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RESUMO: A presente pesquisa teve objetivo de investigar a concepção de alunos e
professores em relação aos desafios enfrentados no ensino e na aprendizagem, no primeiro
ano do Ensino Médio. Foi desenvolvida no Instituto Estadual Tira Dentes de Nova Prata. A
coleta de dados deu-se mediante questionário com todos os alunos e entrevista
semiestruturada com os professores e 10% dos alunos. A análise aponta que na concepção
dos professores e alunos não há relação entre o Ensino Médio e o mundo do trabalho. Os
alunos reconhecem a importância do estudo para o desenvolvimento pessoal e profissional,
bem como para adquirir sua independência financeira. Porém, o cansaço, após uma jornada
de trabalho, as práticas pedagógicas e metodologias utilizadas pelos professores, interferem
na aprendizagem e permanência na escola. Enfatizam a necessidade de dar mais qualidade
nas relações entre professores e alunos, pois não há espaço para dialogo, troca de
experiências, rever dúvidas. Segundo os professores falta tempo e espaço para estudos e
reflexões acerca da temática em pauta. Apontam necessidade de formação continuada nas
especificidades de cada componente curricular; planejamento e desenvolvimento de
projetos de forma coletiva; a articulação da escola com os empreendedores da região, dos
quais depende a empregabilidade dos alunos.

Introdução
O ensino médio no Brasil, principalmente o noturno, vem enfrentando um grande
esvaziamento, pois os alunos não são apenas alunos, mas trabalhadores que estudam
após uma jornada de trabalho.
Convivendo com tal realidade, considero que este seja um tema de grande
relevância, em especial, quando é envolvida a subjetividade dos professores e alunos.
Ao ser feito menção sobre os elementos constitutivos da educação escolar, alguns são
imediatamente lembrados: professor, aluno, sala de aula, quadro-negro, ensino,
aprendizagem, livros didáticos, meios tecnológicos, família, políticas públicas, enfim,
há uma diversidade de fatores que influenciam na educação escolar. Destaco a
importância social dessa temática, pois, historicamente, tem sido, e continua sendo, foco
de inúmeros estudos no âmbito da educação brasileira.
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Nessa perspectiva, Zabala (1998) enfatiza que o fomento da autoestima, do
autoconceito e da motivação favorece o desenvolvimento dos processos do ensino e da
aprendizagem. E isso pode ocorrer com a introdução de atividades educacionais que
permitam intercâmbios frequentes entre o professor e o aluno. Assim, o diálogo em sala
de aula é uma maneira de o professor proporcionar ao aluno vez e voz, a fim de que ele
manifeste tanto seus conflitos quanto seu interesse em aprender e tornar sua
aprendizagem significativa. Esse relacionamento pode desencadear a aceitação e a
confiança entre ambos e, consequentemente, potencializar o interesse, a participação, o
desenvolvimento pessoal e profissional do aluno.
Para compreender essa situação, temos de entender, primeiramente, que o aluno
sofre grande interferência de diversos fatores, pois ele faz parte e está inserido em uma
sociedade complexa. Dessa forma, o abandono desses alunos está ligado a muitos
obstáculos, muitas vezes intransponíveis, para permanecerem na escola e concluírem
seus estudos; entre eles: a necessidade de trabalhar desde muito jovens; o cansaço
depois de uma jornada dupla entre trabalho e estudo; problemas familiares; o descaso da
família em relação ao estudo; falta de perspectivas para o futuro; falta de motivação; a
forma de o professor desenvolver suas atividades de ensino quanto à teoria e à prática
em face da demanda profissional; falta de estudo e dedicação do próprio aluno; as
formas de avaliação escolar; enfim, a sala de aula pode ser vista como algo
desmotivador diante das necessidades e dos desejos expressos pela maioria dos alunos.
Ao refletir sobre o aluno no contexto escolar, Arroyo (2000), observa que os
alunos vão contentes à escola nos dias em que levam um trabalho de pesquisa, um
cartaz, ou uma maquete para expor, ou vão participar de um teatro. São dias
infelizmente raros nos quais eles se sentem atores, artistas, produtores de algo, artífices
individuais ou coletivos, em que a escola abre espaços para que se mostrem em suas
obras, suas artes, ou seja, as produções que lhes dão orgulho, prazer e identidade. O
ensino se torna efetivo somente quando os alunos podem revelar que são capazes de
produzir, aprender e, ao mesmo tempo, ensinar, pois uma aprendizagem se efetiva
quando é confirmado que se é capaz de produzir o próprio conhecimento.
Percebo que o aluno do ensino médio noturno, antes de ser aluno, é um
trabalhador engajado em um mercado de trabalho, no qual busca satisfazer as suas
necessidades pessoais, ou seja, de autonomia e cidadania. Dessa forma, muitas vezes,
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não consegue conciliar trabalho e estudo em razão de diversos fatores que emergem do
seu dia a dia, sejam eles sociais, políticos, escolares, familiares, econômicos,
psicológicos, cognitivos, entre outros. Portanto, o abandono escolar pode estar
relacionado não apenas à escola, mas também à família, às políticas públicas e ao
próprio aluno, ou ainda, ao contexto social e cultural no qual está inserido. Esse
conjunto de situações faz com que, na grande maioria das vezes, o aluno deixe de
acreditar que a escola lhe proporcionará um futuro melhor, ou seja, o desenvolvimento
das atividades escolares por vezes parece que não os atrai.
