diversificar o percurso escolar único como
resposta à diversidade de interesses dos alunos; nos países com sistemas inclusivos
intermédios, assiste-se a uma crescente bipolarização entre partidários e detractores da
inclusividade. Trata-se, no fundo, de uma oscilação que exprime a contradição existente entre
os princípios da igualdade e da coesão social, por um lado, e os princípios de competitividade
e diferenciação social, por outro.

Esta oscilação em torno da inclusividade atalha e afecta claramente o futuro das políticas
educativas e a procura de alternativas no combate à “insuficiência formativa” ou ao insucesso
escolar: a solução que parece ir ganhando cada vez mais terreno junto dos agentes educativos
é a introdução de formas de “externalização” do insucesso escolar fora do âmbito
especificamente escolar, isto é, o encaminhamento dos alunos com dificuldades de inserção na
escola para formas de educação exteriores à escola. Assim, a inclusividade seria
aparentemente reforçada no plano teórico ou das intenções, ao passo que ao nível das práticas
concretas as políticas educativas e os seus agentes estariam a promover formas de
externalização para os casos de insucesso escolar manifesto. Propomo-nos aprofundar esta
hipótese e identificar as diferentes alternativas, bem como as possíveis consequências de cada
uma. É este o objecto da presente exposição.

13.1. O êxito das políticas educativas de escolarização e de
qualidade da educação

As políticas educativas dos governos europeus baseadas na promoção da escolarização de
massas e na qualidade da educação escolar tiveram um impacto tão importante como positivo
no combate à “insuficiência formativa” crónica que tem marcado uma percentagem
significativa da população adolescentes.  O compromisso do Estado em alargar a educação
escolar foi tão geral como benéfico para reduzir a percentagem de jovens que acorriam ao
mercado de trabalho sem qualquer tipo de formação profissional ou com um nível de
formação de base manifestamente insuficiente.

Foram três os factores que contribuíram de forma decisiva para a diminuição do número de
jovens que abandonavam a escola em situação de manifesto insucesso escolar (não conclusão
do ensino básico, ausência de formação profissional reconhecida, abandono precoce da escola,



137

etc.). Em primeiro lugar, o investimento público na educação escolar melhorou sensivelmente
a oferta educativa tanto em quantidade como em qualidade: foram dadas respostas às
necessidades educativas em zonas menos favorecidas com recurso a infra-estruturas e
professores; os centros escolares contam com mais apoios à acção educativa (orientadores,
psicopedagogos, assistentes sociais, etc.), são implementados planos de formação contínua de
professores, etc. Em segundo lugar, durante os anos oitenta e noventa as famílias das classes
menos favorecidas mostraram-se sensíveis à problemática da educação e definiram estratégias
de acompanhamento e melhoramento dos percursos formativos dos seus filhos (apoio escolar,
controlo de faltas e rendimento escolar, orientação, acompanhamento dos objectivos traçados
dadas pelos professores, etc.). Hoje em dia, apenas as famílias mais social ou culturalmente
desfavorecidas tendem a não dar tanto valor à escolarização dos seus filhos. Em terceiro lugar,
estas últimas décadas foram também marcadas por um processo sistemático de adequação da
instituição escolar à procura e exigências sociais: os centros escolares dispõem de uma oferta
muito consistente em actividades de ocupação dos tempos livres e de desporto, os manuais e o
restante material didáctico foram totalmente renovados, a oferta de programas curriculares
aumentou, a acção escolar tornou-se mais motivadora, a relação entre a escola e a comunidade
educativa foi reforçada, a interacção escola-família melhorou, etc.

Resumindo, tanto ao nível da acção política das autoridades educativas, como ao nível das
exigências das famílias no plano da educação, como ainda ao nível das estruturas físicas e de
apoio à acção escolar, os sistemas educativos europeus registaram inegáveis progressos na luta
pela escolarização plena e prolongada da infância e da adolescência. Mais ainda: as medidas
da política educativa no plano da qualidade do ensino e da redução das desigualdades
permitiram reduzir substancialmente o número de casos de abandono escolar precoce entre a
população  jovem. Por estas razões, pode concluir-se que as políticas educativas contribuíram
significativamente para aumentar o nível de formação escolar das novas gerações e, quanto
mais não seja por arrasto, para a diminuição do número de jovens que abandonam a formação
com sinais evidentes de insuficiência formativa.

13.2. Estagnação e estigma do novo insucesso escolar

Apesar de tudo, a partir de meados da década de 1980, os sistemas educativos europeus e as
políticas educativas que os acompanham parecem ser incapazes de reduzir a percentagem de
adolescentes que terminam a escolaridade obrigatória em situação de “insucesso escolar”,
recusa ou rejeição, abandono prematuro ou ausência de certificação profissional mínima.
Actualmente, entre 10 a 20% dos jovens de cada ano de escolaridade parecem não conseguir
resultados positivos na sua escolarização e chegam ao mercado de trabalho com um nível de
qualificação muito reduzido (37). Assim, a política educativa de escolarização e qualidade

                                                
(37) O nível de insucesso escolar cifrado entre 10 e 20 % é meramente aproximado e foi determinado com base

num cálculo “sui generis” efectuado pelas equipas que participaram na investigação acima referida. Esta
investigação demonstra, precisamente, a impossibilidade de se estabelecerem quantificações fundamentadas
para o conjunto dos países da UE, devido às disparidades existentes ao nível dos diferentes sistemas
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acima descrita parece não ser suficientemente eficaz na redução dos actuais índices de
insucesso escolar. Além disso, num momento histórico em que os consumos formativos são
amplos e abundantes, em que a permanência dos jovens na escola é mais prolongada e em que
existe uma maior abundância de oferta de diplomas, os jovens que apresentam maiores
sintomas de insucesso escolar são objecto de uma maior estigmatização social.

Por mais paradoxal que pareça, quantos maiores forem os êxitos alcançados pela
escolarização de massas, tanto maior será o estigma do insucesso escolar (38). Num contexto
de escolarização relativamente baixa, não possuir qualquer tipo de certificação escolar pode já
ser bastante problemático (para efeitos de mercado de trabalho e de mobilidade social). Por
outro lado, numa situação de elevado nível de escolarização como a que vivemos, pertencer ao
grupo de jovens em situação de “manifesto insucesso escolar” pode significar a imposição de
um estigma quase irreversível. Numa situação de abundância de certificações profissionais e
percursos formativos prolongados, o “insucesso escolar de base” pode acabar por constituir
um indicador-chave de “início de exclusão social”. Quanto mais específico e reduzido for o
conjunto de adolescentes sem educação de base, mais segregado e expressivo será do ponto de
vista social. Trata-se de um verdadeiro paradoxo.

De facto, a escola de massas de qualidade que a UE conseguiu desenvolver fruto de muitos
anos e de forte investimento público na educação escolar choca actualmente com fronteiras e
realidades complexas: a escola de massas é “afectada” pela transformação social acelerada e
turbulenta. Existem muitos factores que contribuem para colocar a escola de massas numa
situação bastante crítica de mal-estar social, incerteza e desalento.

Os sistemas educativos europeus foram “afectados” pela irrupção do capitalismo
informacional (39) como nova forma societal que se tem vindo a impor ao capitalismo
monopolista de Estado, seu antecessor. Durante os anos 80 e 90, os sistemas de educação
foram desafiados a adequar-se à emergência do novo paradigma informacional e, muito em
particular, ao aparecimento de novas procuras e exigências, aumentando deste modo a pressão
social sobre o sistema educativo. Mencionarei apenas dois exemplos para ilustrar esta
tendência: a desconstrução dos mercados de trabalho implica uma redefinição ou crise dos
subsistemas de formação profissional e, por outro lado, o aumento da média etária do corpo
docente cavou ainda mais o fosso de incompreensão das novas gerações de adolescentes.

Os modelos de socialização familiar foram, também eles, alvo de mudanças aceleradas e
turbulentas. Certos modelos mais tradicionais de socialização familiar foram-se

                                                                                                                                                        
educativos, da definição dos termos de uso comum e dos métodos de recolha e selecção dos indicadores do
“insucesso escolar”.

(38) A argumentação que fundamenta muitas das afirmações que aqui se fazem é desenvolvida de forma mais
extensa e detalhada no texto de referência e no próprio relatório acima citado.

(39) Acerca do termo capitalismo informacional e do seu significado enquanto novo paradigma socioeconómico
e político, remetemos o leitor para os estudos de M. Castells publicados na extensa obra La era de la
Información  (Alianza-Madrid, em versão castelhana), La société réseaux (versão francesa) ou para a versão
original em inglês.



139

deslegitimando a favor de modelos de carácter mais negocial. No fundo, muitas das formas
familiares adquirem uma maior vulnerabilidade (ou menos estabilidade), o que se vem a
traduzir em incertezas e riscos na socialização infantil. Por outro lado, o capitalismo
informacional gera novas formas de pobreza e de ruptura em certos grupos sociais, com fortes
consequências no campo educativo.

Se as mudanças na socialização familiar e no capitalismo informacional modificam o contexto
de escolarização da infância e da adolescência, outros factores de carácter interno dos próprios
sistemas educativos ajudam igualmente a explicar as limitações ou a falta de sucesso das
políticas educativas acima descritas.

Em primeiro lugar, os sistemas educativos reduziram fortemente a flexibilidade das instituições,
afectando de forma muito negativa a capacidade de as mesmas poderem dar respostas flexíveis e
inovadoras às mudanças já referidas: ao rápido crescimento e constante modificação da
procura em termos de formação profissional, os sistemas educativos respondem com reformas
estruturais demasiado lentas e pesadas; ao surgimento das necessidades de inovação
formativa, os sistemas respondem com a máquina burocrática; ao conceito de antecipação das
necessidades formativas, os sistemas educativos respondem de forma corporativa através dos
corpos docentes e de formas esclerosadas de formação contínua, etc.

Em segundo lugar, a evolução constante do contexto social provocou junto da escola de
massas uma crise de representação da autoridade pedagógica. De um modo geral, a escola de
massas foi reforçada pela capacidade de auto-imposição que desde sempre se atribuiu aos
professores, mas essa capacidade tem sido fortemente abalada (em parte devido às mudanças
do modelo de socialização já mencionado), o que tem levado muitos autores a referirem-se a
uma “crise da profissão docente”: a crise da profissão docente não reside tanto na função do
professor (o professor continuaria a possuir os seus tradicionais pergaminhos de auto-
imposição, à boa maneira de Durkheim), mas sim na aceitação e representação desta classe
junto de uma parte do colectivo de alunos. A redução da taxa de abandono escolar precoce
(mais tempo de permanência de adolescentes refractários à escola) em conjugação com a crise
de representação da profissão docente estariam a contribuir para reforçar alguns aspectos da
rejeição à escola e/ou desmotivação que afectam de forma marcadamente negativa as
expectativas de sucesso construídas na óptica da reforma e da inovação pedagógica.

Quando começamos a estabelecer ligações ou relações de causalidade entre a irrupção de uma
nova forma societal (o capitalismo informacional) e a vulnerabilidade da socialização
familiar, por um lado, e a rigidez institucional e burocrática do aparelho escolar e a crise de
representação da profissão docente, por outro lado, começamos a compreender por que razão
os apoios concedidos às políticas educativas na luta contra o insucesso escolar não têm
conseguido reduzir de forma clara o número de crianças ou adolescentes que registam um
percurso de “insucesso escolar”. É como se as próprias políticas educativas se tivessem dado
conta destas limitações e tivessem optado por formas de externalização. Este é, em meu
entender, o tema fulcral.
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13.3.  A via da externalização e a desresponsabilização do sistema
educativo

Se prestarmos atenção às tendências dominantes que marcaram os sistemas educativos e as
políticas educativas que os acompanham, observamos que existe uma certa propensão para a
externalização no tratamento do insucesso escolar de base, assim como uma certa
desresponsabilização do sistema escolar perante o número de adolescentes que revelam
formas de rejeição à escola. Por um lado, é como se os sistemas educativos se tivessem
convencido a si próprios da impossibilidade de aumentarem e melhorarem a sua própria
eficácia na erradicação da taxa invariável de “insucesso escolar”. Assim, conscientes de terem
prestado ao sistema escolar um apoio substancial em recursos económicos e humanos, os
governos estariam convencidos de que uma parte significativa da despesa pública para a
“recuperação de jovens em situação de insucesso escolar” deveria ser canalizado para
estruturas e dispositivos exteriores à escola (formação profissional não escolar, contratos de
formação em alternância, serviços de orientação e transição para o mercado de trabalho, etc.).
Por outro lado, grande parte dos professores, igualmente convictos do esforço despendido pela
escola no acompanhamento e recuperação escolar dos jovens (centros de diagnóstico e
tratamento, apoio pedagógico, projectos pedagógicos, etc.), estaria disposta a promover
formas de externalização de alguns grupos de adolescentes que apresentam claros sintomas de
rejeição escolar (encaminhamento para formas de ensino para-escolares, serviços de assistência
social para jovens em situação de risco, programas de formação diferenciados, etc.).

No fundo, os sistemas educativos europeus e as políticas educativas que os acompanham
parecem estar a delinear uma estratégia de tratamento e recuperação do “insucesso escolar de
base” que visa, em primeiro lugar, desresponsabilizar o sistema educativo (“alguns alunos não
seriam  escolarizáveis em escolas regulares”) e, em segundo lugar, externalizar formas de
tratamento do insucesso escolar (“uma pseudo-escola para alunos que evidenciam sintomas de
rejeição escolar e comportamentos associais”). Coloca-se aqui o dilema europeu relativamente
à inclusividade: ou o sistema educativo é cada vez mais inclusivo (e uma percentagem de
alunos refractários impede o normal desenvolvimento da vida escolar), ou os alunos
refractários à actividade escolar são canalizados para outros subsistemas, em detrimento da
escola inclusiva. Mais do que um problema, trata-se de um verdadeiro dilema (40): um
problema pode ser sempre resolvido (com uma ou com várias soluções), ao passo que um
dilema, pelo contrário, não se resolve, ma medida em que encerra em si próprio uma
contradição (não existem soluções, mas exige a tomada de decisões).

A maior parte das decisões tomadas pelos governos e pelos agentes educativos quando
confrontados com o dilema da inclusividade apontam no sentido da desresponsabilização do
sistema escolar face aos adolescentes com dificuldades de integração na escola e para a

                                                
(40) Um problema pode ter sempre uma ou várias soluções (mesmo que por vezes sejam meramente teóricas ou

inatingíveis); um dilema não tem, por definição, uma ou mais soluções. Seja como for, um dilema pode ser
resolvido (pela adopção de uma estratégia definida e explícita), mas não solucionada (com a eliminação de
um dos seus componentes, por exemplo).
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externalização dos mesmos em direcção a outros recursos formativos teoricamente mais
apropriados a este perfil de rejeição escolar: ou seja, uma oferta formativa menos escolar e
mais ajustada ao perfil social do aluno resistente o em situação de conflito com a escola.

Assim, a maior parte das estratégias adoptadas nas políticas educativas dos governos apontam
em duas direcções: a diversificação de programas curriculares no sentido de proporcionar
percursos diferenciados e a implementação de formas variadas de “escolas da segunda
oportunidade”.

13.4. A diversificação curricular na escola e os percursos
diferenciados

O modelo da inclusividade andou sempre aliado ao da diversidade social e cultural dos
alunos: o discurso pedagógico sobre a inclusividade sempre foi muito claro e transparente a
este respeito e qualquer interpretação da inclusividade feita em termos de uniformidade do
currículo equivaleria a pôr em causa as bases da inclusividade. É por esta razão que os
contributos dados do ponto de vista do desenvolvimento curricular sublinharam sempre a
importância da adaptação personalizada dos programas curriculares e da flexibilização da sua
estrutura como forma de consciencialização para a diversidade social e cultural existente entre
os alunos no quadro de um plano unificado de escolarização.

Contudo, as propostas de “sensibilização para a diversidade dos alunos” nunca chegaram a
resolver as dúvidas dos professores, nem a proporcionar modelos transparentes de tratamento
individualizado dos alunos na sala de aula. É por esta razão que alguns docentes, discursos
pedagógicos e planificadores e políticos optam prioritariamente por uma diversificação
curricular sob a forma de percursos diferenciados dentro da própria escola inclusiva. Um
percurso com uma componente claramente académica e formal para adolescentes mais
facilmente escolarizáveis e atentos às exigências institucionais da escola; um percurso com
uma componente claramente profissionalizante ou tecnológica para adolescentes
escolarizáveis mais atentos às exigências do mercado de trabalho do que à formação
prolongada (“os ofícios”) e, por último, um percurso com conteúdo menos académico e uma
componente mais instrumental ou manual para adolescentes refractários à actividade escolar e,
em geral, à formação.

De certa forma, a formação profissional acabou por assumir uma forma tripartida: uma
formação profissional com um forte conteúdo tecnológico, próxima da formação contínua
(com acesso às escolas politécnicas superiores, por exemplo); uma formação profissional
qualificada, mas separada do grupo anterior (formação de nível médio), e uma formação de
carácter ocupacional ou vocacional para jovens com evidentes carências ao nível da formação
de base (formação profissional de baixa qualificação).

Esta estratégia, que aponta para uma ramificação curricular em três vias, em função do perfil
social dos alunos (e respectivas capacidades de adaptação e de exigência), tem vindo a ser
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adoptada por óbvias razões políticas em alguns países cujos sistemas educativos são
fortemente inclusivos, uma vez que os sistemas menos inclusivos deram há já muito tempo
resposta a este problema (41). Assim, muitos estudiosos consideram conveniente a existência
de uma oferta tripartida na última etapa da escolarização obrigatória, que responda, por um
lado, à procura ou interesses formativos dos alunos e que permita aos professores, por outro
lado, o pleno exercício da sua função. Dois ou três percursos que teriam por missão melhorar
a formação e as potencialidades das vias académica, profissional e vocacional.

13.5. A segunda oportunidade

Apesar de a escola da segunda oportunidade ter sido teorizada como oferta formativa especial
para jovens que, tendo abandonado a escola, não conseguiram emprego satisfatório, este modelo
acabou por ser implementado como via facilitadora do processo de externalização ao qual já fiz
referência: a “escola da segunda oportunidade” para adolescentes não escolarizáveis por razões
de conduta social. São três as formas básicas pelas quais se concretiza esta externalização
precoce: a criação de um subsistema escolar paralelo e diferenciado para alunos com
“necessidades educativas especiais”; a implementação de um dispositivo formativo especial
para alunos expulsos ou excluídos da escola, mas ainda abrangidos pela escolaridade obrigatória
e, por último, a escola da segunda oportunidade para alunos que não podem ou não desejam
prosseguir os estudos para além da escolaridade obrigatória. Trata-se, nos três casos, de uma
via de formação não escolar para adolescentes em idade escolar (42).

Se assistíssemos ao encaminhamento de alunos resistentes à escola mas não evidenciando
falta de capacidades para um subsistema de educação especial diferenciada (como os que
existem em muitos países), estaríamos perante um caso flagrante de externalização e
desresponsabilização total da escola. É muito mais comum tratar-se de uma alternativa não
escolar para alunos com dificuldades de integração na escola ou com comportamentos
associais: nos casos em que os alunos são encaminhados para escolas oficinais ou para ofertas
muito específicas mediante intervenção dos serviços sociais. Quando estas alternativas
existem, existe também uma forte tendência para o aumento, de uma forma ou de outra, dos
processos de encaminhamento: é sabido que, quando os recursos formativos especiais
existem, os professores e as escolas tendem a preencher as vagas existentes a tal ponto que
muitos dos adolescentes que poderiam prosseguir a sua escolarização num contexto escolar
normal acabam por ser encaminhados para vias de formação externas à escola.

                                                
(41) Durante o desenvolvimento da investigação de referência, foi bastante elucidativo verificar como os países

com sistemas educativos mais integradores tendiam a repensar a inclusividade propondo itinerários
diversificados, ao passo que os países com sistemas educativos muito pouco integradores tendiam a
promover formas de inclusividade nos respectivos subsistemas.

(42) Importa ter em conta que a via da “segunda oportunidade” foi concebida para os adolescentes que
abandonaram a formação regulamentada e que não encontraram uma opção positiva no mercado de trabalho.
Trata-se, portanto, de uma oferta “pós-obrigatória”. Contudo, as propostas formativas não escolares dentro
do período de escolaridade obrigatória tomam também, por vezes, a designação de “segunda oportunidade”,
contrariando claramente os critérios de base.
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Situação análoga é a que se verifica na escola da segunda oportunidade: quando existe uma
via alternativa de formação, os centros escolares elaboram a sua própria lista de candidatos, de
tal forma que os últimos meses de escolarização são encarados mais como um compasso de
espera do que como uma efectiva acção de recuperação.

Resumindo, quando existem dispositivos ou vias alternativas de formação não escolares
(situados próximos da escola), gera-se uma certa propensão para o encaminhamento dos
alunos perturbadores da ordem e da disciplina na escola para essas vias. Esta situação deixa
supor uma certa inércia por parte dos agentes educativos e uma certa aquiescência da
administração educativa. Quando isto acontece, a escola da segunda oportunidade transforma-
se numa plataforma de encaminhamento dos casos problemáticos e deixa de ser um
dispositivo específico para jovens em situação de iminente abandono escolar definitivo.