Nessa realidade, Frigotto e Ciavatta (2004, p.169) sinalizam:
A difícil equação entre escola e trabalho precisa ser enfrentada. Não é
possível pensar em ambas inconciliáveis. As análises identificam, no
mercado de trabalho, a principal razão para justificar o abandono precoce da
escola, a pouca dedicação pelos estudos, tendem a reforçar atitudes
paternalistas de flexibilizar as relações escolares, os tempos e os conteúdos
escolares em favor de uma maior adequação à realidade do aluno.
Portanto, há de se estabelecer propostas pedagógicas que possibilitem a aquisição
do conhecimento de forma dinâmica e muito mais atraente para o aluno, fazendo com
que ele encontre significados para o desenvolvimento de sua aprendizagem e não que
esteja na escola simplesmente por estar, para satisfazer a vontade de outros ou por uma
obrigação imposta pelas políticas públicas, em que ele é obrigado a permanecer na
escola até atingir sua maioridade.
Para tanto, a escola enquanto gestores, professores e assessores precisam trabalhar
de forma coesa e articulada as necessidades dos alunos. É necessário que o professor
tenha conhecimento de causa em relação às necessidades do aluno. Imbuir-se de um
bom referencial teórico e de metodologias que contemplem a diversidade existente em
sala de aula, tanto para o desenvolvimento profissional quanto pessoal do aluno
trabalhador. Desta forma estará contribuindo pra a aprendizagem efetiva
Arroyo (2000) afirma que a escola é uma experiência humana mais plural do que
a visão futurista e cognitivista. Aprender as artes de lidar com a totalidade das
experiências humanas que perpassam a escola e aprender a fazer escolhas para dar conta
dessa pluralidade de dimensões humanas, que entram nos jogos educativos, são artes
constitutivas da peculiaridade do ofício de mestre-educador, ou seja, do professor por
excelência.
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Nessa perspectiva, Hoffmann (2005b, p. 22) sinaliza: “É preciso um olhar atento e
de respeito às diferenças dos alunos, isso significa essencialmente a tentativa de
conhecê-los e admirá-los em sua singularidade. É necessário ressignificar o diferente em
educação como essencial à condição humana.” Isso significa a transformação da prática
educacional e do fazer do professor. Um fazer que possa contribuir para melhorar o
processo educativo e, consequentemente, diminuir o abandono escolar. Para que isso
ocorra, nós professores precisamos olhar e escutar com mais atenção o aluno, perceber
que ele não é um receptador de conteúdos, mas um ser humano na busca do
conhecimento e de sua autorrealização.
A partir do exposto a presente pesquisa teve como objetivo investigar a concepção
dos professores e dos alunos em relação aos desafios enfrentados nos processos do
ensino e da aprendizagem, na primeira série do ensino médio noturno, do Instituto
Estadual Tiradentes do município de Nova Prata (RS). O estudo foi desenvolvido por
meio de uma pesquisa quantiquali de caráter descritivo, na qual participaram onze
professores e os noventa e quatro alunos da primeira série do ensino médio noturno. A
coleta de dados foi realizada por intermédio de um questionário aberto com todos esses
alunos. Com a finalidade de obter dados mais significativos em relação à temática em
pauta, foram realizadas entrevistas semiestruturada com todos os professores que atuam
na primeira série do ensino médio noturno e com 10% dos alunos que responderam ao
questionário.
Compreendendo a relação existente entre o ensino médio noturno e o mundo do
trabalho na voz dos professores e alunos
A educação de hoje precisa ter relação com: a) modos de pensar, envolvendo
criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas e tomada de decisões; b) com
modos de trabalhar, incluindo comunicação e colaboração; c) com ferramentas para
trabalhar, incluindo a capacidade de reconhecer e explorar o potencial de novas
tecnologias; d) com a capacidade de viver em um mundo multifacetado, como cidadãos
ativos e responsáveis. Nessa direção, Veiga (2007, p. 149) afirma que:
A aprendizagem escolar dá-se, por isso, no quadro de uma
intersubjetividade específica, que supõe sujeitos diferenciados à busca de se
entenderem sobre si mesmo e sobre seus mundos e que, desde suas situações
desiguais, progridem na direção da igualdade da relação política, em que se
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constituam em cidadãos – sujeitos singularizados capazes de conduzirem-se
com a autonomia exigida por suas corresponsabilidades.
Essa relação se efetiva à medida que o professor planeja suas atividades de ensino
articuladas com o contexto dos alunos. Sabemos que isto é complexo, porém necessário
para proporcionar ao trabalhador-aluno do ensino médio noturno uma visão
contextualizada dos conhecimentos científicos.
Nesse contexto das relações que se estabelecem entre o conhecimento científico e
o mundo do trabalho, Zabala (1998, p. 73) enfatiza: “O professor do ensino médio
noturno necessita ter um conhecimento da realidade de seus alunos e procurar realizar
primeiramente uma interação entre o conhecimento do aluno para depois realizar a
relação com o conteúdo.”
Todavia, a escola pública, perante essa nova realidade de organização do ensino
médio, encontra-se em situação precária; entre os implicativos, um dos grandes entraves
é o espaço de tempo para os professores planejarem sua prática coletivamente e
buscarem maior aperfeiçoamento no que tange a esses novos paradigmas educacionais
apontados para o ensino médio.