13.6. Três alternativas distintas face ao insucesso escolar de base

Quando se deparam com o dilema “inclusividade/externalização”, os sistemas educativos e as
políticas educativas que os acompanham podem definir três tipos de opções ou alternativas
“ideais” (43). Estas alternativas tanto podem comprometer profundamente a inclusividade e a
equidade, como produzir um efeito totalmente contrário. Trata-se, portanto, de opções de forte
conteúdo sociopolítico. Não estamos perante opções meramente técnicas, mas
contextualizadas no terreno político. Não são “politicamente neutras” – muito pelo contrário:
a adopção de uma ou de outra política terá repercussões nos orçamentos para a educação, na
concepção ideológica e política da escola e na organização da administração educativa.

13.6.1. Primeira opção: a desregulamentação e a mercantilização do sistema educativo

A primeira alternativa implica renunciar a uma tradição histórica na Europa no que se refere
ao compromisso do Estado nas políticas educativas em matéria de igualdade e coesão social.
Partindo de uma crítica à incapacidade de os sistemas educativos actuais se adequarem às
novas exigências e procuras sociais (custos sociais elevados, burocratização, esclerose social,
etc.), propõe-se uma forte liberalização do sistema educativo, transferindo muitas das suas
competências para o mercado da formação.

Esta perspectiva implica, logicamente, uma desmarcação clara da tendência europeia no
sentido de fomentar a inclusividade e a compensação da educação escolar. Implica uma
aceitação da diversidade de perfis e interesses educativos das famílias e, portanto, uma
diversificação evidente dos percursos de formação nas etapas finais da escolaridade
obrigatória.

                                                
(43) São apresentadas apenas três tipos de opções, consideradas como “ideais”. Na aplicação prática dos

programas de acção política, podem certamente existir formas mais eclécticas e menos diferenciadas. No
entanto, entendo que é pertinente fazer a distinção entre elas, sobretudo para ilustrar como cada tipo de
alternativa comporta uma opção de carácter teórico e político.
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Segundo esta perspectiva, o sistema educativo tem de dar às famílias uma resposta altamente
diferenciadora em função dos interesses, capacidades e comportamentos dos alunos e pode
mesmo, em casos extremos (de rejeição escolar, por exemplo), sentenciar a sua exclusão do
circuito de escolarização. Nestes casos extremos, os alunos podem ser dispensados da
obrigatoriedade de frequência da escola, para enveredar por uma via paralela à escola como
forma de reinserção social. De uma certa forma, a escola da segunda oportunidade pode,
então, antecipar-se ao limite de idade da escolaridade obrigatória e oferecer vias de formação
especiais aos adolescentes em situação de “risco social”.

Esta alternativa teria, segundo os seus partidários, duas vantagens evidentes: devolver à escola
a sua função de educação para a diferenciação e proporcionar aos adolescentes “com
problemas” uma via específica própria e adaptada à sua situação. Esta opção baseia-se em
dois referentes sociopolíticos: por um lado, os sistemas educativos menos inclusivos (ou mais
diversificados em termos de percursos de formação na fase obrigatória) e, por outro, as
políticas sociais que defendem a desregulamentação e mercantilização da educação enquanto
um produto de mercado, para realçarem o seu valor mercantil. Um grande número de
professores e de famílias revêem-se nestas propostas que, no fundo, reafirmam o carácter
defensivo de certas classes e grupos sociais face às novas formas de desestruturação social e
de violência: dão às famílias uma maior margem de manobra na selecção do percurso e
garantem ao professorado o pleno exercício da actividade docente no contexto escolar. No
fundo, atira para fora da escola tudo aquilo que no meio escolar se considera irrecuperável ou
prejudicial (rejeição institucional, violência na sala de aula, absentismo recorrente,
desmotivação evidente, etc.).

Esta primeira alternativa pode inclusivamente configurar uma tentativa de revisão do próprio
conceito de “escolaridade obrigatória”, encarando-a como uma obrigação mais de ordem
moral do que efectiva, uma vez que considera que alguns alunos com um perfil marcadamente
associal talvez não possam desenvolver-se de forma positiva num contexto educativo formal.
Assim sendo, haverá talvez outras formas de educação de cariz não escolar mais adequadas a
estes perfis sociais mais complexos ou aos quais é mais difícil atender.

13.6.2. Segunda opção: uma revisão moderada da inclusividade e o impulso da escola
da segunda oportunidade

A alternativa anterior é bastante clara quanto à renúncia do modelo de inclusividade e ao
favorecimento de uma maior diferenciação interna em termos de percursos de formação e de
certificações académicas. De certa forma implica ir contra parte dos critérios que o próprio
discurso pedagógico enfatizou durante muito tempo e implica, igualmente, a organização de
um discurso mais darwinista sobre a educação. É, deste modo, muito provável que uma
posição tão extremista não possa ser devidamente legitimada entre os agentes educativos: os
movimentos de renovação pedagógica, os sindicatos de professores, as associações de pais,
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etc. não estarão dispostos, com toda a certeza, a dar qualquer tipo crédito a critérios ou
propostas enquadrados na primeira alternativa (44).

Uma situação muito diferente é a que poderia resultar de uma alternativa que, não pondo
directamente em causa a inclusividade e a equidade, poderia abrir caminho a uma revisão dos
critérios de uniformidade e de unificação do sistema escolar. Uma alternativa que agruparia
posições em torno de uma revisão em baixa da inclusividade e daria impulso ao discurso da
segunda oportunidade. Mesmo que tal alternativa pudesse encontrar alguma oposição junto
das associações, movimentos ou sindicatos, iria muito provavelmente conseguir uma ampla
base de apoio junto de sectores independentes dos professores, pais de alunos e técnicos da
administração educativa. De facto, esta segunda alternativa é a que, na prática, está a ganhar
mais força: impulsionada pelas administrações educativas, objecto de largo consenso a nível
associativo ou colegial junto de alguns sectores do professorado e relativamente bem aceite
pelos agentes educativos, se bem que de forma pouco explícita ou visível (45).

No fundo, esta revisão do princípio da inclusividade implica a preservação dos fundamentos
teóricos do discurso pedagógico, introduzindo, no entanto, certas formas institucionalizadas
de diferenciação curricular nas últimas etapas da escolaridade obrigatória. Efectivamente,
alguns sistemas educativos mais inclusivos estabelecem percursos diferenciados no último
ano da escolaridade obrigatória (geralmente designado por curso de “orientação”), com a
finalidade de preparar a opção por uma via académica ou por uma via profissionalizante.

Por outro lado, a revisão do princípio da inclusividade implica o reconhecimento da
incapacidade do sistema escolar em assegurar que todos os alunos escolarizados obtenham
uma base educativa mínima. É por essa razão que esta alternativa encara a escola da segunda
oportunidade como o complemento formativo privilegiado para a resolução do problema da
exclusão escolar ou do insucesso escolar de base. A segunda oportunidade assume-se, neste
caso, como uma via alternativa cujos conteúdos e métodos, necessariamente muito
específicos, deverão permitir que estes alunos obtenham, em muito pouco tempo, o sucesso
que durante tantos anos não obtiveram na escola.

Esta segunda alternativa consiste em adoptar os princípios teóricos da inclusividade definidos
pelo discurso pedagógico dominante, salvaguardando formas e dispositivos que facilitem uma
“atenção à diversidade” que não se baseie exclusivamente na “atenção à individualidade” ou
na adaptação individualizada do currículo e dos objectivos de aprendizagem. Para esta
segunda alternativa, a "flexibilidade curricular" seria mais uma forma de diversificação da
oferta educativa tendo em vista uma melhor adaptação da escola às procuras de formação: por
exemplo, adaptações curriculares que promovam uma maior utilização da Internet, estratégias
                                                
(44) Embora os professores se manifestem, a título colectivo, favoráveis a critérios de inclusividade, muitos deles

revelam, na sua prática quotidiana, estar mais próximos de teses mais darwinistas e diferenciadoras.
(45) Os conflitos escolares emergentes na relação aluno/professor ou aluno/aula são muitas vezes resolvidos de

forma pouco explícita ou dissimulada: por exemplo, expulsões do centro escolar encobertas por relatórios
que recomendam outros tipos de escola, agrupamentos flexíveis que escamoteiam uma organização escolar
estruturada por níveis de rendimento, grupos especiais de reforço ou revisão que agrupam os alunos com
menor adaptação à escola, etc.
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facilitadoras da aprendizagem de línguas estrangeiras, fomento do interesse pela e para a
aprendizagem, agrupamentos flexíveis mais permeáveis ou moldáveis às tarefas escolares, etc.
A flexibilidade curricular permitirá, segundo esta posição, melhorar a qualidade e o nível de
aproveitamento no ensino.

Desta forma, as estratégias concretas de combate ao insucesso escolar afastar-se-iam
gradualmente dos objectivos de flexibilização e adaptação curricular para passarem a
contemplar formas mais individualizadas de tratamento à margem das actividades mais
próprias da sala de aula: orientação pedagógica transversal de acompanhamento,
agrupamentos flexíveis escalonados por níveis de rendimento, apoio pedagógico paralelo,
actividades manuais ou oficinais, etc. Tratar-se-ia, no fundo, de renegociar em baixa os
aspectos fortes da inclusividade, permitindo, ao mesmo tempo, formas intermédias muito
individualizadas que, em caso de força maior, permitiriam enveredar por formas subtis de
externalização: aulas especiais para alunos com um baixo rendimento escolar, desdobramento
de grupos por níveis, formas de acompanhamento no exterior da escola, etc.

Esta segunda alternativa pode facilmente seguir duas orientações: em primeiro lugar,
consolidar um itinerário duplo com efeitos académicos directos e indirectos (condicionar o
prosseguimento de estudos pós-secundários académicos ou profissionalizantes) e, em segundo
lugar, consolidar formas de externalização da escola obrigatória por intermédio de
dispositivos de formação paralelos (“escolas da segunda oportunidade” para alunos com idade
inferior ao à idade de escolaridade obrigatória).

Seja como for, a segunda alternativa identifica-se de forma bastante clara com a via da
externalização, se bem que sob formas ou dispositivos camuflados: trata-se de manter a
inclusividade para uma grande maioria e proporcionar esquemas de externalização a uma
fracção reduzida de adolescentes com problemas no seu processo de socialização
(comportamentos associais, desmotivação generalizada, rejeição escolar, etc.). É precisamente
este carácter “camuflado” dos dispositivos de externalização que pode facilitar o aparecimento
de consensos ou até mesmo a aceitação desta segunda alternativa (46): os colectivos de
professores estariam dispostos a assumi-la precisamente pela sua dualidade em aceitar e
adaptar a inclusividade; seria, para muitas famílias, uma possibilidade de verem afastados da
vida escolar alguns alunos com comportamentos violentos; para os educadores sociais,
representaria uma forma de consolidação profissional; para os administradores, uma forma de
reduzir a tensão na comunidade escolar, etc. Assim, esta segunda via é, ao que parece, muito
atractiva para algumas maiorias (de alunos, famílias, professores e gestores).

13.6.3. Terceira opção: o apoio à escola da primeira oportunidade

Não há dúvida de que a segunda alternativa é tão maioritariamente consensual como geradora
de efeitos perversos a médio prazo. É óbvio que a simples existência de formas de redução da
inclusividade vai estimular os mecanismos de externalização e de desresponsabilização do

                                                
(46) Ver a nota anterior.
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sistema escolar. A simples existência de formas de segunda oportunidade pode subtrair
potencial às estratégias de reforço da “primeira oportunidade”.

A terceira alternativa é, provavelmente, a mais minoritária e candidata-se a não ter grande
crédito junto dos professores e das famílias: a alternativa consiste na aceitação do dispositivo
de segunda oportunidade com a única condição de que este não venha a ser assumido como
uma forma velada de desresponsabilização da escola da primeira oportunidade. Esta terceira
alternativa encara a realidade escolar obrigatória como o dispositivo social e comunitário mais
idóneo para compensar os problemas de socialização primária. A escolarização anterior ao
período obrigatório é o recurso mais apropriado à detecção e prevenção de insuficiências nos
contextos familiares (detecção, prevenção e tratamento); a escola primária obrigatória,
precisamente pelo seu carácter obrigatório, assume-se como o referente social mais indicado
para a intervenção social nos casos de défice de atenção familiar. Por seu lado, a escola
secundária obrigatória assume-se como um dispositivo de acompanhamento do
desenvolvimento psicossocial dos adolescentes, papel que as famílias, por vezes, não
conseguem desempenhar.

Além disso, a dualização social traduz-se numa “guetização” das escolas em determinados
bairros: muitas famílias, na procura de melhores escolas, optam por matricular ou inscrever os
filhos em escolas distantes da sua área de residência, o que se repercute directamente e de
forma negativa sobre determinadas escolas. A inércia da administração educativa e a própria
migração dos corpos docentes destas escolas contribuem para tornar mais sombrio o futuro
destes estabelecimentos. Nestes casos, o “efeito pigmalião” sai evidentemente reforçado.

A terceira alternativa propõe, precisamente, uma estratégia diferente da dominante: a
administração educativa deveria disponibilizar mais recursos económicos e humanos e os
melhores apoios à inovação nas áreas onde se registam maiores índices de exclusão social e
um desenvolvimento educativo negativo. Trata-se de aplicar ao sistema educativo o princípio
desde sempre adoptado no domínio da saúde: quanto pior for o diagnóstico, maior deverá ser
o investimento nos recursos e nos serviços de atendimento e vigilância. Além disso, algumas
iniciativas escolares que se revestem de particular interesse (como é o caso das “escolas
aceleradas”) são, na verdade, iniciativas de “primeira oportunidade”.

Historicamente, a política europeia sempre se fundamentou no princípio da igualdade de
oportunidades, o que permitiu ao Estado suprir as necessidades educativas das zonas e dos
grupos sociais mais desfavorecidos. A terceira alternativa põe talvez a descoberto as lacunas
ou insuficiências deste tipo de abordagem: a terceira alternativa propõe a passagem de uma
política educativa centrada na igualdade de oportunidades para uma política educativa de
oportunidades de igualdade, que não são a mesma coisa e que têm repercussões muito
diferentes (47).

                                                
(47) A passagem de uma focalização na igualdade de oportunidades para uma focalização nas oportunidades de

igualdade implica uma reorientação das políticas de educação: passa-se de um critério de igualdade na
competência para um critério de discriminação positiva, ou seja, para uma verdadeira política de
compensação. Neste sentido, vale a pena relembrar que a “educação compensatória” necessita de uma
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Se os sistemas educativos e as políticas educativas que os acompanham optarem ou tentarem
aproximar-se desta esta terceira alternativa, poderão abrir caminho para uma via de acção que
permitirá, no mínimo, evitar a mais que provável tendência de “desresponsabilização” por
parte do sistema educativo perante o insucesso escolar gerado ora pela exclusão social, ora por
uma socialização problemática, ora por uma adolescência problematizada. Infelizmente, e
apesar de tudo, esta terceira alternativa não conta com o apoio político das maiorias e, muitas
vezes, os interesses imediatos de grande parte dos agentes educativos acabam por lhe subtrair
as potencialidades.

                                                                                                                                                        
reformulação geral: a verdadeira compensação não consiste em criar estruturas com professores de apoio
pedagógico para alunos com atraso escolar ou “handicap cultural”, mas sim na definição de projectos
escolares globalizantes e integrados para as zonas socialmente desfavorecidas.
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14. A estratégia "novas qualificações" � O papel
dos intervenientes

Paul Rué

A estratégia "novas qualificações" foi lançada por Bertrand Schwartz no início dos anos 80 e
tinha por objectivo:

(a) dar uma resposta viável e concreta à situação dos jovens desempregados sem
qualificações e sem acesso ao mercado de emprego; e

(b) responder às necessidades das empresas em matéria de modernização e de aumento da
competitividade, sem recorrer à exclusão.

Por outras palavras, a estratégia pretendia demonstrar que os sectores económico e social não
são incompatíveis.

Foram desenvolvidos, para o efeito, dois tipos de acção: acções de inserção destinadas aos
jovens e acções de requalificação nas empresas para os respectivos trabalhadores.

A minha intervenção dividir-se-á em três partes:

(a) a missão "novas qualificações", o contexto em que se insere, o respectivo papel e
posicionamento

(b) a estratégia, ou seja, a lógica subjacente;

(c) o papel dos intervenientes.

14.1. A missão "novas qualificações"

A missão foi lançada em 1989 pelo ministro do Trabalho, do Emprego e da Formação
Profissional, tendo surgido no seguimento de uma primeira fase de experimentação iniciada
em 1985 por Bertrand Schwartz.

Nessa época, confrontadas com a incerteza em termos de qualificações e de empregos no
futuro, muitas empresas elevaram o seu padrão de exigências no recrutamento de
trabalhadores e passaram a contratar apenas pessoas com os níveis de qualificação mais
elevados. Ora, todos os anos saíam das escolas 100 000 jovens sem diploma, frequentemente
em situação de insucesso escolar, juntando-se aos 8 milhões de trabalhadores sem
qualificações reconhecidas. Devido aos baixos níveis de qualificações, essas pessoas foram
sendo cada vez mais marginalizadas no mercado de trabalho,  representando a quase
totalidade dos desempregados de longa duração, enquanto que os trabalhadores não
qualificados representavam apenas 40% da população activa. Esta situação assumiu



150

proporções tão alarmantes, que as autoridades públicas decidiram desenvolver a estratégia
"novas qualificações", com o objectivo de formar, no local de trabalho, trabalhadores e
desempregados com baixos níveis de qualificações, demonstrando, assim, que estes tinham
capacidade para adquirir as novas competências de que as empresas necessitavam.

A missão "novas qualificações" foi, assim, encarregada de definir as condições, tanto
administrativas, como jurídicas, financeiras, pedagógicas, metodológicas e organizacionais, de
uma componente da estratégia que ainda se encontrava em fase experimental. No auge da sua
actividade, a missão era constituída por pouco menos de uma centena de pessoas, entre as
quais se contavam uma célula nacional e vários responsáveis regionais e locais. O seu papel
consistia em desenvolver um número significativo de acções que permitisse confirmar que a
estratégia respondia às necessidades das empresas em matéria de novas competências, que o
método pedagógico utilizado era adequado a um público com poucas qualificações e, por fim,
definir as condições gerais de uma tal abordagem.

14.2. A estratégia "novas qualificações"

Para compreender o papel dos vários intervenientes, é necessário conhecer a fundo as
particularidades da estratégia em causa.

Em que consiste então a estratégia "novas qualificações"?

Trata-se de um processo interactivo com uma lógica oposta à dos esquemas tradicionais de
formação. Estas acções não assentam na definição de um modelo que possa ser reproduzido,
mas sim na construção progressiva do conteúdo da qualificação e da formação a partir das
experiências laborais e das necessidades das empresas e das pessoas que participam nas
acções. Como tal, cada acção "novas qualificações" é específica e não pode ser transposta
integralmente para outro contexto.

A estratégia "novas qualificações" distingue-se, portanto, de uma acção de formação
tradicional pelos seguintes aspectos:

(a) pelo produto (ou seja, a qualificação), que não é determinado nem conhecido à partida,
mesmo que se conheçam os seus contornos gerais, enquanto que, numa abordagem
tradicional, a qualificação a obter é previamente determinada no plano teórico;

(b) pelo conteúdo da formação, que também não é predeterminado e não se baseia em
pré-requisitos, mas varia sim em função da evolução da acção e da situação dos
intervenientes;

(c) pela pedagogia, que também segue um método oposto ao normalmente utilizado, na
medida em que o "fazer" antecede sempre o "saber fazer", que, por sua vez, também deve
anteceder o "saber";

(d) pelo posicionamento dos diferentes participantes na acção, na medida em que têm um
papel interveniente e não são meros sujeitos passivos;
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(e) pelo objectivo, que não se resume à formação, mas inclui também a transformação do
emprego e da organização do trabalho.

Assim, a estratégia "novas qualificações" implica aceitar outras formas de trabalho e participar
activamente na sua formação. Consiste em aceitar viver a realidade da mudança e, por fim, em
ousar penetrar no mundo da incerteza, que tão bem caracteriza o nosso mundo de hoje.

A implementação da estratégia implica que todos os participantes aceitem os dez princípios
seguintes:

(a) a estratégia aplica-se única e exclusivamente a pessoas com poucas ou nenhumas
qualificações;

(b) é executada a partir de um projecto concreto definido por uma ou várias empresas e com
objectivos comuns a todos os parceiros;

(c) é uma estratégia a prazo e exclui toda e qualquer acção breve ou pontual;

(d) possui uma dimensão colectiva, sendo destinada a um grupo;

(e) necessita da participação do sector empresarial;

(f) não define nenhum conteúdo de formação a priori, mas vai estabelecendo os conteúdos à
medida que a acção se vai desenvolvendo;

(g) leva em consideração a situação do trabalho, que serve de suporte à formação;

(h) culmina numa evolução do conteúdo profissional;

(i) pode incluir a evolução profissional de outros trabalhadores da empresa;

(j) transforma a organização do trabalho nas empresas.

Com base na estratégia "novas qualificações", foram desenvolvidos dois tipos de acção:

(a) acções de inserção destinadas a jovens sem formação profissional reconhecida. Essas
acções, com uma duração de 18 a 24 meses, compreendem uma primeira fase de
integração total na empresa, com a afectação dos formandos a um ou mais postos de
trabalho durante 2 a 6 meses, por forma a permitir que desempenhem um determinado
número de tarefas, seguindo-se uma fase de alternância dinâmica, durante a qual o jovem
divide o seu tempo entre a sua actividade na empresa e módulos de formação num centro
de formação;

(b) acções de requalificação de trabalhadores, cujo nível de competências necessita de ser
melhorado por forma a permitir-lhes acompanhar, em termos individuais e colectivos, a
evolução do mundo do trabalho.  Um grupo homogéneo de trabalhadores reúne-se
quinzenalmente para analisar e resolver problemas com a ajuda de formadores, no âmbito
do processo de formação. Os conhecimentos são reinvestidos na sua actividade
profissional.
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14.3. O papel dos intervenientes

Quem são os intervenientes? Qual o seu papel?

(a) a empresa: administração, quadros superiores e trabalhadores; as instituições: serviços
públicos de emprego, associações, a missão;

(b) o centro de formação: coordenador, formadores;

(c) os jovens e/ou adultos que participam na acção de formação;

(d) o coordenador, que é o pilar das iniciativas de inserção. O coordenador poderá ter um
perfil semelhante ao de formador, ser animador numa associação ou trabalhar num
organismo de acção social. Deverá conhecer bem o mundo dos jovens em risco de
exclusão, mas também o mundo da formação e das empresas. O seu papel consiste em
coordenar as acções dos outros intervenientes, com base nos objectivos estipulados pelos
diversos parceiros. É o eixo central de toda a acção. Cabe-lhe organizar encontros
regulares com os jovens nas empresas e nas acções de formação, registar os progressos e
as dificuldades detectadas e dialogar com os tutores;

(e) Cabe ainda ao coordenador trabalhar com os formadores de forma a que estes utilizem
efectivamente as situações de trabalho como suporte à formação e velar pela evolução e
bom desenvolvimento da acção. A criação da figura do coordenador a tempo inteiro
constitui, ao nível dos intervenientes de uma acção, o grande elemento original da acção
"novas qualificações";

(f) o tutor, que é um trabalhador da empresa que se voluntariza para dar formação relativa ao
seu posto de trabalho. Este papel nunca deverá ser assumido por uma pessoa que
desempenhe outra função da empresa. O tutor deverá possuir um nível de conhecimento
prático ("saber fazer") indispensável à construção das qualificações. Na medida em que a
qualificação não é completamente determinada no início da acção, será mais conveniente
falar em "funções tutorais", uma vez que vários tutores, especializados em áreas
diferentes, intervirão no decorrer da acção. No entanto, apenas um dos tutores será uma
referência para o jovem. O papel do(s) tutor(es) consiste em transmitir o "saber fazer";

(g) o jovem, que deverá participar de forma activa no desenvolvimento da acção. É a partir
da prática e do "saber fazer" que o jovem irá adquirir progressivamente a capacidade de
dialogar com os outros intervenientes e, em especial, com os tutores, o coordenador e os
formadores, bem como a capacidade de identificar as suas lacunas e expectativas;

(h) os quadros superiores, sendo o superior hierárquico do tutor responsável pela resolução
dos problemas relacionados com a empresa, detectados pelo tutor e pelo jovem;

(i) os formadores, provenientes de um organismo público ou privado, que terão por função
transmitir os diferentes conhecimentos necessários à obtenção de uma qualificação,
determinada no decorrer da acção, e de orientar os jovens até à obtenção do diploma;

(j) a administração da empresa e as diversas instituições envolvidas no processo, que têm
como função estabelecer, à partida, os objectivos da acção, resolver as questões
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financeiras, acompanhar de perto o desenvolvimento da acção e tomar decisões em
matérias da sua competência.

Tendo em conta a especificidade de uma acção "novas qualificações", foram criadas duas
ferramentas de diálogo entre os intervenientes:

(a) o grupo "acção", que, a partir do levantamento formal de questões entre o jovem, o tutor,
os formadores e o coordenador, reúne sob a responsabilidade do coordenador, dos tutores
e dos formadores. O grupo define progressivamente a futura qualificação e as ferramentas
pedagógicas adequadas à evolução da acção. Permite a participação efectiva dos tutores
na construção da qualificação e na formação necessária à sua obtenção. O grupo "acção"
reúne-se com um intervalo de quatro a seis semanas;

(b) O grupo "portador" reúne regularmente os diferentes parceiros sociais, responsáveis pelo
arranque da acção, e a administração da empresa e dos organismos envolvidos no
processo. O objectivo consiste em definir, à partida, os objectivos da acção e zelar pelo
seu desenvolvimento.

14.4. Conclusão

Concluindo, a iniciativa "novas qualificações" atribui aos diversos intervenientes papéis que,
muitas vezes, não desempenham em acções de formação tradicionais:

(a) o jovem passa a intervir na sua formação e no desenvolvimento da sua qualificação;

(b) através da sua acção, os tutores adquirem também novas competências e, como tal,
melhoram os seus conhecimentos profissionais;

(c) ao adaptarem o ensino do "saber fazer" às experiências vividas no mundo do trabalho e
ao conhecerem o mundo empresarial, os formadores devem, por conseguinte, criar novas
ferramentas pedagógicas;

(d) o coordenador cria progressivamente uma função inteiramente nova e, por conseguinte,
uma nova forma de exercer a profissão.

Tendo em conta todos estes factores, a natureza das acções "novas qualificações" obrigarão
todos os intervenientes a evoluir nas suas funções, a acompanhar a mudança de forma
concreta e, como tal, a controlá-la melhor.
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15. A relação entre formas de aprendizagem
centralizadas e descentralizadas na formação
profissional

Thomas Vogel

No início da década de 70, Ivan Illich (Illich 1972) reclamou a “desescolarização da
sociedade”. Em seu entender, o número de horas de escola consumidas era o principal critério
de avaliação dos países altamente industrializados. Para ele, a escola enquanto órgão
reprodutivo das sociedades modernas era o instrumento mais eficaz de preparação para uma
vida alienada, sujeita às pressões do desempenho e do consumo e, simultaneamente, a
principal causadora das desigualdades sociais. Em alternativa, Illich desenvolveu uma teoria
cultural revolucionária que propunha a “desescolarização da sociedade”. Em substituição do
“crivo” manipulador, como ele designava a escolaridade obrigatória com planos curriculares
escalonados, propunha uma “rede” de instituições da comunicação que permitissem uma
aprendizagem livre e criativa em todos os níveis etários. Illich considerava essa revolução
institucional, não só mais humana que a revolução política e económica, como também, ao
contrário desta, a única que conseguiria concretizar os seus objectivos.

Hoje, trinta anos mais tarde, debatemos a criação de redes de aprendizagem e o
desenvolvimento de complexas estruturas de aprendizagem. Nos últimos anos, a União
Europeia intensificou o seu apoio a projectos subordinados ao conceito de “região de
aprendizagem”, que procuram analisar e organizar a crescente articulação entre a
aprendizagem institucionalizada, a aprendizagem no trabalho e a aprendizagem na envolvente
social. Nesse contexto foram e continuam a ser criadas e apoiadas estruturas e redes regionais
promotoras de aprendizagem.

Se compararmos o panorama actual do debate com as reflexões de Ivan Illich, encontraremos
paralelismos na crítica das formas de aprendizagem institucionalizadas e nas exigências de
uma descentralização da aprendizagem. Resta saber se a tendência actual para a
desescolarização e a descentralização da aprendizagem se preocupará em desenvolver também
o seu potencial como instrumento inibidor da alienação e redutor das desigualdades sociais,
desejado por Illich. Por outras palavras: como se deverá configurar o processo da
desescolarização, para que ele possa desenvolver esse potencial e contribuir para reduzir o
insucesso escolar no âmbito da integração de pessoas desfavorecidas na vida profissional?
Como se deverá desenvolver a relação entre formas de aprendizagem descentralizadas e
centralizadas, desde que a desescolarização e a descentralização não sejam entendidas como
abolição radical da aprendizagem institucionalizada, para que o maior número de jovens possa
desenvolver amplamente a suas competências numa sociedade humana?
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15.1. Formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas
na formação profissional � definições e explicação de
conceitos

A integração das tecnologias da informação e da comunicação na produção industrial durante
a década de 80 alterou as estruturas e as formas de organização do trabalho. Muitas
actividades de rotina foram automatizadas. As novas tecnologias flexibilizaram os processos
produtivos, permitindo fabricar em série múltiplas variantes do modelo de um produto. Os
novos conceitos de produção implicaram horários de trabalho mais flexíveis, trabalho em
grupo, uma reintegração de funções principais e auxiliares e hierarquias menos verticais nas
organizações empresariais (cf. Klauder 1998, 37). Conceitos de produção informatizada, como
a “ilha de produção” e o “sistema de produção flexível” obrigaram as empresas a adoptar
medidas de descentralização internas (cf. Dehnbostel, 1991, p. 17).

As transformações na produção industrial e na respectiva organização alteraram os perfis de
exigências colocados aos trabalhadores. Com as reestruturações, parte da responsabilidade e
das competências foi (re)deslocada das secções de projecto e construção para o processo de
produção directo. A reunião de funções anteriormente isoladas, como as tarefas dispositivas no
domínio da preparação do trabalho, a consideração de problemas relacionados com a gestão dos
materiais e a integração de diferentes processos produtivos até ao controlo de qualidade, exige
dos trabalhadores crescentes aptidões de planeamento, execução e controlo de tarefas completas.

As formas de aprendizagem descentralizadas são uma resposta funcional e pedagógica do
mundo do trabalho às novas estruturas de produção e de organização industriais e aos novos
perfis de exigência dos respectivos trabalhadores. De facto, os modelos de formação
profissional centralizados, existentes nos centros de formação e de tecnologia no sector
industrial nos finais da década de 80, que ainda hoje são divulgados, não ministravam as
competências necessárias para a resolução autónoma de problemas de produção globais.

Entre 1990 e 1996, o Instituto Federal da Formação Profissional realizou uma série de ensaios-
modelo na República Federal da Alemanha para desenvolver, testar e acompanhar a nível de
investigação o conceito pedagógico subjacente à aprendizagem descentralizada no domínio da
formação profissional industrial. Considerou-se à partida, como hipótese subjacente, que
entretanto se tornara, não só possível, como necessário, utilizar novos modernos processos de
trabalho, tecnologicamente exigentes, formas de articulação entre o trabalho e a aprendizagem
e novas estratégias de aprendizagem para lidar com as transformações. A descentralização da
produção, imposta pelas tecnologias, reflectiu-se numa descentralização crescente dos processos
de formação profissional. O conceito pedagógico de ilhas de aprendizagem, por exemplo,
introduzido na formação profissional como hipótese de trabalho, foi desenvolvido por analogia
com o novo conceito de “ilha de produção” do sector produtivo.

A descentralização permitiu aproximar os processos de trabalho e de aprendizagem a nível
organizacional. Foram criados e/ou desenvolvidos locais de aprendizagem englobando o
trabalho e a aprendizagem como, por exemplo, ilhas de aprendizagem, estações de aprendizagem,
pontos de apoio de qualificação, modelos de oficinas de aprendizagem ou fábricas de
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aprendizagem. As ilhas de aprendizagem permitem entender de forma exemplar o conceito de
aprendizagem descentralizada.

As ilhas de aprendizagem são locais de aprendizagem na proximidade imediata ou, quando
possível, no interior do processo de produção (Fig. 1). Trabalhando em grupo, os participantes
resolvem com relativa autonomia tarefas laborais concretas iguais às tarefas realizadas no
ambiente envolvente da ilha de aprendizagem, ou seja, no processo produtivo real (cf. Dehnbostel,
1999). Dehnbostel caracteriza as características gerais das ilhas de aprendizagem do seguinte
modo (idem, p. 1 e seguintes):

(a) as ilhas de aprendizagem são postos de trabalho, enriquecidos com equipamentos de
aprendizagem, onde se resolvem tarefas laborais concretas e se obtém qualificação;

(b) as tarefas laborais satisfazem os critérios do trabalho completo, proporcionando boas
possibilidades de aprender pela sua complexidade, problemas que colocam e riqueza de
variantes;

(c) na ilha de aprendizagem trabalha-se em grupo, sendo esta forma organizacional estruturada
segundo os princípios do grupo de trabalho com autonomia parcial;

(d) as ilhas de aprendizagem são supervisionadas por um técnico da respectiva secção da
empresa, profissional e pedagogicamente qualificado no domínio da formação profissional,
a quem compete acompanhar os processos e o desenvolvimento da acção de formação.

Os conceitos de aprendizagem descentralizada procuram sustentar a aprendizagem em condições
tão reais quanto possível. Os conceitos de aprendizagem descentralizada em empresas industriais
aliam infra-estruturas de trabalho concretas a uma infra-estrutura de aprendizagem (ver Fig. 1),
permitindo, desse modo, lidar de forma significativa com objectos reais num enquadramento de
aprendizagem teórica e uma relação directa com as condições sociais do mundo do trabalho.

Figura 1: Organização de uma ilha de aprendizagem na construção automóvel

( cf. Novak in Dehnbostel 1991, p. 59)

A formas de aprendizagem centralizadas, ao contrário das formas descentralizadas, podem
definir-se como sendo regulamentadas por entidades exteriores. Os seus objectivos e
condições de aplicação são determinados, não pelo aluno, mas por entidades exteriores
(Estado, empresa, professor). Essas entidades podem determinar e regulamentar diferentes
características da envolvente de aprendizagem e da organização do processo de aprendizagem

Infra-estrutura de
trabalho semelhante ao
contexto de produção
envolvente ..

Infra-estrutura de
aprendizagem

Linha de produção
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como, por exemplo, a nível de duração do processo de aprendizagem, local de aprendizagem,
interacções, conteúdo, métodos ou meios do processo de aprendizagem e outras.

As formas de aprendizagem centralizadas caracterizam-se designadamente por uma separação
entre a realidade do trabalho e a realidade da vida, por um lado, e a aprendizagem, por outro
lado, bem como por reunirem num local de aprendizagem comum diversos alunos com o
mesmo objectivo de qualificação. A separação entre o local de trabalho e o local de
aprendizagem, bem como a reunião dos alunos em grupos requerem fases específicas de
planeamento didáctico, para preparar os conteúdos programáticos e torná-los susceptíveis de
promover a aprendizagem como experiências secundárias. A preparação de experiências
secundárias recorre a técnicas didácticas (determinadas formas sociais, meios, etc.), cuja
eficácia como técnicas promotoras de aprendizagem foi cientificamente estudada. As formas
de aprendizagem centralizadas, institucionalizadas, caracterizam-se frequentemente por:

(a) uma comunicação ritualizada entre formadores e alunos,

(b) uma preponderância dos formadores,

(c) uma definição espacial e temporalmente estreita da situação de aprendizagem,

(d) um objectivo imposto por terceiros

(e) uma situação de ensino/aprendizagem distanciada da realidade (cf. Loser/Terhart 1986,
p. 126).

Em formação profissional, são considerados locais de aprendizagem centralizada as oficinas
de formação, os centros de formação na empresa e fora da empresa e as escolas de formação
profissional.

15.2. Formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas
na história da educação

Encaradas numa perspectiva histórica, as formas integradoras de articulação entre o trabalho e
a aprendizagem não são novas. A relação entre situações de trabalho/vida, por um lado, e a
situação de aprendizagem, por outro lado, pode ser historicamente dividida em quatro fases
(v. fig. 2):

Nos primórdios da Humanidade não existia praticamente separação entre o trabalho, a vida e a
aprendizagem. As pessoas aprendiam aquilo que precisavam, participando na actividades de
quem tinha experiência. Robert Alt demonstrou, por exemplo, de forma convincente, que as
crianças das sociedades arcaicas (há cerca de 2 a 1,8 milhões de anos atrás) “participavam
desde muito cedo de forma activa em quase todos os processos da vida social”, pois a isso
eram “obrigadas pelas circunstâncias”, pelo que adquiriam “as aptidões necessárias através da
participação na própria actividade” (Alt 1956, p. 42). A participação das crianças e dos jovens
na vida dos adultos e, em particular, no seu trabalho, era frequentemente um ponto de partida
para actos pedagógicos específicos: não só a criança testemunhava quase todos os trabalhos
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inerentes às sociedades primitivas, como era  “ela própria chamada, desde muito cedo, a
ajudar ou a executar esses trabalhos” (ibidem, 45). Estas formas de aprendizagem, fortemente
orientadas para a prática, que se generalizaram na nossa cultura até ao século XIX e ainda hoje
estão presentes nas artes e ofícios, foram recuperadas em comunidades “alternativas” e nos
processos de trabalho industriais.

Figura 3: Formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas na história da
educação

Fase Características Forma de aprendizagem/
Tendência evolutiva

Primeira fase
(sociedades arcaicas;
há cerca de 2 a 1,8

milhões de anos atrás)

Inexistência da separação
entre o trabalho, a vida

e a aprendizagem
descentralizada

Segunda fase
(Culturas altamente
desenvolvidas; há
5 000 anos atrás)

Separação crescente dos
processos de aprendizagem do
processo de vida e de trabalho

↓
Escolas

descentralizada → centralizada

Terceira fase (Culturas
modernas; há 400 anos

a 200 anos atrás)

Reintegração „da vida e
do trabalho reais“ em

formas de aprendizagem
institucionalizada

↓
Aprendizagem orientada para

a acção e para projectos

centralizada → descentralizada

Quarta fase (Culturas
“pós-modernas”)

Abertura da aprendizagem
institucionalizada – criação

de redes promotoras
da aprendizagem

descentralizada ↔ centralizada

Numa segunda fase histórica, nas designadas culturas altamente desenvolvidas (há cerca de
5000 anos atrás), as circunstância em que se podia aprender particularmente bem foram
separadas daquelas em que era preciso agir de forma particularmente hábil e definitiva; os
jovens, por exemplo, iam à caça, mas as crianças e os idosos não tinham resistência para os
acompanhar; por isso, os idosos ficavam em casa e manufacturavam armas (actividade de que
percebiam porque já tinham caçado muito) e ensinavam aos mais novos, sentados em seu
redor, para que serviam e como eram utilizadas: simulavam a caça, mandavam as crianças
praticar e criticavam-nas; neste caso, o trabalho e a aprendizagem estavam separados.
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Numa fase mais avançada deste processo evolutivo, a aprendizagem tornou-se uma questão
abordada prioritariamente em instituições expressamente criadas para o efeito, à qual se
dedicava determinado período da vida.

Na terceira fase, nas designadas culturas modernas (há 400 a 200 anos atrás), as formas de
ensino/aprendizagem institucionalizada foram sendo progressivamente centralizadas e
profissionalizadas. Com o aumento dos processos de diferenciação sociais e da sua
complexidade, verificou-se que os processos de formação/aprendizagem intencionais perdiam
em eficácia educativa quando a actividade, fosse ela a caça, a profissão, o trabalho, era apenas
simulada ou apresentada. Com a rápida mutação das formas de vida e de trabalho, o sistema
de aprendizagem, desligado da vida e do mundo do trabalho, deixa de conseguir acompanhar
o ritmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na década de 80, com a transformação dos
conceitos de produção industrial e as correspondentes mudanças na formação em empresa.

Então, procurou-se colmatar este problema com a reintegração de sectores parciais da vida
real em formas de aprendizagem institucionalizada; os modelos de aprendizagem orientados
para a acção e para projectos e os modelos de aprendizagem descentralizados são formas de
reintegrar “a vida e o trabalho reais” num sistema de aprendizagem que se encontrava
desligado da vida e do trabalho.

A quarta fase que agora se inicia, os sociólogos falam da fase das culturas “pós-modernas”, é
dominada por um mundo cada vez mais complexo e em maior mutação. As nossas funções
atingiram entretanto um tal grau de especialização e as nossas expectativas da vida estão tão
individualizadas, que a preparação para “a vida” e “o trabalho” só poderá ter lugar em
instituições centralizadas com técnicos próprios, especializados em formação; as instituições
de formação centralizadas terão de devolver largos sectores do ensino à vida, enquanto
aprendizagem através da experiência. Importa definir que áreas devem permanecer na sua
esfera, que áreas podem ser generalizadas e que áreas devem fazer parte da experiência
colectiva, mas estes são temas ainda por explorar, em que tudo está ainda em aberto (cf.
Hentig 1972, p. 127).