Frigotto e Civatta (2004, p.175) reforçam essa realidade vivenciada pelas escolas
públicas em relação à real situação pelos professores:
Se as escolas públicas em geral têm se demonstrado pouco favoráveis no
que se refere à oferta de condições objetivas do ensino médio noturno, há
ainda que se considerar alguns implicativos que interferem nesta realidade
escolar, a falta de professores, a falta de tempo para os professores
planejarem coletivamente as atividades escolares em função de sua carga
horária é uma queixa frequente dos professores, ausência de laboratórios,
equipamentos, bibliotecas e condições físicas e ambientais de estudo têm
sido fatores frequentes de queixas dos alunos e de professores, que não
conseguem realizar plenamente seu trabalho em face das condições
encontradas.
Nesse sentido a escola, juntamente com as políticas públicas, precisam
proporcionar espaços para os professores planejar coletivamente sua prática pedagógica,
pois o diálogo entre as disciplinas e a contextualização dos diferentes conteúdos pode
contemplar a atual realidade educacional.
A riqueza dessa contextualização vai muito além do plano epistemológico,
teórico, metodológico e didático. Sua prática na escola cria, acima de tudo, a
possibilidade do “encontro”, da “partilha”, da cooperação e do diálogo. Essa deverá
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atentar para a formação geral do aluno, bem como para o desenvolvimento de
habilidades e competências condizentes com a realidade do ensino médio, a fim de
possibilitar-lhes melhores condições para se desenvolver como um cidadão crítico e
participativo.
Nesse contexto, apresento, a seguir, relatos das entrevistas realizadas com
professores e com os 10% dos alunos selecionados, por ordem de aceite, para
participarem desse momento da pesquisa, como também resultados dos questionários
realizados com os alunos que participaram da pesquisa, no que diz respeito às relações
existentes entre o ensino médio noturno e o mundo do trabalho.
Nesse enfoque, o aluno C assim se manifestou: Sob o meu ponto de vista, essa
relação não existe. Os professores não conseguem relacionar o conteúdo de suas
disciplinas com o nosso mundo do trabalho. O professor está acostumado a transmitir o
conteúdo de sua disciplina. Para o aluno E: Não existe, pois o professor chega à sala de
aula e já quer passar o conteúdo que ele programou e depois dar os exercícios.
Segundo o aluno F: Essa relação é muito precária, o professor se preocupa somente em
dar conta do conteúdo de sua disciplina.
Diante das narrativas dos alunos C, E, F, verifiquei que não existe a relação do
ensino médio noturno com o mundo do trabalho. Segundo eles, o professor está mais
voltado e preocupado na transmissão do conteúdo de sua disciplina e para utilização do
livro didático.
É possível notar que a escola em si, mais especificamente o professor, necessita
romper com essa estrutura fragmentada entre os conhecimentos que são repassados no
ensino médio noturno, a fim de proporcionar uma educação adequada ao aluno que
frequenta a escola nesse período, pois precisa considerar o fato de ele ser trabalhadoraluno. Kuenzer (2002, p. 42) assinala a importância de se tomar ações tendo como
horizonte a contextualização do conhecimento escolar com o mundo do trabalho do
aluno.
Daí a necessidade de ter as finalidades do Ensino Médio como o horizonte a
orientar ações que tomem a realidade da escola e do jovem como referência
para propor formas de organização do currículo que, ao considerar o
trabalho em sua dupla dimensão, de práxis humana e prática produtiva,
permitam estabelecer relações imediatas com o mundo do trabalho sempre
que os jovens, pela sua origem de classe, precisam desenvolver
competências laborais para assegurar sua sobrevivência e sua permanência
na escola, para tanto esta necessita ser capaz de articular ciência, trabalho e
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cultura, buscando assim exercer a sua função universalizadora, através de
projeto político-pedagógico que permita o enfrentamento dessas limitações.
Há no cotidiano escolar uma fragmentação muito intensa em relação aos
conhecimentos, como se cada disciplina fosse única e estática em si mesma, não
podendo haver qualquer tipo de mobilização com outras áreas do conhecimento, sejam
elas escolares, ou extraescolares. Isso poderá ser revertido quando a escola e o professor
partirem do princípio de que conhecimento ultrapassa as barreiras da sala de aula.
Nessa direção, quando a educação escolar apontar para novos horizontes, isto é,
educar o aluno para a vida, estará estimulando-o para o desenvolvimento da
aprendizagem. E isso poderá ocorrer se a escola organizar a sua proposta pedagógica
voltada a atender às demandas apresentadas pelos trabalhadores-alunos do ensino
médio, os quais estão em busca de sua autoafirmação perante os diversos obstáculos que
a vida lhes apresenta. De acordo Alves e Garcia (2002, p. 39):
Não podemos, porém, perder de nosso horizonte que a utopia que nos guia é
algo bem maior: a construção de uma concepção de saber que vislumbre a
multiplicidade sem fragmentação; um currículo e uma escola na qual os
jovens possam aprender sobre o mundo em que vivem, um mundo múltiplo
e cheio de surpresas, e possam dominar as diferentes ferramentas que
permitam seu acesso aos saberes possibilitados por esse mundo, e possam
aprender a relaciona-se com os outros e com o mundo em liberdade.
O papel do professor nesse processo consiste em proporcionar a aprendizagem ao
aluno e isso ocorre quando o ensino for significativo ao aluno. Ao questionar os
professores em relação às relações existentes entre o ensino médio noturno e o mundo
do trabalho. A Professora G enfatizou: Acho que esta relação está muito longe de
acontecer, eu tento aproximar alguma coisa. Não existe essa relação, existe uma
lacuna. Enquanto professora, eu não consigo quebrar essa lacuna. Nessa mesma
direção o Professor H destacou: Em minha opinião não existe essa relação. O que eu
tenho a dizer é que os conteúdos não fecham com a realidade vivenciada pelos alunos
lá fora. Na concepção do Professor I: Esta relação está distante de acontecer, pois o
trabalho deles é tipo mecânico, atendente de supermercado, operários em empresas,
pedreiras. Então, você vai relacionar o que com relação ao conteúdo com a realidade
do aluno.
Em face dos relatos dos professores PG, PH e PI, destaco, a importância do
professor conhecer as vivências do aluno; mesmo que este trabalhe como mecânico ou
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em outra atividade, ele terá experiências que o professor, se as aproveitar, terá
condições realizar a relação entre o conhecimento científico e a formação técnica; caso
isso não ocorra, o estudo dessa disciplina, para o aluno, torna-se algo distante de sua
realidade, e isso pode acarretar certo desânimo e desinteresse pelo estudo. Neste
contexto, Kuenzer (2002, p. 47) enfatiza:
Nesta perspectiva significa afirmar que a diversificação de modalidades
deverá instrumentalizar o aluno para exercer atividades produtivas na área
da mecânica usando conhecimentos científicos e tecnológicos para resolver
os problemas que a prática lhes coloca, até por que disso depende sua
sobrevivência, e não precisará ser profissionalizante para fazê-lo mas deverá
também colocá-lo em contato com a arte através de experiências
significativas, de modo a fazê-lo perceber que o senso estético é uma forma
peculiar da práxis humana presente em todos os espaços da vida social e
produtiva.
Diante dessa lacuna apresentada pelos professores no que diz respeito à relação do
conteúdo curricular com o mundo do trabalho dos alunos, percebe-se a importância e a
necessidade de a escola proporcionar momentos de estudo, pesquisa e reflexões acerca
deste distanciamento entre os processos do ensino e da aprendizagem no ensino médio e
o mundo do trabalho. Nesse sentido, Frigotto e Ciavatta (2004) destacam a relevância
da preparação do corpo docente no intuito de atender às reais finalidades do ensino
médio, salientando que este é um dos fatores a ser considerado com muito carinho. Em
razão desse contexto enunciado pelos professores e alunos, a escola tem a
responsabilidade de repensar em que bases estão consolidadas a proposta de trabalho do
ensino médio noturno. Observa-se então, a importância de um trabalho coletivo na
escola, envolvendo as principais empresas que fazem parte do mundo do trabalho dos
alunos. Nesse sentido a formação continuada dos professores é algo necessário,
formação esta que vá ao encontro das lacunas sentidas por eles, com vistas ás demandas
dos alunos.
No questionário respondido por todos os alunos uma das questões foi: qual à

contribuição do ensino médio à sua vida pessoal e profissional? A concepção dos
alunos está representada no gráfico 01.
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Gráfico 01 – O ensino médio contribui na sua vida pessoal e profissional
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Fonte: autora.

É possível observar que 80% dos alunos afirmaram que o ensino médio não
contribui para o desenvolvimento de sua vida pessoal e profissional. Tanto a entrevista
dos professores e a dos alunos como os dados enunciados pelo questionário apontaram
que os conhecimentos científicos desenvolvidos no ensino médio não contribuem para o
desenvolvimento pessoal e profissional, ficando, assim, evidenciada a lacuna existente
entre os conhecimentos científicos e o mundo do trabalho.
Conforme assinala Candau (2011, p. 69):
Todos os componentes curriculares devem trabalhar a unidade teoria-prática
sob diferentes configurações, para que não se perca a visão de totalidade da
prática pedagógica e da formação como forma de eliminar distorções
decorrentes da priorização de um dos dois polos. [...] Esta alternativa traz
em si a possibilidade do educador desenvolver uma “práxis” criadora na
medida em que a vinculação entre o pensar e o agir pressupõe a unicidade, a
inventividade da pratica pedagógica.
De acordo com os dados elencados na pesquisa no que diz respeito à relação do
ensino médio com o mundo do trabalho dos alunos, torna-se evidente que a escola e os
professores necessitam buscar meios que venham a contribuir no crescimento ou
aperfeiçoamento dos alunos, e isso só será possível pelo desenvolvimento dos processos
do ensino e da aprendizagem de forma qualitativa, diversificada, significativa e
contextualizada para os alunos, em que estes possam interagir buscando o
desenvolvimento pessoal e profissional.
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A escola, ao compreender o aluno em sua multiplicidade de saberes, procurará
estratégias que possibilitem a ele desenvolver-se em sua diversidade cultural, pessoal e
profissional. Para tanto, não basta apenas dar vez e voz aos alunos é preciso, também,
desenvolver ações que contemplem seus anseios e suas necessidades Considerar que o
aluno traz consigo uma grande bagagem de experiências e, tais experiências precisam
ser articuladas ao conteúdo escolar.
Apresento, a seguir, alguns relatos de professores e alunos sobre concepções em
relação aos processos do ensino e da aprendizagem. Para o Professor A: ensinar é
transmitir e aprender, é o que os alunos assimilaram daquilo que se transmitiu. Já o
Professor J narrou: O professor, nos dias atuais, não está sabendo como ensinar. Não
temos apoio, todo mundo corre, para fazer isso, fazer aquilo, e assim a organização de
nossa prática escolar fica no esquecimento. Quando chego à escola me pergunto: meu
Deus, o que eu vou dar hoje para os meus alunos? Segundo o Professor B: O ensinar e
o aprender deveriam ser uma troca mútua de conhecimentos, mas não é o que acontece
no dia a dia em sala de aula. Se continua dando prioridade para a transmissão de
conteúdos.