Esta breve panorâmica demonstra que a relação entre formas de aprendizagem centralizadas e
descentralizadas passou por diversas fases ao longo da História. No início, apenas eram
conhecidas formas de aprendizagem descentralizadas, associadas ao trabalho. As formas
centralizadas de formação e de aprendizagem só se desenvolveram mais tarde, tendo as
relações entre as duas formas de aprendizagem assumido características específicas nas
diferentes fases históricas.
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15.3. Insuficiências e vantagens específicas das formas de
aprendizagem centralizadas e descentralizadas na perspectiva
do insucesso escolar

Antes de meditar sobre a futura concepção das relações entre formas de aprendizagem
centralizadas e descentralizadas, convém reflectir sobre as vantagens e desvantagens
específicas de cada uma. A evolução histórica dá-nos desde logo as primeiras informações
sobre as vantagens e as insuficiências de uma e outra forma de aprendizagem.

A primeira separação (centralização) das situações de formação/aprendizagem no domínio da
realização do trabalho teve lugar porque a formação e a aprendizagem impediam o curso
normal do trabalho, quer na caça, por exemplo, quer na produção industrial taylorizada. Os
processos de trabalho reais foram separados dos processos de aprendizagem por razões de
economia de tempo. Os primeiros professores foram os mais velhos pois, apesar de já não
produzirem o suficiente num processo de trabalho normal ou até de o entravarem, podiam
transmitir aos mais novos as experiências  acumuladas ao longo da sua vida de trabalho.

Evoluindo nesta linha, a aprendizagem foi sendo cada vez mais profissionalizada,
racionalizada e institucionalizada. A escolarização crescente da aprendizagem deparou-se,
todavia, com limites: notou-se, por um lado, que não bastava simular a realidade para habilitar
os alunos a actuarem com competência no dia a dia do trabalho real; por outro lado, as
transformações no mundo do trabalho processavam-se a um ritmo tão rápido, que a
aprendizagem, isolada do trabalho, não as conseguia acompanhar. Cada vez mais, os jovens
abrangidos pelas formas centralizadas e institucionalizadas de aprendizagem deparavam-se
com situações de vida e de trabalho desconhecidas, para as quais não estavam preparados,
sendo forçados a adquirir de outra forma, fora das instituições, o saber e as competências
necessárias para dominar as situações de vida e de trabalho.

Para além dos défices descritos, as formas de aprendizagem descentralizadas partem muitas
vezes de pressupostos de aprendizagem teóricos incorrectos.

(a) Nas formas de aprendizagem centralizadas, muitas vezes os objectivos de aprendizagem
são fixados sem a participação dos alunos. É sabido, porém, que só é possível despertar a
motivação e a atenção dos alunos, se eles apreenderem o valor e o significado de cada
matéria (cf. Vester 1999).

(b) Os processos de aprendizagem são essencialmente cognitivos. É sabido que se aprende
tanto melhor quanto maior for o número de campos perceptuais activados no cérebro,
aumentando as possibilidades de associação que permitem uma compreensão mais
profunda (cf. ibidem).

(c) Os alunos desempenham quase sempre um papel passivo-receptivo. Todavia, sabe-se
desde Pestallozi, que a aprendizagem com a cabeça, o coração e as mãos produz melhores
resultados que ensinar os alunos numa aula ex catedra.
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(d) Os resultados da aprendizagem são avaliados pelo professor (enquanto observador). As
observações e as avaliações, porém, podem prejudicar mais do que incentivar a
aprendizagem. Por outro lado, é possível fingir processos de aprendizagem para efeitos
de avaliação e de observação, sem de facto ter aprendido as matérias.

Estes pressupostos de aprendizagem teóricos das formas de aprendizagem centralizadas
privilegiam um determinado tipo de aprendizagem. Estas formas de aprendizagem prejudicam
quem

(a) possui um estilo de pensamento mais indutivo-heurístico do que dedutivo-teórico,

(b) possui um ritmo de aprendizagem sujeito a amplas oscilações,

(c) possui pouca disponibilidade para a abstracção e privilegia conteúdos de aprendizagem
atractivos

(d) aprende através de curtas cadeias de motivação,

(e) tende a assumir uma postura de rejeição dos processos de aprendizagem organizados de
forma centralizada. (cf. Stötzel/Schneider 1991, p. 141)

Nesta perspectiva, o insucesso escolar não representa o fracasso do aluno, mas de um sistema
que impede ou incentiva um determinado tipo de aprendizagem assente em determinados
pressupostos teóricos de aprendizagem específicos.

É óbvio que as formas de aprendizagem descentralizadas são mais adequadas para o tipo de
aprendizagem aqui caracterizado:

(a) porque concedem maior espaço de manobra,

(b) porque concedem maior autonomia de tempo para o processo de aprendizagem e
permitem diferentes ritmos de aprendizagem,

(c) porque permitem experiências sensoriais completas, não se fundamentando
exclusivamente na aprendizagem teórica,

(d) porque envolvem múltiplas actividades corporais,

(e) porque se lida com objectos reais num ambiente quase real

(f) porque existe uma relação directa com as condições sociais.

Por conseguinte, em formação profissional as formas de aprendizagem descentralizadas são
muito mais adequadas para a integração de jovens desfavorecidos no mundo do trabalho que
as formas centralizadas, institucionalizadas. Dão novas oportunidades de esclarecer
mecanismos de actuação recíproca entre a aprendizagem e a actuação, a personalidade e a
organização, os pressupostos subjectivos e as tarefas laborais, desde sempre conhecidos mas
por muito tempo escondidos.

Quanto maior, porém, for o vínculo entre o processo de aprendizagem e a vida concreta, o
processo de trabalho concreto, mais se limitará a conhecimentos e saberes repetitivos, isto é,
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só serão ministrados os conhecimentos e os saberes necessários para poder repetir o mesmo
acto na mesma situação concreta. A aprendizagem no trabalho dificulta, quando não impede, a
reflexão e a distância crítica. Só a distância da situação concreta vivida permite em regra
integrá-la num contexto maior, reconhecer ligações entre actos, interesses e objectivos
concretos e pensar teoricamente em alternativas, isto é, substituir mentalmente por um outro
acto a situação concreta vivida. Essa forma de pensamento alternativo só será possível se
existir uma distância temporal e, se possível, também espacial, entre o trabalho e a
aprendizagem. As formas de aprendizagem centralizadas são mais aconselháveis neste caso.

Todavia, as formas de aprendizagem centralizadas também permitem pré-configurar o
desenvolvimento da personalidade, na medida em que, como notou Hartmut von Hentig,
“fixam as pessoas no mundo, tal como ele é; programam-as com as ideias e os processos do
presente; planeiam com antecedência e rigor o futuro mutável do indivíduo para o primeiro
quarto ou terço da sua vida e o transformam em presente; não permitem o aparecimento de
alternativas, porque as desconhecem” (v. Hentig 1972, p. 121).

O mundo cada vez mais complexo precisa de ambas as formas, a centralizada e a
descentralizada, e de articular entre si as diferentes formas de aprendizagem.  Um sistema que
se pretenda de “aprendizagem para o futuro” terá de superar a divisão do processo educativo
entre a aprendizagem teórica e a aprendizagem prática, que tem de um lado os centros de
formação profissional para a formação teórica de base e do outro lado os núcleos empresariais
para a formação técnica prática.

15.4. Formas possíveis de organizar a relação entre formas de
aprendizagem centralizadas e descentralizadas

Como se pode superar a divisão entre a aprendizagem teórica e a aprendizagem prática, entre
formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas e organizar relações promotoras da
aprendizagem na formação profissional?

Os conceitos de “articulação” e “cultura da aprendizagem” criam perspectivas que permitem
abordar este problema. A nova cultura de aprendizagem caracteriza-se designadamente pelo
alargamento, em parte pela substituição da aprendizagem tradicional fundada na instrução, por
uma aprendizagem construtiva e aliada à prática. O aluno é colocado no centro enquanto
sujeito activo e auto-reflexivo. A realidade dos processos de aprendizagem e de percepção
sensorial é descoberta individualmente com base nos princípios da auto-actividade e da
autodeterminação. Os pontos de partida destes processos de aprendizagem e de experiências
podem ser tarefas de aprendizagem retiradas de actos concretos (cf. Zimmer 1998). Gerhard
Zimmer parte no seu “Projecto de uma didáctica orientada para as tarefas” de novos métodos
de formação para o desenvolvimento de uma nova cultura da aprendizagem, em que os
sujeitos desenvolvem competências de actuação globais.  Servem de base tarefas inseridas na
prática social ou tarefas de aprendizagem delas retiradas, sobre as quais os sujeitos
desenvolvem competências de actuação fundamentalmente organizadas pelos próprios no
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âmbito de uma cultura de trabalho e de aprendizagem cooperativa (cf. ibidem, p. 132). As
situações de actuação e de aprendizagem terão de partir no futuro de princípios como a
autenticidade, a exemplaridade, a situacionalidade e a integração social, que são promotores
de aprendizagem e de transferência.

É importante, pois, para as formas de aprendizagem centralizadas, situar a competência de
actuação e o saber no contexto das estruturas reais de vida, de trabalho e de organização. Serão
seguramente contributos nesse sentido os conceitos da orientação da actuação e os métodos de
simulação modernos, desde jogos para a concretização de projectos às fábricas de formação e
às empresas júnior que, todavia, não poderão substituir as experiências primárias num mundo
cada vez mais complexo. Só o “caso real” permitirá adquirir qualificações fundamentais e
competências profissionais para agir em circunstâncias reais. Não obstante, as situações de
trabalho reais apenas permitem ministrar e adquirir conhecimentos teóricos e práticos
limitados. Importa, por conseguinte, inserir numa nova cultura de aprendizagem a articulação
da aprendizagem no trabalho com formas de aprendizagem centralizadas. Por outras palavras:
os “crivos” da aprendizagem formal centralizada terão de se tornar tecidos, referências
cruzadas, pontos de apoio, cruzamentos e mercados (cf. von Hentig in Illich 1972, p. 8).
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16. O papel e a responsabilidade das empresas na
educação e na formação

Heikki Suomalainen

A competitividade da Europa e das empresas europeias depende, em larga medida, do
desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento e na inovação. Para se
manterem competitivas no mercado mundial, as empresas necessitam de uma mão-de-obra
altamente qualificada que responda às suas necessidades. As qualificações, as capacidades e
as competências assumem uma importância determinante a nível social.

O mundo que nos rodeia está a mudar rapidamente. Em 2005, 80% das novas tecnologias
terão menos de 10 anos, enquanto que 80% da formação e educação das pessoas terá sido
obtida há mais de 10 anos. Embora o desemprego continue a afectar 10% da população activa
da UE, alguns sectores enfrentam graves problemas de falta de mão-de-obra. Assim, prevê-se
que o número de vagas no mercado de trabalho das tecnologias da informação e da
comunicação venha a triplicar e a ultrapassar os 1,6 milhões no ano 2002. A falta de
mão-de-obra qualificada começa também a sentir-se nos sectores tradicionais da indústria.

A educação e a formação estão no centro das políticas que é necessário desenvolver para
ajudar a Europa a ultrapassar os desafios económicos e sociais com que se depara. A educação
e a formação podem fomentar o crescimento económico, a produtividade, bem como o
desenvolvimento pessoal e social. Para ultrapassar estes desafios, é necessário implementar
estratégias de aprendizagem ao longo da vida. Neste quadro de aprendizagem ao longo da
vida, é necessário privilegiar a criação de ligações entre o mundo da educação e da formação e
o mundo do trabalho. A aposta numa educação e formação de grande qualidade provou ser um
meio eficaz para manter os níveis de emprego e reduzir o desemprego. Este propósito assume
ainda maior relevância no contexto actual, uma vez que as pessoas com pouca formação ficam
em clara desvantagem no mercado de trabalho.

O debate no seio do Ágora 9 tem sido muito interessante e aberto. No âmbito destes debates,
surgiu o termo “insucesso escolar”. Se tivermos em conta as origens deste termo, observamos
que este insucesso está mais associado à falha do sistema do que à falha de um indivíduo, seja
o professor ou o aluno. Por conseguinte, é fundamental dar prioridade à promoção da
qualidade das próprias escolas, pois é nelas que reside a resposta a este problema. Ao
melhorarmos a qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas, reduziremos a necessidade
de recorrer a escolas de segunda oportunidade. Em muitos países, as escolas de segunda
oportunidade são integradas nas escolas normais e funcionam em colaboração com estas.

A importância da qualidade é evidente em todos os sectores da sociedade, especialmente no
ambiente empresarial. Os clientes exigem sempre a qualidade e a excelência, quer ao nível dos
produtos, quer ao nível dos serviços. As falhas ao nível da qualidade reflectem-se
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directamente nos resultados de uma empresa. Esta luta pela qualidade deveria estender-se a
todos os sistemas de ensino e formação. Se verificamos que 10% ou 20% dos produtos não
são satisfatórios, como é o caso do “insucesso escolar”, devemos questionarmo-nos se o nível
de qualidade alcançado é satisfatório ou se a qualidade é simplesmente inexistente. A nossa
preocupação com a qualidade assume contornos ainda mais graves se pensarmos que, em
muitos países, o nível de conhecimentos dos alunos que completam o primeiro nível do
sistema educativo não corresponde exactamente àquilo que se esperava. Em muitos casos, os
cursos de formação profissional são, deste modo, chamados a colmatar lacunas que deveriam
ter sido colmatadas no nível de ensino anterior.

Esse foi o motivo pelo qual o mundo empresarial europeu acolheu de braços abertos o
projecto dos Estados-Membros e da Comissão relativo à qualidade nas escolas.  O grupo de
trabalho constituído pelos Estados-Membros e pela Comissão identificou 16 indicadores para
medir a qualidade da educação. Esperamos que este tipo de análise comparativa de referência
permita melhorar a qualidade e o funcionamento do sistema educativo em todos os
Estados-Membros. Todavia, lamentamos profundamente o facto de não ter sido identificado
nenhum indicador relacionado com a vida profissional. Gostaríamos de salientar a
necessidade de estabelecer uma estreita cooperação e ligação entre a educação e a formação,
por um lado, e a vida profissional, por outro, ligação essa que se deveria reflectir também nos
indicadores da qualidade das escolas. Esperamos que o futuro projecto da Comissão relativo à
definição de indicadores de qualidade da formação profissional inclua mais indicadores
directamente relacionados com vida profissional.

Por vezes, ouvimos dizer que as empresas demonstram pouco ou nenhum interesse na
educação e na formação. Esta afirmação não é de todo verdadeira. A disponibilidade de
profissionais com competências científicas e técnicas é essencial para o desenvolvimento de
muitas empresas do sector da alta tecnologia, enquanto que as competências de gestão são
determinantes para o sucesso de qualquer actividade empresarial. Infelizmente, a União
Europeia conta com menos licenciados em áreas científicas ou de gestão do que os seus
principais concorrentes. Segundo o Relatório de Benchmarking de 1999 da UNICE, nos EUA,
o número de investigadores no activo é três vezes superior ao existente na União Europeia e o
número de detentores de um certificado MBA é quase cinco vezes superior.

Naturalmente, poderão existir algumas empresas sem qualquer interesse na educação e na
formação, mas a grande maioria das empresas tem consciência de que o acesso à mão-de-obra
qualificada e competente de que todas elas precisam depende do bom funcionamento do
sistema de educação e formação e, por conseguinte, têm todo o interesse em que este sistema
funcione bem. Estas empresas sabem também que desempenham um papel muito importante
para as escolas.

A UNICE, enquanto representante das empresas, prestou o seu contributo na preparação da
agenda da nova política social que irá ser decidida sob a presidência francesa na cimeira de
Nice de Dezembro de 2000. Relembrando as conclusões da cimeira de Lisboa sobre esta
matéria, a UNICE declarou que a educação e a formação mereciam um capítulo próprio nesta
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agenda. Na cimeira de Lisboa, foi decidido estabelecer um novo objectivo estratégico para
transformar a União Europeia na economia mais competitiva e dinâmica do mundo, baseada
no conhecimento, que proporcione um crescimento económico acompanhado de mais e
melhores postos de trabalho e de uma maior coesão social. Para alcançar este objecto, é
indispensável que todos os Estados-Membros disponham de um excelente sistema de
educação e formação.

Tal como já foi referido, a UNICE participou neste debate através da publicação do
documento que expressa a sua posição, intitulado “For Education and Training Policies
which Foster Competitiveness and Employment”. Neste documento, expressámos as nossas
ideias sobre a melhor forma de criar as competências necessárias no presente e num futuro
próximo. Estamos dispostos a continuar o debate sobre as questões relacionadas com a
educação e a formação com abertura de espírito.

A educação e formação profissional é um sector com muitos intervenientes. Alguns deles
desempenham um papel fundamental, como é o caso das empresas.  Isto deve-se ao facto de o
principal objectivo do sistema de educação e formação consistir em dotar os jovens das
competências necessárias para que estes possam trabalhar e ganhar o seu sustento quando
atingirem a idade adulta. Embora as empresas sejam intervenientes-chave neste processo, o
seu papel varia muito entre os diferentes Estados-Membros da UE. Estas variações devem-se,
em larga medida, a factores associados à tradição e, em alguns casos, às evoluções mais
recentes.

Os países nórdicos, por exemplo, inserem tradicionalmente a formação profissional em
escolas profissionais. Por outro lado, em muitos outros países como, por exemplo, a
Alemanha e os Países Baixos, a formação profissional decorre no ambiente da empresa com a
ajuda de centros de formação.

Em quase todos países da União Europeia verifica-se uma clara tendência para associar a
formação a uma tarefa profissional ou para integrar a formação num contexto prático dentro
de uma empresa. Esta tendência manifesta-se sob diferentes formas e implica métodos
diferentes, mas tem vindo a aumentar. Mesmo naqueles países com tradições ao nível de
escolas profissionais, as empresas têm sido convidadas, nos últimos anos, a participar na
elaboração do programas curriculares ou a identificar as necessidades do mercado de trabalho
em termos de competências. Esta tendência também tem vindo a aumentar.

Um dos exemplos da nova tendência que consiste em estabelecer um elo de ligação entre a
formação e o emprego é a Finlândia, onde a formação profissional decorria sobretudo em
escolas profissionais. Os cursos de formação incluíam uma componente prática ministrada nas
empresas, que tinha, no entanto, uma duração muito curta e um peso insignificante. Esta
situação tem vindo a alterar-se desde que o governo decidiu incluir nos cursos de formação
profissional, que têm agora a duração mínima de três anos, um período de formação na
empresa obrigatório de 6 meses. Para as empresas,  proporcionar postos de trabalho
suficientes para satisfazer as necessidades de formação dos jovens representa um grande
desafio e conseguir dar aos jovens uma formação adequada no local de trabalho representa um
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desafio ainda maior. Para os professores, também representa um grande desafio, dado que
terão de planear e preparar o programa curricular e os métodos de ensino, adaptando-os à
formação na empresa. Por outro lado, este sistema oferece uma excelente oportunidade às
empresas para formar jovens e conhecê-los melhor, proporcionado ainda aos professores uma
oportunidade de iniciar uma relação de estreita colaboração com as empresas.

Estamos conscientes de que, devido à rapidez com que as mudanças ocorrem nas empresas e
no mundo, os conhecimentos que adquiridos na escola não são suficientes para toda a vida.
Assim sendo, é absolutamente necessário continuar a aprender durante toda a vida profissional
e mesmo depois desta terminar, a fim de manter uma actividade durante a idade da reforma.
Para os jovens estudantes, um dos principais objectivos é aprender a aprender. Neste sentido,
a aprendizagem ao longo da vida representa uma oportunidade para todos, incluindo a
sociedade, e apresenta muitas vantagens tanto para indivíduos, como para empresas. A
aprendizagem ao longo da vida permite ao indivíduo manter a sua empregabilidade, evoluir no
trabalho, acompanhar as mudanças no seu trabalho e no seu ambiente de trabalho e mudar de
emprego ou de função profissional. Como parte do mercado de trabalho, todas as empresas
beneficiarão de uma mão-de-obra mais qualificada e mais versátil, contribuindo assim para
aumentar a rentabilidade e a produtividade.

A aprendizagem ao longo da vida exige a criação e manutenção de parcerias eficazes entre
todos os participantes, não obstante depositar uma grande parte da responsabilidade no
indivíduo, que terá de acompanhar as mudanças tecnológicas e organizacionais que ocorrem
na sua vida profissional. Os intervenientes mais importantes neste processo são: as entidades
empregadoras, os indivíduos, os governos e as entidades educativas e formadoras. Deverá
existir uma boa cooperação entre todas as partes envolvidas ao longo de todas as fases e a
todos os níveis do processo educativo.

Todavia, a principal responsabilidade recai sobre cada indivíduo, pelo simples facto de que
ninguém pode aprender por outra pessoa.

A nova situação coloca desafios a todos os intervenientes: governo e autoridades públicas,
indivíduos e empresas. Todos eles deverão cooperar na organização do sistema de
aprendizagem ao longo da vida e conjugá-lo com uma boa orientação profissional. A
responsabilidade pela aprendizagem ao longo da vida variará de país para país, de acordo com
as tradições e o contexto jurídico e fiscal de cada Estado-Membro.

A UNICE tem vindo a estudar esta questão há já algum tempo e chegou às seguintes
conclusões.

Os governos devem sempre assumir responsabilidade principal pela aprendizagem de base. O
sistema de aprendizagem de base de cada Estado-Membro deve obedecer aos mais elevados
padrões de qualidade e proporcionar aos jovens uma base sólida para a sua vida profissional.
Deve ser dada especial atenção à aquisição de novas competências: línguas, competências de
comunicação e competências na utilização das ferramentas da sociedade da informação. Neste
contexto, é extremamente importante promover uma cultura de mudança, começando pelo
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ensino básico. É nesta fase que esta abordagem é mais necessária. Deve ser dada especial
atenção à evolução do papel e das necessidades dos professores e dos formadores. A
aprendizagem ao longo da vida só poderá ser uma realidade quando as escolas, as
universidades, as instituições de formação, bem como as empresas tiverem adoptado uma
cultura de aprendizagem ao longo da vida. Significa isto que os ambientes de aprendizagem
devem ser abertos e interactivos e contemplar o uso das novas TIC.

As entidades empregadoras têm um papel central no desenvolvimento das estratégias de
aprendizagem ao longo da vida. Contudo, de acordo com a legislação e as práticas nacionais
em vigor, só podem assumir a responsabilidade financeira pela parte da aprendizagem ao
longo da vida que se relaciona directamente com o trabalho. A tarefa da administração é
definir objectivos para o desenvolvimento de competências da mão-de-obra e proporcionar
boas oportunidades de aprendizagem. Cada indivíduo é responsável pelo desenvolvimento de
competências no âmbito da sua vida profissional.

A melhoria do nível de qualidade da mão-de-obra europeia não depende apenas do
investimento das empresas, mas também do investimento público na educação e na formação.
O objectivo-chave deve residir numa utilização mais eficaz dos fundos públicos, tendo em
vista a satisfação das exigências de um mundo laboral em transformação. Neste contexto, é
importante reforçar a cooperação entre as empresas e os estabelecimentos de ensino.

A orientação e o aconselhamento profissional, que fazem necessariamente parte da
aprendizagem ao longo da vida, devem ser reconhecidas com uma prioridade, desde o período
da escola e durante toda da vida profissional.   Porém, compete a cada indivíduo solicitar
orientação profissional quando achar que é necessário. Esta atitude permitiria reduzir as
lacunas verificadas ao nível de certas competências e aumentaria o nível de empregabilidade
de cada indivíduo. As entidades empregadoras deveriam participar activamente na orientação
profissional, prestando informações sobre as necessidades das empresas, por exemplo.

Uma vez que as empresas são orientadas pela mudança, tentam encontrar formas de
organização do trabalho mais flexíveis, que acabam por introduzir na actividade de trabalho
diária. Este princípio também é válido para a formação, que exige também uma forma de
organização flexível, com vários tipos de componentes (formação na empresa, aprendizagem
informal) e a utilização de novas tecnologias. A prioridade deve ser a conjugação entre o
investimento na formação e as necessidades da empresa no quadro de uma estratégia
abrangente. Além disso, existem outras formas de adquirir novas capacidades e competências
para além das acções de formação mais tradicionais. As empresas procuram maximizar e
desenvolver as capacidades e competência dos seus trabalhadores. Por conseguinte, o
investimento na formação não deve ser apenas calculado em termos de inputs (despesas), mas
também em termos de outputs ou resultados (melhoria do desempenho da empresa). O
desenvolvimento de padrões de referência pode ser um instrumento muito útil. É ainda
necessário abordar os problemas específicos com que se deparam as pequenas e médias
empresas (PME). Devido à sua dimensão, deparam-se muitas vezes com grandes dificuldades
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para proporcionar formação interna. É necessário definir novas formas de satisfazer as suas
necessidades, incluindo o recurso às novas TIC.

As responsabilidades dos diferentes intervenientes podem ser resumidas da seguinte forma:

(a) Os Estados-Membros são responsáveis pela aprendizagem de base.

(b) As entidades empregadoras são responsáveis pela formação em áreas directamente
relacionadas com o trabalho.

(c) Os indivíduos são responsáveis pela sua própria aprendizagem global, dado que ninguém
pode aprender por outras pessoas. Os indivíduos são ainda responsáveis pela sua própria
motivação, pela gestão do seu tempo e, em alguns casos, dos seus rendimentos.

(d) Para organizar todo este processo, é necessário estabelecer uma boa relação de
cooperação entre todos os intervenientes-chave: os indivíduos, os governos e as entidades
empregadoras ao nível nacional e, quando possível, ao nível europeu.

(e) A aprendizagem ao longo da vida requer a implementação de um bom sistema de
orientação profissional para adultos. Este sistema ainda é muito incipiente, sendo
necessário desenvolvê-lo com a ajuda das novas TIC.

(f) As circunstâncias e as possibilidades existentes em cada Estado-Membro variam muito e
é necessário ter em conta estas diferenças quando falamos de responsabilidades no
âmbito da aprendizagem ao longo da vida.



173

17. O papel das autoridades locais na integração de
jovens desfavorecidos na Alemanha

Wolfgang Schlegel (48)

A palavra de ordem mais utilizada nas actuais discussões em matéria de política de emprego a
nível europeu é a palavra "local". Os agentes locais ganham crescente importância no âmbito
da estratégia europeia para o emprego. Os responsáveis políticos esperam que a fórmula
mágica "agir localmente" lhes venha a proporcionar impulsos decisivos para a aplicação eficaz
das orientações em matéria de emprego.

A Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e
Social e ao Comité das Regiões, de 7 de Abril de 2000, chama a atenção para um conjunto de
pontos fulcrais dos quais se conclui a importância assumida pelas autoridades locais no
âmbito da política do emprego (49):

(a) Na União Europeia existem mais de 80 000 autoridades locais que possuem amplos
poderes (entre outros, nas áreas da assistência social, da educação, da saúde, da
habitação, da protecção ambiental, dos transportes públicos locais, do fornecimento de
água e energia, da gestão de resíduos, da manutenção das infra-estruturas, da cultura e das
actividades de lazer).

(b) A fatia da despesa pública que lhes é atribuída é significativa e varia entre 3,8% do PIB
em Portugal e 33,3% na Dinamarca.

(c) Os trabalhadores autárquicos representam uma percentagem significativa da população
activa (mais de 20% nos países escandinavos). As autarquias são um importante
empregador em todos os países.

(d) Um programa de iniciativas de investigação da DG EMPL demonstrou que as autoridades
locais têm um impacto significativo no emprego local.

Com base nestes factos a Comissão conclui que as autoridades locais são os parceiros-chave
para o sucesso da Estratégia Europeia de Emprego e o seu papel necessita de ser reforçado
caso se pretenda que o desempenhem com eficácia.

A Comissão chama a atenção para o facto de as autoridades locais

(a) desempenharem um papel importante na aproximação e ligação em rede dos vários
agentes locais públicos e privados,

                                                
(48) O autor é sócio gerente do Instituto de Formação Profissional, Política do Mercado de Trabalho e Política

Social INBAS GmbH
(49) Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao

Comité das Regiões: “Acção local em prol do emprego - Uma dimensão local para a Estratégia Europeia de
Emprego”, de 7.4.2000
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(b) poderem contribuir para a promoção do mercado de trabalho local e, assim, para a criação
de novos empregos,

(c) poderem, na sua qualidade de empregador, contribuir para a aplicação das orientações
para o emprego,

(d) poderem contribuir para melhorar o acesso dos cidadãos às novas competências técnicas
e sociais, bem como às tecnologias da informação e da comunicação.

Se bem que estes pontos se refiram de um modo geral à estratégia para o emprego e não
especificamente aos jovens desfavorecidos, também são muito relevantes para este tema.
Nenhum outro grupo, pela sua mobilidade regional restrita, depende tanto do funcionamento
dos mercados de trabalho locais e das ofertas de aconselhamento e de formação locais como
os jovens que, discriminados por circunstâncias várias, não conseguem transitar directamente
da escola para a formação profissional e ingressar posteriormente num emprego adequado à
sua formação. Inúmeras experiências na Alemanha mostram como as autoridades locais
podem ser importantes para este grupo e como é necessário reconhecer e reforçar o seu papel
no âmbito da estratégia europeia para o emprego.

17.1. Um olhar sobre o passado

Na década de 80, as autoridades locais alemãs multiplicaram as iniciativas de combate ao
desemprego dos jovens A diminuição da oferta de postos de formação nas empresas,
acompanhada de uma redução da procura de trabalhadores não qualificados, fez disparar o
desemprego, em particular entre os jovens sem diploma de formação profissional. Este
problema afectou muito particularmente as autoridades locais. Por um lado, porque foram os
mais afectados pelas consequências sociais (desintegração política e social, delinquência,
etc.), por outro lado, porque as pessoas sem qualificações não têm direito a receber subsídio
de desemprego ou subsídio social de desemprego e facilmente passam a depender da
assistência social. Ora, a assistência social é suportada pelas autoridades locais. O acréscimo
dramático das prestações de assistência social, que desequilibrou os orçamentos de muitas
autarquias locais na segunda metade da década de 80, ficou a dever-se em grande parte aos
jovens e aos jovens adultos não qualificados e desempregados.

Esta situação levou muitos municípios, frequentemente com a ajuda de financiamentos
complementares dos Estados Federados ou do Fundo Social Europeu, à criação dos
designados projectos locais de emprego, que ofereciam aos desempregados colocações
temporárias no âmbito da prestação de serviço comunitário. Acessoriamente, no final do
contrato, os participantes nestas iniciativas ficavam habilitados a receber prestações sociais da
administração do trabalho pelas tarefas desempenhadas, relativamente às quais tinham sido
efectuados os descontos obrigatórios para a segurança social, deixando de depender
totalmente, ou pelo menos, passando a depender em menor grau, da assistência social.

Estas iniciativas tiveram, regra geral, um sucesso limitado, por um lado, porque não
ministravam qualificações sistemáticas, pelo que os trabalhadores não qualificados não
conseguiam alterar o seu estatuto e, por outro lado, porque faltava uma orientação clara para o
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mercado de trabalho primário. As actividades, predominantemente relacionadas com o serviço
comunitário, tinham pouco a ver com a realidade do mercado de trabalho, não conseguindo
estabelecer pontos de contacto que permitissem a transição para um trabalho remunerado não
subvencionado. Sempre que os projectos tentavam abandonar o terreno do serviço
comunitário e penetravam em mercados onde existia procura com poder económico,
deparavam-se com a resistência, mais ou menos veemente, das câmaras e das empresas. Não
obstante, alguns projectos lançados por esta via marcaram a discussão política no domínio do
mercado de trabalho e impulsionaram o desenvolvimento das correspondentes bases legais.

Uma outra iniciativa importante, apoiada pelas autoridades locais, foram os designados postos
de aconselhamento para jovens desempregados, instituídos no âmbito de diversos programas
em muitos Estados Federados ao longo da década de 80. Se bem que não conseguissem
superar o problema da escassez de postos de formação e de trabalho, foram importantes para
sensibilizar as instâncias sociais e políticas e prestaram ajudas individuais relevantes aos
jovens que os procuraram. Então como agora, essas e outras instituições semelhantes têm o
mérito de se dirigir e chegar a jovens desempregados que não se encontram registados nos
centros de emprego e não conseguem atravessar o limiar que os inibe de procurar essas
instituições. Elas podem no mínimo ajudar muitos jovens que procuram conselho a aceder a
acções de formação mais avançadas do Instituto Federal do Trabalho, pelo que continuam a
cumprir uma importante função de transição. Todavia, o seu êxito depende de forma
determinante da existência de uma rede de ofertas de qualificação, desenvolvida e coordenada
pela respectiva autarquia, que possa receber os candidatos enviados pelos postos de
aconselhamento.

Uma terceira forma de iniciativas locais para o combate ao desemprego juvenil são as
designadas oficinas de jovens. Têm por missão proporcionar aos jovens desempregados
orientação e acesso a uma qualificação profissional. Ao contrário das ofertas do Instituto
Federal do Trabalho, trata-se no caso das oficinas de jovens de uma oferta de baixo limiar que
não exige, em regra, conhecimentos prévios e não estabelece barreiras formais ao acesso.
Como complemento, muitas oficinas de jovens integravam conteúdos de formação geral nas
suas ofertas, proporcionando a obtenção posterior de diplomas escolares. De um modo geral
as oficinas de jovens acolhem jovens que terminam a escolaridade obrigatória sem diploma ou
que ainda estão em idade escolar, proporcionando uma segunda oportunidade a quem foi
atingido pelo insucesso dentro ou fora da escola.

No entanto, porque as oficinas de jovens concorriam muitas vezes com as ofertas da
administração do trabalho e se articulavam de forma deficiente com acções de ligação, nem
sempre os seus participantes tinham uma perspectiva clara do seu futuro, pelo que não raro a
entrada numa oficina de jovens representava o início de uma “carreira de acções de formação
isoladas” e não de um processo de promoção e de integração com um objectivo preciso.

Resumindo, pode afirmar-se que os principais problemas das iniciativas locais de combate ao
desemprego jovem na década de 80 foram:
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(a) articulação deficiente, concorrência até com outros agentes financeiramente mais fortes
nesta área, em especial com o Instituto Federal do Trabalho

(b) inexistência de uma perspectiva de longo prazo, porque o problema do desemprego dos
jovens foi durante muito tempo encarado como um fenómeno conjuntural de curto prazo,
centrando-se os esforços mais numa deslocação dos custos para outras entidades do que
na instituição de um sistema de integração local

(c) deficiente orientação para o mercado de trabalho primário, pois quase sempre os métodos
de encarar e abordar a ajuda aos jovens não incluíam esse passo.

No entanto, nessa época foi possível desenvolver muitas iniciativas interessantes, recolher
experiências e criar saber fazer e estruturas locais. Simultaneamente, com a nova Lei da ajuda
às crianças e aos jovens (KJHG) foi criado, no início da década de 90, um quadro legal que
atribuiu às autoridades locais no âmbito da ajuda pública aos jovens, através do mandato de
cooperação e ligação em rede dos agentes locais, amplas responsabilidades e competências a
nível da qualificação profissional de jovens desfavorecidos e da sua integração no mercado de
trabalho.

Os esforços desenvolvidos no sentido de cumprir os critérios de Maastricht, o agravamento
inesperadamente elevado dos cofres públicos na sequência da unificação alemã e o aumento
em flecha do desemprego, com as consequências já descritas para os orçamentos locais,
traduziram-se numa estagnação e, em parte, num retrocesso das actividades municipais no
quadro da ajuda aos jovens. Nessa fase, todos os agentes procuraram concentrar as suas
despesas nas actividades fulcrais. Por conseguinte, muitas autarquias, inclusive de maior
expressão, não obstante as possibilidades oferecidas pela lei KJHG e os requisitos que
colocava, não destacaram funcionários a tempo inteiro para o sector da ajuda à inserção
profissional dos jovens.

17.2. O imperativo da cooperação: a tendência actual

Outros, porém, fizeram das fraquezas força. A escassez de verbas, a necessidade de poupar e
de obter efeitos de sinergia obrigou os agentes a encontrar formas de dividir tarefas. Nesse
contexto surgiu, por exemplo em 1995 uma recomendação de cooperação entre o Grupo de
trabalho para a ajuda aos jovens e o Instituto Federal do Trabalho (50) e, no princípio deste
ano, após longas conversações e negociações, um acordo entre o Conselho alemão das cidades
e o Instituto Federal do Trabalho. (51)

                                                
(50) cf. Grupo de trabalho para a ajuda aos jovens / Instituto Alemão do Trabalho: recomendações do Instituto

Alemão do Trabalho e do Grupo de trabalho para a ajuda aos jovens para a cooperação entre os serviços do
Instituto Alemão do Trabalho e os organismos da ajuda aos jovens. Nuremberga/Bona 1995

(51) cf. Instituto Federal do Trabalho: Portaria circular 14/200, de 24 de Março de 2000, do Boletim de Serviço
– Recomendações para a cooperação entre os centros de emprego e as autarquias no campo da integração
profissional e social dos jovens Nuremberga  2000
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Estes acordos de cooperação têm por princípio fulcral melhorar a coordenação e a articulação
das actividades locais em prol dos jovens, à semelhança do que foi praticado com sucesso no
âmbito de inúmeras iniciativas locais.

Quase sempre as iniciativas locais eficazes neste domínio se caracterizam por fazer
acompanhar as ofertas de qualificação das escolas e da administração do trabalho por uma
paleta de ofertas complementares e, frequentemente, especificadas por grupos-alvo, das
autoridades locais, que podem ser, por exemplo:

(a) ofertas de limiar baixo, a montante de uma acção de qualificação, na transição entre a
escola e a profissão: abordagem, aconselhamento, orientação e motivação de determinados
grupos-alvo (por exemplo, jovens estrangeiras), estruturas itinerantes, trabalho de rua, etc.

(b) medidas de acompanhamento durante a participação numa acção de qualificação (ofertas
individuais de ajuda e de apoio, assistência pedagógica e social, alojamento em ambiente
assistido, etc.)

(c) ofertas após a conclusão de acções de qualificação, como ajuda na transição para o emprego
(aconselhamento e assistência até ao primeiro emprego em projectos locais de emprego)

O guia de actuação ideal para todos os agentes envolvidos é o designado plano de promoção
individual ou plano de inserção individual, ou seja, um acordo entre a pessoa em questão e a
rede de instituições que participam no processo de (re)inserção.

O caso seguinte poderá exemplificar a exposição anterior.

17.3. Agência de formação de Offenbach: um exemplo

A agência de formação de Offenbach é uma “joint venture” entre a cidade de Offenbach e o
Instituto Federal do Trabalho, designadamente o centro de emprego local. Na sequência de
lançamento de um concurso, as duas partes incumbem uma entidade local da instituição e
funcionamento da agência de formação e destacam funcionários para colaborarem na instalação.

A agência tem por trabalho principal coordenar e articular as ofertas locais de integração
profissional de jovens com o objectivo de maximizar a sua utilização. Destina-se aos jovens e
jovens adultos desempregados até aos 27 anos, que

(a) após concluírem a escolaridade obrigatória no ensino secundário (Hauptschule), com ou
sem diploma formal, estão desempregados

(b) são alunos a tempo inteiro do regime de formação profissional e apenas frequentam a
escola profissional esporadicamente

(c) não dispõem de um diploma de formação profissional

(d) (já) não podem /desejam frequentar o sistema de formação existente.
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De acordo com o acordo celebrado entre o centro de emprego e a cidade de Offenbach, a
agência oferece a estes grupos-alvo os seguintes serviços e acções:

(a) abordagem e activação de jovens que não são abrangidos pelas ofertas institucionais de
aconselhamento e recrutamento existentes, através de trabalho “de prospecção”

(b) orientação sobre como utilizar o sistema de aconselhamento profissional existente e a
ajuda à inserção profissional dos jovens

(c) promoção da orientação profissional e da decisão sobre a escolha de profissão (por
exemplo, através de aconselhamento orientado para profissões, métodos de determinação
de aptidões, projecto individual de vias profissionais, esclarecimento do ambiente
pessoal, activação de outros sistemas de apoio de acompanhamento)

(d) desenvolvimento de contactos profissionais e criação de uma oferta de locais de estágio
(ficheiro de estágios), em especial em empresas do mercado de trabalho primário para um
(primeiro) ensaio na profissão e para apoio ao agenciamento de postos de formação.

(e) apoio à procura e candidatura a postos de formação

(f) apoio aos jovens que não pretendem concluir um curso de formação, na procura de postos
de trabalho em cooperação com a agência de emprego do centro de emprego

(g) apoio continuado ao longo de todo o processo de orientação profissional até à inserção
num posto de formação ou de trabalho ou ingresso numa acção de apoio adequada no
âmbito do aconselhamento profissional ou da ajuda profissional aos jovens

(h) avaliação do trabalho e desenvolvimento de propostas de ofertas complementares de
medidas que reforcem o apoio a uma integração profissional duradoura

17.4. As autoridades locais como entidades coordenadoras: uma
panorâmica

A julgar por este exemplo, o papel das autoridades locais na integração profissional dos jovens
desfavorecidos pode ser resumido do seguinte modo: não são os principais financiadores das
acções, antes (no caso ideal) desempenhando os seguintes papéis e exercendo as seguintes
funções; são arquitectos e coordenadores de uma rede local de acções que permitem desenvolver
para cada jovem, com a sua participação activa, um plano de inserção individual e aplicá-lo
com eficácia.

Simultaneamente, surgem no âmbito desta rede como promotores ou financiadores de acções
complementares, que melhoram as ofertas de desempenho do sistema regular (valor
acrescentado) ou suprem lacunas dessas ofertas. Essas ofertas complementares podem ser

(a) ofertas de limiar baixo com estrutura itinerante (por exemplo, trabalho de rua) com o
objectivo de colocar determinados grupos-alvo de jovens em contacto com a oferta regular
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(b) sistemas-piloto, que apoiam os jovens no processo de aplicação do seu plano de inserção
individual e garantem, simultaneamente, uma gestão competente dessa inserção

(c) ofertas de ajuda individuais como, por exemplo, alojamento assistido ou aconselhamento
sobre endividamento e dependências

As autoridades locais podem ainda incumbir-se de estabelecer pontes entre as respectivas acções
e as empresas locais, estabelecer contactos e apoiar acções de cooperação. Em condições ideais,
as autoridades locais conseguem assegurar a participação das empresas locais como parceiros
permanentes das redes locais, através das respectivas câmaras ou corporações.