De acordo com as falas dos professores PA, PJ e PB, continua enraizada nas
escolas a transmissão e a assimilação de conhecimento voltado à teoria de aprendizagem
estímulo-resposta, na qual o aluno assimila o que o professor transmitiu. Com relação
ao enfoque da transmissão dos conhecimentos, Freire (1996, p. 47) chama a atenção
que:
Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades
para a sua própria produção ou sua construção. Quando entro na sala de aula
devo estar sempre aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos
alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da
tarefa que tenho-a de ensinar e não de transferir conhecimento.[...] Este
saber necessário do professor – que ensinar não é transferir conhecimento –
não apenas precisa ser aprendido por ele e pelos educandos nas suas razões
de ser, mas também precisa de ser constantemente testemunhado, vivido.
Nos dias atuais, não é admissível, o professor continuar agindo dessa forma, ou
seja, partindo do princípio de que o aluno não tem conhecimentos e que cabe
exclusivamente a ele, como professor, transmiti-los. É importante pontuar que o aluno
vem para a escola com uma bagagem de informações adquiridas no seu cotidiano, e ao
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professor cabe aproveitar tais conhecimentos, relacionado-os com os conhecimentos
científicos, com o objetivo de proporcionar-lhe um ensino significativo e de qualidade.
Durante a pesquisa professores e alunos também foram questionados em relação
as diferentes metodologias utilizadas nas atividades de ensino.
O Professor B declarou: trabalho muito com aula expositiva e quadro. O
Professor F relatou: utilizo o quadro, a sala de informática, livro didático. Neste sentido
o Professor H ressaltou: Como eles não têm muita vontade, explico o texto, então eu
sempre tenho colocado algumas anotações no quadro. O professor I destaca: eu uso o
livro didático, aulas expositivas, interpretação de texto, filmes. Diante dessas narrativas,
é possível perceber que eles usam metodologias como o quadro, vídeo, textos, livro
didático, informática, para desenvolver sua prática pedagógica.
Em face da importância que as metodologias têm para o desenvolvimento dos
processos do ensino e da aprendizagem, apresento a narrativa dos alunos feita na
entrevista no que tange às metodologias mais utilizadas pelos professores em sala de
aula.
Segundo o Aluno A: Usam o livro didático, outros passam no quadro e alguns, às
vezes, passam filme. Para o Aluno B: Os professores ocupam o livro didático, leitura e
cópia. O Aluno C assim se manifesta: Os professores utilizam, algumas vezes, a sala de
informática para fazer pesquisas, mas fica mais na aula expositiva e na utilização do
livro didático. O Aluno D relatou: Uso do livro didático e exercícios do próprio livro.
O Aluno G salientou: geralmente, os professores usam o livro didático para nós lermos
o texto, e aí ele vai explicando, depois a gente faz os exercícios do próprio livro.
De acordo com os relatos dos alunos, os professores continuam usando práticas
pedagógicas bastante tradicionais como o livro didático, aula expositiva, cópia,
exercícios e o livro didático continua sendo uma das metodologias mais utilizadas pelos
professores. Considero que aqui reside um entrave para o desenvolvimento dos
processos do ensino e da aprendizagem, principalmente em considerando as demandas
dos alunos do mundo do trabalho. Nesta perspectiva, Doll e Rosa (2004, p. 85)
sinalizam:
Ler, escrever, contar, entre outros saberes igualmente importantes, podem,
portanto, vincular-se às práticas sociais. Desta forma, aprender pressupõe a
relação com o mundo, com os outros, com os objetos do conhecimento, com
problemas concretos, sendo que essa tensão, sem dúvida, contribui para
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gerar uma necessidade interna, individual e coletiva, aprender, conhecer,
saber.
Relacionando as metodologias enunciadas pelos professores PB, PF, PH, PI e as
elucidadas pelos alunos A, B, C, D, G, há a possibilidade de notar que não existem
divergências entre as falas. Tanto os alunos como os professores fizeram menção às
mesmas metodologias. Ressalto que o livro didático continua fazendo parte das
metodologias utilizadas pelos professores, porém não estou desmerecendo essa
ferramenta, o que quero é alertar quanto à forma como está sendo utilizada. Penso que é
aconselhável o professor munir-se de diferentes estratégias e recursos diante da grande
complexidade que se desenvolve o ensinar e o aprender, na atualidade. A esse respeito,
Zabala (1998, p. 93) afirma:
A complexidade dos processos educativos faz com que dificilmente se possa
prescrever com antecedência o que acontecerá na sala de aula. Para tanto é
imprescindível que os professores contenham o maior número possível de
meios e estratégias para poder atender às diferentes demandas que
aparecerão no transcurso do processo do ensino e da aprendizagem. Este
fato recomenda que o professor possa contar com uma proposta de
intervenção suficientemente elaborada e, ao mesmo tempo, dispor
previamente de um leque amplo de atividades que o ajude a resolver os
diferentes problemas que a prática educativa os coloca.
Considerando que as metodologias e os recursos utilizados pelos professores são
de grande importância para a efetivação do desenvolvimento do ensinar e do aprender,
saliento que não é a introdução de uma grande quantidade de metodologias que vai
proporcionar melhor desenvolvimento da prática educativa, mas sim o grau de
intensidade que estas representam para o desenvolvimento do ensinar e do aprender. Ter
critérios para a escolha e saber qual a função contribuem para adaptar tais metodologias
com as atividades propostas à realidade vivenciada em sala de aula.
Procurando aprofundar a temática das metodologias, destaco a concepção dos
alunos em relação às atividades que mais contribuem para a sua aprendizagem.
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Gráfico 02 – Das atividades relacionadas, destaque aquelas que mais contribuem para a sua
aprendizagem
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É possível observar no Gráfico 02 que 23% dos alunos destacaram que as aulas
práticas, os trabalhos em grupo e o uso das tecnologias são as metodologias que mais
contribuem para o desenvolvimento dos processos do ensino e da aprendizagem, pois,
por meio destas, aprendem melhor os conteúdos, interagindo com os colegas, e estão
conectados com o mundo.
As tecnologias são tidas como excelentes ferramentas para o desenvolvimento das
aprendizagens, e o professor que tiver tais conhecimentos consegue mediar esse
processo. Pelas informações que constam no gráfico, os alunos apontaram metodologias
bem divergentes em relação àquelas que os professores utilizam em sala de aula. É
importante os professores optarem por metodologias dinâmicas que proporcionem a
aprendizagem. Nessa direção, Zabala (1998, p. 53) ressalta que: “os tipos de atividades,
sobretudo sua maneira de se articular, são um dos traços diferenciais que determinam a
especificidade de muitas propostas didáticas.”
É possível ver também que 17% dos alunos apontaram que o trabalho em grupo é
uma metodologia importante, uma vez que lhes proporciona dialogar e expor suas ideias
com os colegas sobre determinado assunto. Por intermédio dessa interação, eles
aprendem mais, as aulas não se tornam cansativas e apropriam-se do conhecimento de
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forma coletiva por meio de uma interação constante entre os alunos e entre estes e o
professor.
De acordo com Doll e Rosa (2004, p. 188):
[...] os trabalhos em grupo são fundamentais para o preparo dos alunos para
uma apresentação oral à turma toda, para o auxílio mútuo na realização de
tarefas, bem como para o aprendizado do trabalho em equipe, mas
necessitam estar constantemente monitorados pelo professor a fim de não
serem transformados em momentos de “bate-papo”.
Ao propiciar aos alunos diversas situações para o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem, fará com que percebam que a escola pode proporcionar-lhes um futuro
melhor, visto que, muitas vezes, a educação que recebem no presente é precária em
relação aos seus anseios e necessidades, bem como para a formação profissional.
Para que ocorra o desenvolvimento dos processos do ensino e da aprendizagem,
diversos são os fatores a serem levados em consideração, tais como: a prática
pedagógica do professor, as metodologias, as teorias, a motivação, o significado do
estudo e a identidade do aluno e do professor. Conforme destacam Frigotto e Ciavatta
(2004, p. 218):
Tanto professores quanto alunos estão tecendo alternativas práticas com os
fios que as próprias atividades cotidianas, dentro e fora da escola, lhes
fornecem. Suas experiências de vida, as mais diversas, surgem na atividade
pedagógica e interferem no trabalho curricular, trazendo ao cotidiano da
escola uma multiplicidade e uma riqueza cultural e social não controláveis
pelas propostas curriculares.
Nesse sentido, a organização da prática do professor, o seu planejamento, os
objetivos, bem como a metodologia utilizada constituem o ponto de partida para o
desenvolvimento dos processos do ensino e da aprendizagem de forma significativa,
para atender à diversidade apresentada no ensino médio.
É relevante que o professor volte seu olhar para as diferentes realidades do ensino
médio, pois não pode priorizar a educação livresca, conteudista, e sim atentar aos
diversos fatores que permeiam o contexto escolar e que interferem na educação nos dias
atuais, sejam eles internos ou externos.
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Considerações finais
A partir das narrativas dos professores e alunos envolvidos no presente estudo é
pertinente fazer algumas considerações. Referente a relação existente entre o ensino
médio e mundo do trabalho, tanto os professores quanto os alunos foram unânimes em
ressaltar que essa relação não existe. Nesse sentido, as práticas educativas
desenvolvidas pelos professores do ensino médio noturno requerem um embasamento
de conhecimento interdisciplinar, a fim de proporcionar aos alunos uma aprendizagem
que modifica, amplia, transforma e vá ao encontro de suas necessidades e que envolva o
contexto vivenciado por eles.
Destaco a importância de a escola buscar uma articulação com as empresas locais,
a fim de planejar e criar projetos interdisciplinares que contemplem tais lacunas. Isto
poderá contribuir para a escola rever o conteúdo elegido por ela e as demandas
existentes para a vida profissional do trabalhador aluno.
É preciso observar, também, que as políticas públicas e a gestão escolar reavaliem
a matriz curricular do curso e como se desenvolvem os processos do ensino e da
aprendizagem no ensino médio noturno, em face da atual demanda existente no
contexto social vigente, pois pensar em uma educação de qualidade requer a
participação de todos os membros envolvidos nesse contexto, a fim de traçar metas que
propiciem uma educação contextualizada e globalizada.
A educação necessita atentar para essa nova realidade do ensino médio noturno,
pois não são somente alunos que estudam, mas sim alunos que são trabalhadores e
possuem outras aspirações.