Por fim, compete-lhes integrar o trabalho dessas redes locais de qualificação profissional de
jovens desfavorecidos no contexto dos incentivos económicos municipais e na respectiva
estratégia de desenvolvimento local, para que este grupo-alvo deixe de ser considerado
exclusivamente como problema e passe a ser encarado como recursos que importa desenvolver e
aproveitar.
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18. Mesa redonda dos agentes da formação
profissional inicial e contínua (FPIC)
"Os métodos de formação alternativos"

18.1. "Equidade no acesso à formação" versus "Tomada em
conta das especificidades dos diferentes públicos"

Éric Fries Guggenheim (52)

O meio socioeconómico em que vivemos é cada vez mais diferenciado. Existe, em
contrapartida, e de forma paradoxal, um conjunto de moldes que tendem a unificar o
panorama: assistimos a uma oposição unificação/diferenciação. Na perspectiva da
diferenciação, torna-se indispensável assegurar uma igualdade de acesso às possibilidades de
formação para todos os cidadãos. É necessário criar actividades de formação e abordagens de
formação adaptadas aos diferentes públicos. Todavia, uma diferenciação demasiado acentuada
pode conduzir a uma fragilização e fragmentação das acções de formação. A questão que
coloco, neste contexto, aos diferentes parceiros aqui presentes é a seguinte: em que medida
podemos ser equitativos nas oportunidades de formação proporcionadas aos indivíduos, sem,
no entanto, deixar de atender às necessidades diferenciadas dos mesmos?

Edward Tersmette (53)

Existem, naturalmente, muitas questões às quais é difícil responder. A questão "equidade
versus diferenciação" não é nova e levanta o velho dilema entre a eficácia da educação, por
um lado, e a sua equidade, por outro, entre os imperativos económicos e a justiça social. Não
há dúvida de que as duas componentes são necessárias. Vivemos numa sociedade onde os
progressos tecnológicos e a evolução do mercado de trabalho ocorrem a um ritmo muito
elevado e a exclusão do sistema educativo traz actualmente consequências muito mais graves
do que há dez anos. É muito difícil reingressar num sistema educativo que está em constante
evolução e que vai mantendo um afastamento em relação às pessoas. Para simplificar a
questão, não vejo por que razão não pode um sistema educativo reger-se por princípios
idênticos aos de um sistema rodoviário: se podemos circular a velocidades diferentes numa
auto-estrada, por que razão não podemos aprender com ritmos e métodos diferentes num
sistema educativo?

                                                
(52) Responsável do projecto Agora Thessaloniki – Cedefop
(53) Escolas de segunda oportunidade, DG Educação e Cultura – Comissão Europeia
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Isto implicará, naturalmente, um investimento no sistema educativo, recursos, inovações
pedagógicas, etc. Gostaria de acrescentar ainda, na sequência da ideia mestre do fórum Agora,
que se tivermos em conta o que significa o conceito de formação ao longo da vida, aprender
desde que nascemos até morrermos, podemos afirmar que o insucesso escolar é uma realidade
que nos afecta a todos de um forma ou doutra.

Segundo a definição apresentada pelo nosso colega espanhol no seu documento, o insucesso
escolar corresponde a uma educação/formação incompleta. Ora, no contexto da educação e
formação ao longo da vida (EFLV), todos possuímos uma formação incompleta/inacabada.
Partindo do princípio de que a educação prossegue até ao fim da nossa vida, a problemática
muda de figura. Podemos afirmar que ninguém está realmente afectado pelo insucesso escolar
ou então que toda a gente está afectado por esse problema.

É necessário, neste momento, materializar esta questão, que já vem a ser debatida há muito
tempo. A criação de um verdadeiro sistema de formação ao longo da vida permitirá, de certa
forma, eliminar o problema do insucesso escolar. Retomando o exemplo da auto-estrada, o
insucesso escolar passará a ser visto como uma paragem no nosso itinerário.

Lise Skanting (54)

O perfil traçado por Éric Fries Guggenheim ao longo das várias sessões deste fórum é o da
uniformização, que constitui, efectivamente, uma tendência da nossa sociedade. Por outro
lado, esta sociedade assenta amplamente na globalização e nas tecnologias da informação e
todos conhecemos as implicações daí decorrentes para o futuro. São elas não só uma maior
integração, mas também uma maior diversificação. Somos, deste modo, chamados a intervir
num domínio marcado pela integração e pela diversificação. Quando aplicamos esta realidade
aos sistemas de formação profissional, devemos ter em conta que as políticas são agora alvo
de uma nova forma de integração, bem como mais específicas. Uniformização significa que
temos um objectivo comum para todas as políticas e diferenciação significa que devemos
respeitar as diferenças de cada tipo de política e de cada indivíduo. Gostaria de alterar o
enunciado da questão em análise e afirmar que a questão não reside na igualdade de
oportunidades de acesso à formação, mas sim na igualdade de interesses na formação. Um
dos grandes problemas que se colocam à nossa sociedade relativamente às suas
responsabilidades em matéria de formação ao longo da vida reside no facto de a grande
maioria das pessoas não estar minimamente interessada na educação e na formação enquanto
meio ou ferramenta para o desenvolvimento pessoal.

O nosso sistema deveria ter como objectivo desenvolver a empregabilidade, que passa
necessariamente pelo desenvolvimento da capacidade de adaptação.

                                                
(54) DA – Associação Dinamarquesa de Entidades Patronais
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Enquanto que a empregabilidade é um fenómeno que resulta, naturalmente, do sistema escolar
e o sistema educativo, a capacidade de adaptação é o resultado da experiência ao longo da
nossa vida profissional. É, por essa razão, necessário ter em conta que aprendemos enquanto
trabalhamos. A nossa aprendizagem não ocorre apenas quando estamos inseridos numa
instituição ou frequentamos um curso de formação. Aprendemos coisas novas
permanentemente no nosso dia-a-dia. Poderemos talvez não adquirir a capacidade de
generalização ou de distanciação a que foi feita referência anteriormente, mas o que é facto é
que aprendemos algo no local de trabalho, sendo por essa razão importante que as pessoas
tenham um emprego. Penso que é necessário, por conseguinte, introduzir outras questões na
agenda, alguns sinais de orientação para os sistemas educativos, na medida em que a ordem
do dia não é determinada pelos organismos de formação, mas por políticas coerentes que
promovam o desenvolvimento da(s) sociedade(s).

Em segundo lugar, gostaria de salientar que a formação de base tanto pode ocorrer fora como
dentro das instituições. Com as tecnologias da informação e da comunicação, o saber já não é
desenvolvido e transmitido exclusivamente no interior das instituições propriamente ditas,
mas pode ser desenvolvido noutros contextos.

Em terceiro lugar, tal como já referi, a aprendizagem (learning) está associada ao trabalho e
não apenas aos livros e aos cursos de formação. Esta é uma das características da nossa
sociedade e é por essa razão que a questão da igualdade de interesses na formação é
importante. Há alguns anos, foi realizado um estudo na Dinamarca que incidiu sobre homens
na faixa dos quarenta anos. Uma das conclusões deste estudo foi a de que os dinamarqueses
quadregenários não estavam interessados em frequentar cursos de formação devido às
experiências negativas que tiveram na escola. O fulcro do problema reside precisamente neste
aspecto da questão: podemos levar os cavalos até ao bebedouro, mas não podemos obrigá-los
a beber.

Régis Regnault (55)

Não queria decepcionar as pessoas aqui presentes com a minha intervenção, na medida em
considero ser um pouco frustrante dispor de tão pouco tempo para abordar uma matéria tão
complexa, sobretudo quando a questão aqui colocada tem um carácter oblíquo. Fugindo um
pouco ao tema da especificidade e da equidade aqui proposto, gostaria, com efeito, de
apresentar outra perspectiva. Na sequência do debate que decorreu ontem de manhã e à luz
das nossas próprias reflexões, julgo que a verdadeira questão se coloca mais em termos de
igualdade do que equidade, bem como em termos de relação entre o indivíduo e o colectivo.
Se me permitem, e já que o assunto se enquadra na questão em análise, gostaria de responder
a uma intervenção feita esta manhã pelo responsável da UNICE. Estou de acordo com a sua
afirmação quando referiu que o indivíduo é o único responsável pela sua formação, mas devo

                                                
(55) Confederação Geral do Trabalho  – França
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todavia completá-la sob pena de ser errada se for interpretada de forma isolada. O indivíduo é
de facto responsável pela sua formação, mas a colectividade, ou seja, a escola ou a empresa,
também é responsável pelas condições em que essa formação decorrerá.

A questão central que se coloca é: para que serve a escola? A escola serve naturalmente a
formar o futuro trabalhador. Nenhum representante de uma organização sindical poderá
afirmar o contrário. A escola tem, no entanto, um objectivo mais abrangente. Assim sendo, a
questão que se coloca é: como fazer (no plano colectivo) com que cada indivíduo consiga
alcançar o objectivo triplo (mas único ao mesmo tempo), que consiste adquirir os meios
necessários que lhe permitem desenvolver-se na sociedade enquanto cidadão, ser humano e
trabalhador? Trata-se, hoje em dia, de um objectivo ambicioso, na medida em que as
condições da nossa sociedade evoluíram e não são idênticas às que existiam quando os nossos
sistemas educativos foram criados. Isto vai ao encontro do que foi afirmado ontem sobre as
limitações de que o nosso sistema padece actualmente. Penso que o sistema (pelo menos no
que se refere ao sistema francês, que conheço bem) demonstrou já possuir as capacidades
necessárias para enfrentar os desafios que se lhe colocam.  Todavia, este sistema chegou hoje
a um limite, limite esse que advém da nossa sociedade actual e não da escola. Hoje em dia, a
velha clivagem existente entre o ensino geral e a formação profissional, em que durante
muitos anos o ensino geral era reservado a uma elite, enquanto que as vias de formação
profissional representavam uma alternativa ao insucesso escolar, já não funciona.

Actualmente, a formação de um médico é equiparada à formação de um operário qualificado,
não só em termos de capacidade e de competência profissional, mas também em termos de
cidadania, democracia e cultura geral.

Que estratégias estão a ser tomadas, que percursos diversificados estão a ser criados e que
experiências estão a ser realizadas?

Fiquei muito satisfeito com as diversas experiências relatadas ao longo deste fórum.

Que sistema especializado devemos utilizar para valorizar e validar as experiências adquiridas
e que dispositivos devemos implementar para desenvolver um leque de vias diversificadas,
que não sejam, no entanto, vias discriminatórias, mas sim vias positivas que permitem elevar
o nível de qualificação e de formação de todos os indivíduos? Julgo que a questão deveria ser
colocada nestes termos. Unidade não significa uniformidade.

Caroline Jones (56)

Sou uma profissional da educação, uma mulher que actua no terreno. Penso que, no fundo, tal
como mencionou Wolfgang Schlegle na sua intervenção, as autoridades locais têm um papel
importante a desempenhar na integração das pessoas excluídas. Em Newport, o nosso trabalho

                                                
(56) Conselho Regional de Newport – Grã-Bretanha
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vai no sentido de criar um departamento que abranja todos os tipos de excluídos existentes na
nossa área.

Na minha opinião, embora desempenhe um papel importante, a escola não está adaptada aos
indivíduos inseridos no seu sistema. Não há dúvida de que a educação proporcionada nas
escolas é muito importante, mas não é suficiente, tal como constatamos na nossa actividade,
em que lidamos precisamente com aqueles jovens que se encontram no limiar da exclusão do
sistema educativo e que manifestam já um desinteresse pela escola. Trabalhamos com os
professores nas escolas, no desenvolvimento de programas, tais como o "Training Tracks"
(vias de formação) ou com jovens com dificuldades, como é o caso de jovens com falta de
motivação, jovens com problemas de auto-estima, jovens sem qualquer qualificação e jovens
sem qualquer disciplina. Este tipo de questões, que não são normalmente abordadas na escola,
merecem da nossa parte um tratamento de destaque. Procuramos sempre tomá-las em máxima
consideração, tendo em vista, assim o esperamos, impedir o processo que leva estes jovens a
abandonar a escola e reintegrá-los na via do sistema educativo. A nossa acção centra-se ainda
noutro grupo de jovens, tendo em vista a sua reintegração no sistema educativo ou,
inclusivamente, o seu primeiro ingresso na escola e a sua permanência regular e continuada.

Penso que o acesso alternativo a novas possibilidades de formação é essencial. O projecto
“Nightriders - tailoring training to young lifestyle”, destinado aos jovens dos 16 aos 24 anos,
insere-se neste objectivo e constitui um projecto de apoio e acesso à educação. A nossa acção
centra-se nos indivíduos e, mais especificamente, nos jovens. Temos uma abordagem
holística: partimos da situação actual destes jovens e identificamos os problemas que
afectaram as suas vidas. Trabalhamos em colaboração com outras organizações no seio da
comunidade, como o departamento de orientação/carreira profissional, e com outros
programas de formação a que os jovens podem aceder. O nosso trabalho assenta
essencialmente na sua orientação e acompanhamo-los ao longo do programa de formação,
proporcionando-lhes ainda formações alternativas. Um dos objectivos finais consiste,
independentemente dos resultados alcançados, em estabelecer pontes com o departamento da
formação.

Resumindo, reconhecemos o valor que a escola tem, mas conhecemos igualmente as suas
fraquezas essenciais.

18.2. Acções de formação curativas (de recurso) e de curto prazo
versus acções de carácter preventivo

Éric Fries Guggenheim

Constato que já começaram a abordar a segunda questão, que gostaria de colocar agora aos
participantes na mesa redonda.
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Que relação podemos estabelecer entre, por um lado, as acções curativas ou de recurso, ou
seja, as acções de curto prazo, que visam colmatar uma necessidade imediata e, por outro
lado, as acções de longo prazo de carácter preventivo? Como passar de respostas parciais a
dificuldades concretas, como aquelas que Caroline Jones acaba de nos apresentar, para uma
estratégia de educação e formação mais global que nos permita eliminar essas dificuldades
concretas? Em primeiro lugar, será possível conceber uma sociedade onde as dificuldades
concretas deixaram de existir realmente? O sr. Tersmette já respondeu em parte a esta
questão: na sociedade da "educação e formação ao longo da vida", a questão coloca-se de
forma diferente, na medida em que existe um processo de formação por etapas. A questão que
coloco é a seguinte: como deverão os diferentes intervenientes tomar parte num processo
destinado a resolver de forma preventiva os problemas que se colocam? Qual o papel
específico da empresa e qual é o papel específico da escola (esta questão já foi abordada
anteriormente)? Por último, será que o sistema educativo se limita ao universo da escola? O
sistema educativo não abrangerá todos os domínios que acabámos de apresentar? A questão
que interessa debater é, deste modo, qual é a relação entre o curto prazo e o longo prazo.

Régis Regnault

Irei novamente pedir desculpa pela brevidade da minha resposta, já que a questão colocada
merece uma discussão que poderia prolongar-se por várias horas.

A questão já foi em parte evocada na minha resposta à primeira questão: existe um problema
concreto que se levanta. Fala-se muitas vezes da relação entre o sistema educativo e o mundo
do trabalho, nomeadamente a empresa, na discussão dos problemas que se colocam na luta
contra o insucesso escolar ou no seu remediamento. Julgo que existem vários níveis de
reflexão que importa não confundir.

O primeiro nível é o do recurso à alternância como forma de remediar o insucesso escolar. É
preciso reconhecer que este método é eficaz. Em França, existem dados que comprovam que,
quanto mais cedo um aluno é orientado para o ensino profissional, em vez de chumbar
sucessivamente ou enveredar por outros dispositivos de recuperação, maiores são as
probabilidades desse aluno beneficiar com essa nova orientação. Esta verdade é demonstrada
num relatório do ministério publicado este ano lectivo.

Porquê? Existem várias explicações. A questão central, para a escola, diz respeito à forma
como esta define o seu papel na relação  entre o saber, a transmissão do saber, a aquisição do
saber pelos jovens e todos os aspectos relacionados com estas questões. Parece-me que, no
nosso sistema educativo, existe uma falha ao nível da relação necessária entre aquisição e
produção. Se conseguíssemos fazer compreender a todas as pessoas ligadas ao mundo da
educação que aprendemos melhor quando somos nós a procurar o saber e quando produzimos
ao mesmo tempo que recebemos, teremos dado um grande passo em frente.
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Ora, constatamos que o nosso sistema de ensino não funcionou nestes moldes e que a
orientação dos jovens para o sistema de formação profissional inicial em alternativa ao
sistema de ensino geral tinha a vantagem de reconciliar muitos jovens com os estudos.
Discordo plenamente da teoria de que existem jovens que não possuem aptidões para estudar.
Será que pôr estes jovens a trabalhar corresponde melhor à sua personalidade? Esta é uma
conclusão demasiado limitada e é necessário analisar a questão de forma mais profunda. A
verdadeira conclusão que podemos retirar do êxito da formação profissional em França é a de
que a formação profissional reconcilia os jovens com os estudos, na medida em que lhe
proporciona um ensino que associa, de forma adequada, a teoria à prática, o abstracto ao
concreto e a aprendizagem à produção. Esta justificação é mais acertada. Penso que este ponto
de vista pode ser interessante numa análise mais ampla da colaboração que é necessário
assegurar entre todos os agentes sociais. Tal como foi referido implicitamente na vossa
introdução, a questão que se coloca é a do isolamento do sistema educativo quando se trata de
levar a cabo uma missão que não depende só dele, mas que não pode ser levada a cabo sem
ele. Penso que é necessário reflectir sobre a criação de um processo de colaboração em que o
sistema educativo desempenharia um papel central, na medida em que tal exige não só um
grande profissionalismo, mas também uma ampla colaboração com o mundo envolvente: o
mundo empresarial, o mundo cultural, as colectividades locais (Wolfgang Schlegel falou-nos
há pouco, na sua intervenção, de um bom exemplo de colaboração com as colectividades
locais), assim como outros agentes. Todos estes intervenientes não deverão, como foi dito
anteriormente, apenas repartir entre si as diferentes tarefas necessárias, mas sim trabalhar em
conjunto.

Lise Skanting

Estou plenamente de acordo com Éric Fries Guggenheim sobre o facto de a educação não se
limitar apenas ao sistema escolar. A análise deve ser feita à luz da pressão exercida pela nova
sociedade. Um dos elementos que importa clarificar é saber quem é perito e quem não é
perito. Costumamos falar dos peritos por oposição aos outros agentes envolvidos, mas penso
que todos nós somos peritos, na medida em que todos fornecemos um contributo importante
na produção das qualificações e competências necessárias ao mercado de trabalho.

Não sei qual foi o termo utilizado em francês, mas em inglês este foi traduzido por "social
players" (actores sociais). Os parceiros sociais não são, obviamente, "actores sociais", na
medida em que a nossa tarefa não consiste em representar. A nossa tarefa é bem mais séria.
Os parceiros sociais desempenham um papel importante enquanto peritos, porque oferecemos
uma imagem realista do que se passa no mercado de trabalho e do que podemos esperar não
só dos jovens, como também dos adultos.

Consideramos que os sistemas escolares (todos eles, incluindo os sistemas escolares de base)
ignoram o futuro dos jovens depois da escola. É uma espécie de falta de compreensão da
nossa sociedade e daquilo que a nossa sociedade deveria ser. É por essa razão que, depois de
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transitarem do sistema educativo para o mercado de trabalho, os jovens ficam assustados
quando são confrontados com algo de que nunca ouviram falar e que desconhecem totalmente.

Penso que é importante fazer a distinção entre empregabilidade e adaptabilidade. Não pode
haver adaptabilidade se não houver empregabilidade. É preciso, deste modo, investir na
empregabilidade das pessoas, quer no sistema escolar de primeira, como de segunda
oportunidade.

A empregabilidade é aquilo que se obtém ou se adquire no sistema escolar. A adaptabilidade é
o resultado da experiência do dia-a-dia, do trabalho diário, da reflexão no final do dia de
trabalho, daquilo que se aprende tendo em vista a próxima tarefa no emprego.

Enquanto entidades empregadoras, interessa-nos que haja um elevado nível de adaptabilidade,
na medida em que um elevado nível de adaptabilidade constitui a melhor forma de assegurar a
compatibilidade entre a coesão social e a concorrência.

No que se refere ao método pedagógico que consiste em partir de matérias específicas para
chegar a matérias de carácter mais geral, podemos afirmar que faz parte da própria natureza
das escolas de segunda oportunidade. Seria, talvez, necessário procurar inverter os sistemas e
ensinar a estes jovens o gosto pela aprendizagem. Enquanto as pessoas não adquirirem o gosto
pela aprendizagem, nunca conseguirão ser adaptáveis ou, simplesmente, empregáveis no
mercado de trabalho.

Este é o nosso objectivo comum, enquanto intervenientes no domínio da formação inicial e
contínua, não obstante o facto de poder haver soluções variáveis e modelos diferentes.
Quando afirmo que somos todos peritos, importa admitir, no entanto, que nenhum de nós terá
respostas concretas e absolutas relativamente aos objectivos finais dos sistemas educativos e
às nossas necessidades futuras, ou até mesmo actuais, em termos de competências e de
qualificações.

Nenhum de nós conhece o rumo exacto das próximas evoluções. Navegamos todos num mar
de incertezas. Este mar de incertezas é, em meu entender, um desafio e representa para nós
uma oportunidade, ou se preferirmos, uma porta aberta.

Edward Tersmette

No que diz respeito à questão da prevenção/remédio, penso que a resposta passa
necessariamente pela questão de saber se é possível evitar qualquer tipo de insucesso escolar.
Receio que tal seja impossível, pelo menos, no mundo imperfeito em que vivemos
actualmente.

O que importa é assegurar que a segunda oportunidade seja uma oportunidade real, uma
"oportunidade" de qualidade, de excelência.
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Uma segunda oportunidade não deve ser uma opção secundária, uma opção de recurso ou de
ocasião. Não deve representar para os jovens uma alternativa que os leva a optar por uma via
inferior, mas sim uma alternativa que contribua da melhor forma possível para integrá-los na
via principal (main street) da vida. Deverá ser uma segunda oportunidade de primeira
qualidade.

O Sr. Éric Fries Guggenheim colocou algumas questões interessantes. Quem deverão ser os
intervenientes? Os comentários do Sr. Wolfgang Schlegel foram muito pertinentes.
Constatamos ainda que o empenho das autoridades locais é cada vez maior. Todavia, seria um
pouco arriscado chegar a uma situação em que os sistemas educativos nacionais assumiriam
as responsabilidades pelos jovens inseridos no sistema dito de primeira oportunidade e as
colectividades locais assumiriam as responsabilidades pelos jovens inseridos no sistema dito
de segunda oportunidade. Os encargos relativos aos jovens em formação, independentemente
de pertencerem à via de primeira ou de segunda oportunidade, deverão ser assumidos por
todos os intervenientes, incluindo, naturalmente, as empresas. Esta realidade está bem patente
nos Estados-Membros, onde as empresas participam não só na formação dos jovens com
dificuldades, mas também nos sistemas de formação mais correntes, proporcionando um
contacto com a vida profissional, o que representa para muitas pessoas um grande factor de
motivação.

No que diz respeito à questão prevenção/remédio, não considero que a distinção entre estes
dois termos seja pertinente neste momento. A prevenção é por vezes uma forma de
recuperação prévia ou ex-ante. Na Irlanda (nos países anglo-saxónicos), por exemplo, fala-se
de estratégias de intervenção precoce. Estas estratégias são, em minha opinião, muito
importantes. Ouvimos, por vezes, os professores comentar que alguns alunos entram na sala
de aula com o desalento estampado no rosto. Estes jovens cresceram num ambiente cultural de
nível inferior, num ambiente familiar problemático, num bairro marginalizado, com alguns
amigos marginais e todos esses factores contribuíram para condicioná-los  e orientar o seu
percurso.

O papel dos pais neste contexto tem um importância fundamental, na medida em que são os
principais educadores, os educadores primários.

Sabe-se, aliás, que o cérebro dos jovens é mais flexível nas idades mais precoces (aos 4 ou 5
anos). O trabalho desenvolvido com os jovens deverá, por essa razão, ocorrer mais cedo do
que no período em que intervimos actualmente.

No que se refere à relação entre o sistema de primeira e de segunda oportunidade, gostaria
também de salientar que, no movimento das escolas de segunda oportunidade, tentámos a todo
o custo evitar que se produzissem os chamados "efeitos perversos".

Se implementarmos um processo de segunda oportunidade demasiado cedo, se tentarmos
recuperar os jovens numa idade demasiado precoce, ou seja, quando estes ainda se encontram
na fase da escolaridade obrigatória, corremos o risco de transmitir uma mensagem totalmente
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errada ao sistema educativo: do nosso ponto de vista, a escolaridade obrigatória não implica
apenas a obrigação, para os jovens, de ir às aulas, mas também a obrigação, para o sistema
escolar, de procurar os jovens quando estes não vão às aulas ou estão ausentes e de fazer com
que estes regressem ao sistema escolar.

Se criarmos dispositivos de segunda oportunidade paralelos ao sistema escolar, corremos o
risco de facilitar o trabalho deste último, de transmitir ao sistema escolar a mensagem de que
sistema de segunda oportunidade estará sempre presente para tratar de determinadas
categorias de jovens enquanto o sistema escolar se poderá concentrar nos outros jovens,
naqueles em que vale a pena investir.

Ora, no nosso programa da escola da segunda oportunidade da Comissão, nós sempre
afirmamos que os jovens só podem evoluir num programa desta natureza se já não tiver em
idade de escolaridade obrigatória.

Por último, gostaria de referir ainda que, nesta comparação entre escola da primeira e da
segunda oportunidade, a primeira possui a grande vantagem de ser passível de reconhecimento
e certificação, o mesmo não se verificando com inúmeras iniciativas de segunda oportunidade.
Existem de facto excelentes iniciativas de segunda oportunidade, desenvolvidas de forma
extremamente eficiente, que não conferem os diplomas formais que as escolas da primeira
oportunidade conferem. Este é um problema real. Se procuramos reintegrar uma pessoa num
percurso normal, ou seja, na via de formação principal (main stream), deveríamos igualmente
estar aptos a conferir uma certificação, tal como no sistema formal, e a assegurar que essa
pessoa seja reconhecida na via de formação principal. Deveríamos possuir os mesmos
diplomas e os mesmos certificados.

Nalguns países, isto é possível. Barbara Brodigan, por exemplo, mostrou-nos que o sistema de
NVQ permitia conceder certificações formais destas competências. Em muitos países, esta
possibilidade não existe infelizmente, o que constitui um grande problema.

Nos EUA, por exemplo, existe um sistema paralelo. Neste país, é possível obter o diploma do
ensino secundário (High School Diploma) num liceu (Highschool), mas existe igualmente
aquilo que se designa de "diploma geral equivalente" (General Equivalent Diploma) que
constitui na realidade um exame que pode ser realizado nos municípios, nas bibliotecas, etc.
Existem vários organismos habilitados a organizar este exame. As pessoas que obtêm este
diploma ficam mais ou menos em pé de igualdade com as pessoas que possuem o diploma do
Ensino Secundário (High School Diploma). Esta alternativa é muito importante e exige a
cooperação do sistema educativo. É por essa razão que as iniciativas das escolas de segunda
oportunidade deveriam, em nossa opinião, estar inseridas ou, pelo menos, ser reconhecidas no
sistema educativo, tendo em conta a questão da certificação acima apontada.

A questão da viabilidade e do financiamento constitui outro argumento a favor desta
integração: muitos projectos desta natureza dependem de financiamentos comunitários,
financiamentos locais, subsídios, etc. Possuem, deste modo, perspectivas muito limitadas e
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vêem-se muitas vezes forçados a lutar pela sua sobrevivência. São iniciativas de sobrevivência
a favor de crianças sobreviventes, o que constitui, de certa forma, uma estranha combinação.
Se a iniciativa de segunda oportunidade estiver integrada no sistema formal, poderá então
beneficiar das mesmas oportunidades de financiamento formal de que beneficiam outras
iniciativas.

Corremos, todavia, o risco de cair no eterno problema que surge sempre que tentamos
formalizar uma nova estrutura ou sistema, que é o de enfrentar certos vícios inerentes ao
sistema formal: burocracia excessiva, falta de flexibilidade, etc. É necessário encontrar um
método que permita combinar as vantagens da solução local (proximidade, flexibilidade) com
o reconhecimento nacional.

Caroline Jones

No Reino Unido, algumas iniciativas já estão a ser desenvolvidas no domínio da prevenção e
da reintegração dos jovens no sistema formal. Existem, actualmente, alguns projectos em
curso, tais como o "Jovens cidadãos" (Young Citizens), que envolve um trabalho com crianças
desde muito cedo nas escolas primárias, no sentido de ajudá-las a compreender o seu papel na
sociedade e aquilo que têm para oferecer. O simples facto de as crianças terem consciência
daquilo que têm para oferecer reduzirá os riscos de abandonarem o sistema.

Quando falamos da oposição entre primeira e segunda oportunidade, podemos levantar a
questão de saber o que sucede aos jovens que fracassam no sistema de segunda oportunidade.
Seria talvez mais conveniente falar de novas possibilidades ou de possibilidades alternativas
em vez de oportunidades.

Penso que é fundamental que todos os agentes intervenientes no sistema trabalhem em
conjunto e que as competências que temos para oferecer e mobilizar sejam partilhadas, em vez
de nos confrontarmos uns com os outros. Temos muito para oferecer num sistema educativo e
devemos ajudar as escolas a aproveitar da melhor forma possível os recursos de que dispõem,
a fim de prevenir o fenómeno da exclusão e evitar que os jovens se excluam a si próprios. O
objectivo consiste em mantê-los envolvidos no sistema.

É igualmente importante trabalhar com a comunidade local. O desenvolvimento da
comunidade constitui um pré-requisito essencial se queremos trabalhar com as famílias e as
pessoas da comunidade local, identificar as necessidades e problemas desta e introduzir
soluções. Por exemplo, se existem jovens em risco de exclusão, propomos alternativas à
formação para adquirir competências etc., razão pela qual é fundamental trabalhar em
conjunto.
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18.3. As novas tecnologias enquanto instrumento de integração e
de socialização versus os potenciais riscos de aumento da
exclusão

Éric Fries Guggenheim

Correndo o risco de abrir outro fórum dentro do presente fórum, irei colocar uma terceira
questão sobre um tema que não gosto , pessoalmente, de abordar, porque me sinto já um
pouco desactualizado: as novas tecnologias (as tecnologias da informação e das
comunicações - TIC).

As novas tecnologias (NT) estão, com efeito, muito na moda e não se fala praticamente de
outra coisa. Até pessoas como eu acabaram por trabalhar quase exclusivamente através da
Internet.

Podem as novas tecnologias ser encaradas como um instrumento de integração e de
socialização ou, pelo contrário, comportam um potencial risco para reforçar a exclusão?
Ontem, fiquei bastante impressionado com a intervenção de Jean-Yves Rochex sobre o papel
fundamental da escrita, da cultura escrita. Será que as NT nos remetem para a cultura escrita?
Jean-Yves Rochex afirmava ontem que tudo está já predeterminado: algumas pessoas
utilizarão as NT no quadro de uma cultura escrita, enquanto que outras pessoas as utilizarão
para toda um série de finalidades, incluindo para jogos da guerra das estrelas.

A questão que se coloca é a seguinte: serão as NT um meio para desenvolver a formação ao
longo da vida, fomentar o interesse ou, talvez, motivar um público diferente de forma
diferente? Será que, ao contrário, comportam o risco de, por um lado, proporcionar novos
instrumentos a pessoas que podem aceder aos mesmos porque vivem num país onde essas NT
já estão desenvolvidas ou porque vivem num meio onde existem recursos para o efeito e, por
outro lado, de privar deste tipo de acesso pessoas que vivem num país onde essas NT em
questão não são usuais ou que não dispõem de recursos materiais para aceder a este tipo de
equipamento? As NT constituem uma nova oportunidade ou um novo risco de exclusão?

Régis Regnault

Esta questão é muito pertinente. Nalguns sectores de actividade, poderíamos até eliminar o N
(novas) da expressão NT. Em França, existe ainda aquilo que designamos de TICE
(Tecnologias da Informação e das Comunicações no domínio da Educação), que se inserem
noutra lógica diferente.

Com efeito, nem todo os jovens, nem todos os homens e nem todas mulheres são iguais
perante as tecnologias da informação e das comunicações e essa desigualdade não se coloca
apenas em termos de equipamentos. Estas tecnologias levantam o problema que qualquer
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ferramenta levanta. Tal como a língua de Esopo, reúnem a melhor das vantagens e o pior dos
inconvenientes. Na qualidade de professor, posso afirmar que as primeiras experiências que
tivemos no ensino profissional superior na área das línguas foram significativas. Somos
confrontados com realidades que nos passavam despercebidas anteriormente e deparamo-nos
com as desigualdades existentes entre os nossos alunos e com as nossas próprias lacunas na
utilização de uma ferramenta, que chegam a colocar a nossa própria profissão em causa.

Este não é o único motivo que nos leva a reflectir sobre a profissão de professor ou formador
actualmente. Com as tecnologias da informação, os problemas surgem-nos, todavia, de forma
evidente.

Esta é apenas uma primeira abordagem da questão, sobre a qual Jean-Yves Rochex teve uma
intervenção muito pertinente, que não voltarei a abordar aqui. Gostaria, no entanto, de
aproveitar para analisar outro aspecto das novas tecnologias, que é, na sequência do tema
discutido anteriormente, a relação necessária entre o sistema educativo e o mundo do trabalho,
numa perspectiva mais geral que não contempla apenas a perspectiva do remedeio, mas diz
respeito à necessidade de cooperação entre estes dois mundo, que implica uma cooperação
mais vasta da escola com o mundo que a rodeia.

Na nossa sociedade, nomeadamente no mundo do trabalho, podemos observar fenómenos
muito paradoxais. As novas tecnologias contribuem, efectivamente, para elevar o nível de
conhecimento, de competências e de qualificações de todos os trabalhadores e de todos os
membros do colectivo de trabalho, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas tecnologias da
informação e das comunicações permitem uma divisão do trabalho que contribui para
incrementar as desigualdades. Nalguns sectores de actividade, a introdução das TIC não supõe
obrigatoriamente um desenvolvimento das qualificações e das competências e não implica
forçosamente uma modernização do trabalho. Poderá ter um efeito precisamente contrário. No
sector da limpeza, por exemplo, a introdução das TIC conduziu a um agravamento
relativamente dramático das condições de trabalho e da situação profissional dos
trabalhadores.

Observamos uma divisão do trabalho em que temos, de um lado, pessoas a quem são exigidas
cada vez mais competências no domínio do manuseamento de ferramentas e no domínio da
cultura geral para poder utilizar essas ferramentas no âmbito das suas tarefas profissionais.
Temos, no outro extremo, uma organização do trabalho que obriga simples operadores de
máquinas a desempenhar tarefas que não têm muito a ver com as necessidades de qualificação
e formação.

Este fenómeno é particularmente importante, na medida em que contribui para transformar de
forma significativa o panorama social. Para nós, trata-se de uma evolução lamentável, porque
defendemos a ideia de que empresa deve desempenhar um papel importante não só ao nível
das soluções, mas também ao nível da formação do seu efectivo. Quando falo em empresa,
refiro-me obviamente ao colectivo de trabalho, cujos principais agentes são os trabalhadores.
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Não pretendo com isto retirar nenhum direito aos empregadores, mas temos sempre a
tendência para confundir as empresas com os empregadores. Uma empresa é, acima de tudo,
constituída por trabalhadores e, na minha opinião, deve ser perspectivada em três níveis
principais:

(a) como local de produção;

(b) como local de formação e de elaboração de conteúdos de formação;

(c) como local de trabalho.

Com efeito, e este ponto foi muito pouco frisado nos últimos dois dias deste fórum, as escolas
já não têm o monopólio do saber na nossa sociedade actual, quer em termos de elaboração,
quer em termos de transmissão. Elas deverão necessariamente ser mais abertas e as empresas
podem constituir um espaço para a elaboração dos conteúdos de formação relacionados,
naturalmente, com as qualificações e o emprego. As empresas podem deste modo, através dos
seus trabalhadores, fazer com que a colectividade beneficie do seu saber fazer e do seu
conhecimento.

Relativamente à grande riqueza do potencial existente nas nossas empresas, estou de acordo
com o Sr. Tersmette sobre a necessidade de adoptar um sistema de qualificações e diplomas
comum para as diferentes vias de formação. É importante que os objectivos sejam os mesmos,
independentemente da via de formação, o que levanta a questão de saber como alcançar este
intento e como mobilizar todas as pessoas para o mesmo. Esta questão deve ser igualmente
colocada do ponto de vista do serviço público. Quando falo de serviço público, não me refiro
a um serviço público estatal, igual ao modelo que veiculava no passado, mas sim um serviço
público democrático, aberto, assente numa estrutura em rede e na colaboração, um serviço
público de educação, formação e orientação. Em França, está actualmente a ser discutida uma
forma de aproximar dois mundos que, infelizmente, se encontram separados: a orientação
escolar e a orientação profissional. Julgo que é necessário reflectir sobre a criação de um
serviço público de orientação geral que abranja a escola, o emprego e a formação ao longo da
vida. As empresas também têm um papel interessante a desempenhar neste processo.

Infelizmente, constatamos que as condições em que a nossa sociedade se desenvolve não
permite explorar esta potencialidade e assistimos mesmo a uma tendência inversa. O
Ministério da Educação francês e o seu ministro delegado responsável pelo ensino
profissional estão, actualmente, a reflectir sobre a adopção de um protocolo entre as empresas
e o ministério para regulamentar e orientar os estágios dos jovens em formação profissional
nas empresas. Foram, com efeito, detectadas algumas situações abusivas associadas não só
aos problemas de receitas evocados há pouco por Heikki Suomalaïnen, representante da
UNICE, mas associadas também às dificuldades que as PME enfrentam actualmente. As PME
revelam um interesse imediato em recrutar jovens estagiários, mas não dispõem dos recursos
necessários para assumir este papel pedagógico e educativo que deveriam cumprir, o que por
vezes cria situações em que alguns programas de alternância dos jovens entre a escola e a
empresa não são aceitáveis por constituírem uma forma de exploração. Nem todas as
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empresas agem dessa forma e, felizmente, existem casos em que a experiência dos jovens
numa empresa se traduz numa verdadeira formação e numa verdadeira qualificação. Devem
ser combatidos, sem excepção, todos os casos de abuso, de estágios de formação fictícios em
empresas ou de jovens mobilizados para a produção sem que daí resultem benefícios para os
mesmos ou para a colectividade.

Neste contexto, relativamente à questão que coloquei no início da minha intervenção sobre a
dualidade das NTIC que nos proporcionam todas as vantagens e inconvenientes, penso que é
absolutamente necessário colocar a questão política de fundo sobre a utilização da ferramenta:
em que quadro deverá essa cooperação necessária funcionar?

Lise Skanting

Não creio, ao contrário do que receava Éric Fries Guggenheim, que as pessoas passam horas a
jogar à "guerra das estrelas" na Internet. É preciso ter em conta que todos estes jogos foram
criados no intuito de desenvolver o pensamento estratégico dos jovens utilizadores. Ora o
pensamento estratégico é um elemento necessário no mercado de trabalho. Os professores não
deveriam estar preocupados pelo facto de os jovens jogarem à guerra das estrelas ou qualquer
outro tipo de jogo na Internet ou em consolas. Já discuti várias vezes este assunto com
professores, que não têm consciência do que está em jogo. Dizem, de uma forma geral, que
não querem saber deste tipo de jogos de "guerra". É certo que se trata de jogos de guerra e que
todos somos contra a guerra, mas o tipo de exercício mental que proporcionam (raciocínio
rápido, escolha entre várias possibilidades ou objectivos) é muito importante para as situações
do nosso dia-a-dia em que somos confrontados com novos desafios: temos de encontrar novas
soluções, não podemos voltar atrás, temos de tomar decisões com base nas nossas
experiências anteriores, mas não podemos aplicar a mesma solução tomada anteriormente!

Tal como já foi dito anteriormente, o desafio das TIC remete-nos para a oposição entre
diversidade e unidade. A Internet é uma espécie de sistema unificado. Pode ser utilizado por
qualquer pessoa: todo o mundo utiliza as mesmas ferramentas e métodos, mas não de forma
uniforme, porque o volume de informações disponíveis é de tal modo colossal que cada
pessoa pode optar por uma das diferentes soluções existentes.

Segundo a lei dinamarquesa sobre o sistema escolar (a folkeskole), as TIC devem ser
integradas na formação ministrada em todo o sistema escolar. Embora este objectivo não
tenha sido ainda plenamente alcançado, penso que esta é uma boa forma de tomar em
consideração o percurso dos jovens depois da escola.

Penso que as TIC já tiveram uma grande influência sobre os nossos jovens. Há dias, descobri
um estudo dinamarquês segundo o qual as raparigas já não queriam brincar com bonecas. Que
grande tragédia! E que os rapazes já não querem brincar com carrinhos. Que enorme tragédia!
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Os comerciantes de brinquedos verificaram que a idade dos seus clientes decrescia um ano
todos os anos, pelo que as raparigas deixam de brincar com bonecas aos 6 anos e os rapazes
deixam de brincar com carrinhos um pouco mais tarde. Segundo estes comerciantes, esta
tendência dever-se-ia a uma falta de originalidade por parte das crianças.