A partir da concepção dos alunos ficou evidenciado que os conteúdos e as
metodologias utilizadas pelos professores não os motivam a permanecer na escola.
Neste sentido, os professores teriam de repensar suas práticas pedagógicas, buscando
metodologias mais diversificadas, dando ênfase às atividades mais práticas. O ensino
médio noturno precisa contemplar as relações existentes entre professor, aluno e o
contexto do qual fazem parte.
Para a efetivação dos desafios enfrentados pelos professores e alunos no contexto
escolar, é preciso transformar a escola em um espaço privilegiado de estudos, pesquisas,
discussões e reflexões constantes entre a escola e as demandas da região. Dar ênfase,
também, a projetos coletivos articulando diferentes áreas de conhecimento com vistas a
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qualidade na educação, com vistas a minimizar os altos índices de abandono escolar no
ensino médio noturno.
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RESUMO: A pressão para a aquisição e reconversão de qualificações profissionais é hoje
fomentada pela dicotomia Conhecimento/Mercado de Trabalho. Porém, independentemente
da qualidade da formação inicial, tem vindo a verificar-se uma certa dificuldade de inserção
dos Técnicos Superiores de Educação num mercado de trabalho cada vez mais saturado e
desregulado. Não deixando de ter em conta que estamos em presença de uma graduação
que não consta na Classificação Portuguesa das Profissões, importa averiguar qual o nível
de empregabilidade dos Licenciados em Educação nos últimos anos e interagir com a
Sociedade, de modo a melhorar o reconhecimento desta Licenciatura, facilitando a sua
entrada no mercado de trabalho. O texto que a seguir se apresenta resulta de um estudo em
que se inquiriram licenciados no Instituto de Educação da Universidade do Minho, no
período compreendido entre 2006 e 2012. Para o efeito, foi feita uma sondagem para
averiguar que funções desempenham atualmente os Licenciados em Educação, identificar
dificuldades com que se deparam na entrada do Mercado de Trabalho e recolher sugestões
para melhorar essa transição.
Os resultados demonstram baixos níveis de empregabilidade nesta área de formação e um
défice de reconhecimento desta licenciatura, o que compele a implementar estratégias que
tornem visível a importância deste curso.

Introdução
A evolução política, económica e científica dos últimos anos tem vindo a gerar
um cenário de mudança e instabilidade, com reflexos nos mais diversos quadrantes
sociais. Exemplo disso é o binómio Emprego vs Empregabilidade, hoje em profunda
reconfiguração, decorrente de ruturas e alterações quer ao nível do próprio conceito de
emprego, quer da Formação e Gestão dos Recursos Humanos, quer, ainda, da forma
como as pessoas (inter)agem nos respetivos contextos de trabalho. Um conjunto de
mudanças que, na opinião de Todo Bom (2010), tornam visível a inoperância do velho
paradigma do emprego garantido, “sem uma base de conhecimento e de criatividade
permanentemente atualizada”, e, concomitantemente, a emergência de um novo modelo
de empregabilidade, fundado na criatividade e nas vantagens competitivas e que “exige
conhecimento e formação aprofundada em áreas específicas que permitam a criação de
valor pelo empregado”.
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É neste contexto que se torna imprescindível a (re)valorização da dimensão
humana do trabalho, uma vez que são os profissionais que, no terreno, através das suas
capacidades e competências, podem ajudar a criar condições para o sucesso das
organizações. Como lembra Ferreira (2010, p. 24), se, por um lado, vivemos tempos
conturbados, que “implicam a capacidade de empreender mudanças quer ao nível
económico quer ao nível pessoal e profissional”, por outro lado, tais mudanças só serão
profícuas se resultarem de uma efetiva “disseminação do conhecimento, da partilha de
informação e do envolvimento de todos”, elementos necessários para construir uma
nova cultural laboral. Nesta ordem de ideias, falar de estratégia “significa falar de
FUTURO e de pessoas capazes de o desenharem à medida das novas circunstâncias que
se recriam a cada instante num qualquer canto deste Mundo globalizado” (ibidem).
O impacto destas transformações produziu efeitos substantivos nas instituições de
educação/formação, em particular nas universidades, que se viram compelidas a
(re)equacionar e racionalizar a oferta formativa que disponibilizam e a perfilhar novas
metodologias de ensino. O desafio da empregabilidade, enquanto imperativo de
legitimação académica e social, colocou novas exigências às instituições de formação,
que se viram na contingência de (re)orientar os cursos que oferecem para o
desenvolvimento de saberes, capacidades e competências alinhadas com as necessidades
da economia e do mercado. Na opinião de Silva e Gomes (2003, p. 1286), essa
“atratividade pela empregabilidade” acabaria por interferir com
“(…) a relação entre as dimensões académicas e vocacionais da formação
universitária, a elaboração e aplicação de estratégias de relacionamento
entre a universidade, a economia e a sociedade, a construção de
metodologias de abordagem do mercado de trabalho e de dinamização de
saídas profissionais, a construção de instrumentos de observação e
acompanhamento de trajetórias profissionais pós-licenciatura, como são, por
exemplo, os Observatórios de Emprego.”
Neste contexto, é compreensível que a oferta formativa se apoie na “existência de
fundadas expectativas de aplicabilidade ou utilidade social” (Gomes, 1996, p. 306), sob
pena de, se o não fizer, ficar irremediavelmente condenada ao fracasso.