Não consigo compreender este raciocínio. As pessoas que se lembram do seu tempo de
criança recordarão certamente quão aborrecido era brincar às bonecas. Esta era, contudo, a
nossa única opção. Hoje em dia, as crianças têm mais opções. Podem através da Internet
aceder a um vasto leque de informações, explorar inúmeros conteúdos novos e fazer coisas
muito mais interessantes do que era possível no passado. Penso que é um sinal muito positivo
para a próxima geração.

Na minha opinião, a Internet e as TIC constituem um instrumento democrático. Contribuem
para reforçar a democracia. Basta saber ler e escrever (a finalidade de todos os sistemas
escolares) para poder utilizar as TIC. É, por essa razão, necessário adquirir a capacidade de
ler e escrever. É certo que essa capacidade não está tão desenvolvida quanto seria desejável,
como nos mostram vários estudos, o que é verdadeiramente decepcionante.

As TIC são, deste modo, uma ferramenta democrática e essa realidade é válida também para
as empresas. Hoje em dia, podemos todos ser considerados como trabalhadores, incluindo os
próprios empregadores. Temos, assim, um interesso comum que consiste em assegurar que os
recursos humanos são utilizados da melhor forma possível. Embora tenhamos todos tarefas
diferentes a desempenhar, temos todos interesse em que essas tarefas sejam levadas a cabo da
melhor forma possível. As decisões cabem naturalmente aos empregadores, enquanto  que a
execução cabe aos trabalhadores, mas um bom trabalhador pode igualmente propor boas
soluções que serão aceites pelo empregador.

Não se trata de uma imagem a preto e branco, sendo por esta razão que jogos como o da
"guerra das estrelas" são muito importantes para as pessoas, na medida em que requerem
competências importantes que necessitamos no local de trabalho, quer do ponto de vista dos
empregadores, quer do ponto de vista dos trabalhadores, para encontrar novas soluções e
tomar decisões num período de tempo limitado, para mobilizar toda a nossa capacidade na
busca de soluções para os problemas concretos que se levantam na prática.

Quando afirmo que as TIC reforçam aquilo que torna as nossas sociedades em sociedades
democráticas, refiro-me às competências que devemos possuir não só desde o início do
sistema escolar, mas também na nossa formação ao longo da vida. Segundo as afirmações de
um investigador, é necessário, antes de mais, possuir as bases, ser capaz de desempenhar uma
tarefa, sob pena de nunca conseguir vingar na vida. Temos de possuir competências
profissionais, desenvolvidas a partir das nossas competências pessoais, da nossa capacidade
para aplicar aquilo que já aprendemos. Quando somos capazes de aplicar o que já
aprendemos, conseguimos desempenhar outras tarefas com outras pessoas, que já possuam
também a capacidade de aplicar na prática aquilo que já aprenderam.
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Como podem ver, não podemos valorizar apenas as competências sociais, é necessário ter
igualmente em conta as competências pessoais e as competências profissionais. Estes três
tipos de competências desempenham um papel igualmente importante tanto ao nível da
empregabilidade, como ao nível da adaptabilidade.

Voltando às TIC, deveríamos talvez deixar de falar das TIC enquanto meras ferramentas. As
TIC são um novo mundo, uma nova forma de pensar, um novo modo de vida. Não são um
instrumento ao serviço da sociedade, mas constituem em si uma nova sociedade emergente.
Podemos, obviamente, optar por não alinhar com esta sociedade, mas podemos também optar
por antecipá-la e remar nas suas águas difíceis. Eu prefiro esta perspectiva.

Edward Tersmette

Estou muito preocupado com o futuro das crianças dinamarquesas. Creio que deveremos
muito em breve adoptar uma directiva comunitária para regulamentar esta questão, por forma
a obrigar as crianças a brincar novamente com carrinhos e bonecas. (Não comuniquem este
comentário à vossa agência de imprensa, era apenas uma piada).

A expressão novas tecnologias é sem dúvida uma expressão mágica. Se tivermos em conta as
dificuldades com que o nosso colega Éric Fries Guggenheim se deparou ao utilizar o
retroprojector, parece-me ao mesmo tempo despropositado exagerar a importância destas
novas tecnologias.

Esta questão leva-me às reflexões de Charles Leadbeater, autor britânico de uma obra
intitulada "Living on thin air", num discurso proferido no Reino Unido, em que este autor faz
referência aos seus avós. Quando estes olhavam à sua volta dentro de casa, não faziam a
menor ideia de como funcionava qualquer aparelho ou instrumento: como funcionava o
relógio, como lavar a roupa, etc. Actualmente, quando olhamos à nossa volta numa sala,
somos totalmente incapazes de explicar como tudo isso funciona. Conseguimos ligar
televisão, mas ninguém consegue verdadeiramente explicar como funciona este aparelho:
como é que uma onda invisível nos permite ver jogos de futebol do campeonato europeu?
Como é que uma onda também invisível nos permite assar um frango? Sabemos trabalhar com
máquinas, mas não sabemos, na realidade, como estas funcionam. Não conseguimos explicar
como funcionam as máquinas e não conseguimos repará-las quando avariam.

Temos aqui um paradoxo interessante. Não deveríamos falar de uma sociedade baseada no
conhecimento, mas sim de uma sociedade baseada na ignorância. Somos totalmente
ignorantes e confiamos nos peritos que vêm à nossa casa para nos ajudar a solucionar um
problema.

Assim, e este é o meu primeiro ponto de vista, é importante e cómico constatar que, não
obstante o facto de as novas tecnologias nos conferirem uma maior liberdade e
individualização, permitindo-nos planear o nosso percurso educativo e fazer tudo sozinhos
graças ao nosso computador pessoal, somos, ao mesmo tempo, muito dependentes desta
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pequena minoria de pessoas que sabem reparar as máquinas quando avariam e não
dominamos realmente os instrumentos com que trabalhamos. Penso que este facto levanta um
problema filosófico muito importante. Será que as novas tecnologias nos tornam mais
autónomos? Tenho sérias dúvidas.

O trabalho que envolve as novas tecnologias da informação e das comunicações (NTIC)
comporta, além disso, alguns aspectos negativos. Por exemplo, a educação assenta igualmente
no diálogo, na interacção, na troca de experiências e de ideias, etc. Ora, habitualmente, nós
não falamos com o nosso computador. Algumas pessoas poderão fazê-lo, quando perdem a
paciência. Neste caso, não podemos dizer que se trata de um diálogo, mas sim de agressões
verbais, que por vezes se transformam em agressões físicas. Deveríamos, deste modo,
preocuparmo-nos com o facto de o computador ser uma forma essencialmente passiva de
consumir as informações que nos são disponibilizadas e não deixar de ter em conta que a
educação deve igualmente ser um espaço de diálogo e interacção.

Isto leva-me ao segundo ponto que queria abordar: a educação deve desenvolver o espírito
crítico e preparar as pessoas para a cidadania.

Quando falamos de Internet, falamos da sociedade da informação. Pergunto, todavia, num tom
assumidamente provocatório, de que falamos nas nossas páginas de Internet dedicadas aos
nossos projectos e às instituições que representamos? Não se trata aqui mais de uma sociedade
da propaganda, da publicidade do que uma sociedade da informação na perspectiva da Internet
enquanto grande fonte de informação. Muito poucos alunos serão capazes de fazer a distinção
entre informação factual e simples adorno, entre aquilo que se inscreve na ordem do desejo e
aquilo que se inscreve na ordem do pensamento mágico.

Em terceiro lugar, penso que as NTIC levantam também alguns problemas na interacção entre
professores e alunos. Quando alguns alunos estão muito mais avançados do que os próprios
professores na utilização das NTIC, o caso torna-se particularmente problemático para os
professores que deveriam, supostamente, representar a autoridade na sala de aulas, o agente
que ensina, forma e orienta os alunos. É problemático quando os alunos possuem
conhecimentos mais actualizados do que os professores sobre estas tecnologias e quando estas
invadem a sala de aulas. A necessidade de formar os professores torna-se aqui evidente.

Nos EUA, um país manifestamente muito mais avançado do que os nossos no que diz respeito
ao uso das NTIC (que já alcançaram neste país o estatuto de velhas tecnologias), vários
estudos revelaram que os contactos virtuais estão a substituir os contactos reais. Muitos jovens
adolescentes passam grande parte do seu tempo sozinhos no seu quarto e evitam o contacto
com a vida real.

As NTIC comportam, todavia, toda uma série de elementos positivos. Falámos, há pouco, do
jogo da "guerra das estrelas". Estes jogos conferem à aprendizagem um carácter mais lúdico,
que penso ser muito importante. As tecnologias multimedia permitem realmente aproximar a
aprendizagem (learning) e o jogo, o que não acontece no ensino tradicional. Esta relação pode
efectivamente atrair os alunos e motivá-los para o estudo.
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No contexto do nosso tema de trabalho actual, é muito importante observar que, graças ao
computador a formação pode ocorrer ao ritmo e ao estilo de aprendizagem de cada pessoa.
Isso permite-nos, por exemplo, cometer erros em frente do nosso computador, sem que
ninguém veja. Habitualmente, aprendemos com os nossos erros. No computador, podemos
errar 2, 3 ou 4 vezes até percebermos o motivo desses erros e aprender com isso, sem termos
de sentir embaraço, sem ter o característico sentimento de inferioridade em relação aos outros
e sem termos de ser sancionados pelos nossos erros. Quando falamos de segunda
oportunidade, penso que as novas tecnologias oferecem um verdadeiro potencial, na medida
em que proporcionam um instrumento adaptável aos diferentes ritmos e estilos de
aprendizagem existentes numa sala de aulas.

Para concluir, se fizermos o balanço dos aspectos positivos e dos aspectos negativos,
voltamos à questão de saber se podemos ou não confiar na capacidade do homem para
dominar essas tecnologias. A questão é idêntica à que se coloca relativamente à energia
nuclear ou as manipulações genéticas. Enquanto estivermos consciência de que somos
responsáveis pelas tecnologias que desenvolvemos, os aspectos positivos prevalecerão sobre
os aspectos negativos e conseguiremos controlar tudo o que for negativo. Penso, todavia, que
a nossa visão do problema dependerá da veia optimista ou pessimista de cada um.



200



201

19. Lista dos Participantes

Ambrogetti Francesco CESOS - Centro di studi economici, sociali e sindacali
Roma, Itália

Bang Johannes Ministry of education – Copenhaga, Dinamarca

Bogard Gerald Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
Montreal, França

Bouffioux Jacques Conseil de l'Éducation et de la Formation de la Communauté
Française de Belgique – Bruxelas, Bélgica

Brodigan Barbara Second Chance School – East Leeds Family Learning Centre
Leeds, RU

Casal Bataller Joaquim Universitat Autònoma de Barcelona – Sociologia
Bellaterra (Barcelona), Espanha

Caviglia Daniele Libera Università degli Studi "S. Pio V" – Roma, Itália

De Vroey Annet Gezin & Handicap – Grimbergen, Bélgica

Drobne Jelka Centre for Vocational Education and Training
Liubliana, Eslovénia

Fakhfakh Wahab Confédération Force ouvrière – Paris, França

Falgueras Ruscalleda Francesc Consejo de Cámaras de Comercio de Catalunya – Programa
E+E – Barcelona, Espanha

Franceschetti Massimiliano Isfol - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori – Roma, Itália

Gleeson Jim Department of Education and Professionnal Studies
College of Education – University of Limerick, Irlanda

Gómez Recio Fernando Confederación Sindical de CC.OO. – Madrid, Espanha

Herrero Pérez José Carlos GEOTROPIA – Hervás, Espanha

Jones Caroline Newport County Borough Council – C/o CEFN Wood
Community Education Centre – Newport, País de Gales, RU

Lavelle Jane Newport County Borough Council – C/o CEFN Wood
Community Education Centre – Newport, País de Gales, RU



202

Ljung Verner Foreningen for produktionsskoler og produktionshøjskoler
Vejle, Dinamarca

Mönks Franz J. CBO – Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
Katholieke Universiteit Nijmegen, Países Baixos

Montedoro Claudia ISFOL – Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori – Roma, Itália

Nau Xavier CFDT - Confédération Française Démocratique du Travail
Paris, França

Rauti Isabella Libera Università degli Studi "S. Pio V" – Roma, Itália

Regnault Régis CGT - Confédération générale du Travail
Montreal, França

Rochex Jean-Yves Université de Paris VIII, Vincennes – Saint-Denis
Saint-Denis, França

Rué Paul Europe et Société – Paris, França

Schlegel Wolfgang INBAS – Bruxelas, Bélgica

Schneider Manfred BBJ Unternehmens Gruppe – Berlim, Alemanha

Schrodt Heidi Gymnasium Rahlgasse – Viena, Áustria

Skanting Lise Danish Employer's Confederation – Copenhaga, Dinamarca

Stefani Emmanouela Technopolis – Salónica, Grécia

Suomalainen Heikki Confederation of Finnish Industry and Employers
Helsínkia, Finlândia

Tersmette Edward European Commission – DG Education and Culture
Bruxelas, Bélgica

Vogel Thomas Universität der Bundeswehr Hamburg – Berufs- und
Arbeitspädagogik – Hamburgo Alemanha



Cedefop (Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional)

Agora IX: Modelos alternativos de formação. Salónica, 26-27 de Junho de 2000

Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeais

2003 – VI, 202 p. – 21 x 29,7 cm

(Cedefop Panorama series; 79 – ISSN 1562-6180)

ISBN 92-896-0172-8

N° de catálogo: TI-47-02-688-PT-C

Grátis – 5137 PT –




	Preâmbulo
	Programa do fórum
	Índice
	1. A integração dos alunos imigrantes no sistema de ensino dinamarquês  Johannes Bang
	2. Serviços de apoio para a educação inclusiva  Annet De Vroey€( )
	2.1. O estigma social das escolas de ensino especial
	2.2. As diferenças deixaram de ser “simples” categorias
	2.3. Rumo às ideias positivas e ao pensamento ecológico
	2.4. Inclusão versus integração
	2.5. Diferenciação na sala de aula
	2.6. Modelos diferentes para a inclusão
	2.7. Outro paradoxo
	2.8. Serviços de apoio

	3. Ensino separado ou co educação?  Heidi Schrodt€( )
	3.1. Possíveis respostas a esta situação: o exemplo da ‘Gymnasium Rahlgasse’ em Viena
	3.2. O que temos para oferecer? Em que ponto nos encontramos em 2000?

	4. Ao serviço das necessidades dos sobredotados: o modelo da combinação óptima  Franz J. Mönks
	4.1. O desenvolvimento humano e os sobredotados
	4.2. A psicologia do desenvolvimento
	O que é a sobredotação: quatro modelos diferentes
	4.3.1. Os modelos baseados no perfil
	4.3.2. Modelos cognitivistas
	4.3.3. Modelos baseados no desempenho
	4.3.4. Modelos baseados numa perspectiva sociocultural/psicossocial

	4.4. Sobredotação: um modelo multifactorial
	4.5. O elemento cognitivo e as necessidades socio emocionais das crianças sobredotadas
	4.6. Alguns resultados de estudos efectuados sobre crianças e adolescentes sobredotados
	Resumo
	Bibliografia

	5. A evolução democrática do ensino: uma cultura para todos?  Jean-Yves Rochex
	5.1. Fundamentos, armadilhas e perigos de uma questão recorrente
	5.2. Formar o espírito na ordem das razões

	6. As escolas de produção dinamarquesas   Verner Ljung
	6.1. Antecedentes das escolas de produção dinamarquesas e o seu lugar na sociedade
	6.2. As escolas de produção enquanto etapas intermédias destinadas a motivar os jovens a concluírem a sua formação
	6.3. Relação com as escolas livres e antecedentes na tradição dinamarquesa de educação popular para adultos
	6.4. Objectivo: desenvolver as competências dos jovens para a vida
	6.5. Um modelo de escola com possibilidades e limites extremamente flexíveis
	6.6. As sessões práticas enquanto elemento central da formação
	6.7. A necessidade enquanto factor de motivação para os jovens.
	6.8. Do círculo interior para o círculo exterior
	6.9. Estabelecer uma ligação entre a formação  e o desenvolvimento pessoal dos jovens.
	6.10. Participação dos formandos em outras actividades de formação.
	6.11. Métodos e atitudes pedagógicas
	6.12. Um grande desafio para os colaboradores
	6.13. O que acontece aos jovens quando saem da escola?
	6.14. Avaliação das escolas de produção pela OCDE
	6.15. Uma escola com muitas possibilidades

	7. Uma revisão às escolas oficinais/casas de ofícios na região da Estremadura, Espanha.   José Carlos Herrero Lucas
	7.1. Introdução
	7.2. Definição e avaliação das EO/CO
	7.2.1. O funcionamento
	7.2.2. Os objectivos
	7.2.3. Conclusões finais:

	7.3. Análise da experiência docente
	7.3.1. Condicionalismos formativos dos participantes
	7.3.2. Princípios da metodologia didáctica

	7.4. A formação profissional nas operações integradas de desenvolvimento local

	8. O combate à exclusão social e económica  Barbara Brodigan
	9. O caso do Irish leaving certificate applied: Cavalo de Tróia ou equilíbrio artificial?  Jim Gleeson
	9.1. O contexto irlandês
	9.2. O sistema de formação e de ensino profissionais na Irlanda
	9.3. O impacto do Fundo Social Europeu (FSE) sobre a Formação Profissional na Irlanda
	9.4. A parceria social a nível nacional
	9.5. Alguns aspectos relevantes do currículo irlandês pós-primário
	9.5.1. O predomínio dos interesses económicos e técnicos
	9.5.2. A FEP inicial após a escolaridade obrigatória – o caso do Leaving Certificate Applied
	9.5.3. O projecto do estudante
	9.5.4. A educação para o mundo do trabalho
	9.5.5. Os destinos dos alunos LCA

	9.6. Novos aspectos
	9.6.1. Parceria
	9.6.2. Fragmentação
	9.6.3. Rigidez
	9.6.4. Paridade da avaliação
	9.6.5. A educação num “terceiro lugar”

	9.7. Conclusão
	Bibliografia

	10. Contribuição de Manfred Schneider, Grupo de empresas - BBJ
	10.1. O programa 501/301do BBJ
	10.2. A ideia subjacente ao “Programa 501/301”
	10.3. Resultados

	11. Estratégias para combater o insucesso escolar: comparação entre as experiências italianas e europeias  Claudia Montedoro
	12. “Nightriders” – formação à medida dos estilos de vida dos jovens€( )   Jane Lavelle€( )
	Em resumo:

	13. Inclusividade ou externalização: o dilema dos sistemas educativos face ao insucesso escolar  Joaquim Casal€( )
	13.1. O êxito das políticas educativas de escolarização e de qualidade da educação
	13.2. Estagnação e estigma do novo insucesso escolar
	13.3. A via da externalização e a desresponsabilização do sistema educativo
	13.4. A diversificação curricular na escola e os percursos diferenciados
	13.5. A segunda oportunidade
	13.6. Três alternativas distintas face ao insucesso escolar de base
	13.6.1. Primeira opção: a desregulamentação e a mercantilização do sistema educativo
	13.6.2. Segunda opção: uma revisão moderada da inclusividade e o impulso da escola da segunda oportunidade
	13.6.3. Terceira opção: o apoio à escola da primeira oportunidade


	14. A estratégia "novas qualificações" – O papel dos intervenientes  Paul Rué
	14.1. A missão "novas qualificações"
	14.2. A estratégia "novas qualificações"
	14.3. O papel dos intervenientes
	14.4. Conclusão

	15. A relação entre formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas na formação profissional  Thomas Vogel
	15.1. Formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas na formação profissional – definições e explicação de conceitos
	15.2. Formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas na história da educação
	15.3. Insuficiências e vantagens específicas das formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas na perspectiva do in
	15.4. Formas possíveis de organizar a relação entre formas de aprendizagem centralizadas e descentralizadas
	Bibliografia

	16. O papel e a responsabilidade das empresas na educação e na formação  Heikki Suomalainen
	17. O papel das autoridades locais na integração de jovens desfavorecidos na Alemanha  Wolfgang Schlegel ( )
	17.1. Um olhar sobre o passado
	17.2. O imperativo da cooperação: a tendência actual
	17.3. Agência de formação de Offenbach: um exemplo
	17.4. As autoridades locais como entidades coordenadoras: uma panorâmica

	18. Mesa redonda dos agentes da formação profissional inicial e contínua (FPIC)  "Os métodos de formação alternativos"
	18.1. "Equidade no acesso à formação" versus "Tomada em conta das especificidades dos diferentes públicos"
	Éric Fries Guggenheim
	Edward Tersmette
	Lise Skanting
	Régis Regnault
	Caroline Jones

	18.2. Acções de formação curativas (de recurso) e de curto prazo versus acções de carácter preventivo
	Éric Fries Guggenheim
	Régis Regnault
	Lise Skanting
	Edward Tersmette
	Caroline Jones

	18.3. As novas tecnologias enquanto instrumento de integração e de socialização versus os potenciais riscos de aumento da exc
	Éric Fries Guggenheim
	Régis Regnault
	Lise Skanting
	Edward Tersmette


	19. Lista dos Participantes