Foi com base nestes pressupostos que, na década de 1990, foi criada a
Licenciatura em Educação, na Universidade do Minho, cuja principal finalidade é
formar profissionais capazes de dar resposta aos desafios que perpassam os distintos
sectores do sistema educativo. Incidindo em áreas que se dimensionam para além do
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sistema escolar, o Licenciado em Educação assume hoje um papel relevante tanto ao
nível da conceção de projetos e programas de formação e intervenção socioeducativa,
quanto da sua implementação, monitorização e avaliação1.
Passados cerca de vinte anos da criação do curso, e num momento em que a
relação entre a universidade e o mercado de trabalho se tornou mais tensa, tensão essa a
que não é alheio o número de diplomados que militam no terreno do desemprego,
importa averiguar traduzindo-se, “hoje, de forma dramática, num elevadíssimo número
de diplomados desempregados”, importa averiguar qual o nível de empregabilidade dos
Licenciados em Educação nos últimos anos e interagir com a Sociedade, de modo a
melhorar o reconhecimento desta Licenciatura, facilitando a sua entrada no mercado de
trabalho. É este o principal propósito do trabalho que apresentamos a seguir.
Caracterização do estudo
Problemática da Investigação
O presente estudo resulta da necessidade de conhecer os índices de
empregabilidade dos Licenciados em Educação da Universidade do Minho e de
contribuir para desencadear um processo de (re)construção de um perfil profissional que
se anseia que seja mais reconhecido no mercado de trabalho. Para que este
reconhecimento seja efetivo, é fulcral que os indivíduos sejam ouvidos, uma vez que
são os protagonistas das experiências de transição Universidade/ Mercado de Trabalho.
Dar voz aos ex-alunos é reconhecer que podem assumir-se como uma mais-valia
em futuros projetos de intervenção, que visem a emancipação profissional de um sector
que carece de reconhecimento desde a abertura da Licenciatura em Educação, que
remonta ao ano letivo de 1993-1994.
Ao longo do estudo, teremos oportunidade de enfatizar as maiores preocupações
decorrentes da falta de reconhecimento profissional do perfil do Técnico Superior de
Educação, bem como de captar as sugestões que estes enaltecem. Tais propósitos
contribuirão para a assunção de uma nova postura social, em que o diálogo, a
compreensão e o consenso serão pilares estruturantes
Refletir sobre a Dicotomia Universidade/Mercado de Trabalho faz-nos repensar
em algumas perspetivas educativas e formativas que, ao longo do tempo, se foram
1

Cf. Página do Instituto de Educação da Universidade do Minho. In http://www.ie.uminho.pt.
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moldando numa lógica de rotinização, descurando a progressiva mercantilização da
Educação e a consolidação da sociedade de consumo, com os eventuais prejuízos que
daí resultaram para estes profissionais. Assim, ter consciência deste fenómeno,
consigna-nos um sentido de responsabilidade acrescido. Por isso, identificada a
problemática, era altura de ouvirmos as pessoas envolvidas nesse processo para que,
através de uma atuação em rede, pudéssemos encontrar soluções criativas que, mais do
que potenciar estas debilidades, conseguissem erradicá-las das práticas educativas e
formativas, já que em nada facilitam a inserção/adaptação do indivíduo ao mercado de
trabalho.
De salientar que, com este estudo, pretendemos também potenciar uma reflexão
sobre a praxis profissional, com vista ao desenvolvimento pessoal, profissional e social
dos Licenciados em Educação.

Objetivos da Investigação
Para nortear o estudo, e no sentido de dar resposta à problemática enunciada,
definimos os seguintes objetivos de investigação:
• Averiguar o nível de empregabilidade dos Licenciados em Educação,
independentemente da sua área de formação académica;
• Identificar dificuldades sentidas na transição da Universidade para o Mercado
de Trabalho;
• Recolher sugestões que ajudem a melhorar esta transição.

Metodologia utilizada
Tendo em conta a amplitude e a profundidade do trabalho realizado e uma vez que
se trata de uma primeira abordagem que fazemos ao fenómeno em causa, consideramos
que este estudo é de cariz meramente exploratório.
Para concretizar os objetivos definidos, optámos pela aplicação de um inquérito
por questionário, via telefone, aos Licenciados em Educação que concluíram o curso no
período compreendido entre 2006 e 2012. Uma vez que se tratou de um inquérito por
administração indireta, na qual foi o investigador que formulou as perguntas e registou
as respostas dos inquiridos, e se aplicou a uma amostra de indivíduos da população em
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estudo, podemos afirmar que a técnica de investigação privilegiada foi a sondagem
(Boudon, 1990).
O questionário utilizado incluía dois tipos de questões: questões de resposta
fechada – relativas aos dados pessoais e aos diferentes níveis de satisfação dos
inquiridos – e questões de resposta aberta – utilizadas no sentido de dar liberdade aos
inquiridos para explicitarem os pontos que consideravam ser mais pertinentes face às
questões colocadas.

Procedimentos utilizados
Com base numa lista de todos os Licenciados em Educação entre 2006 e 2012,
tentámos contactar o maior número possível de indivíduos. No entanto, por
contingências várias, em particular o tempo de que dispúnhamos para a recolha de
dados, não foi possível inquirir todos os licenciados, tendo conseguido contactar uma
amostra dos vários ciclos de estudos. Tal facto não constitui, a nosso ver, uma limitação
ao estudo, uma vez que, para além de se tratar de um estudo preliminar, não se prevê,
neste momento, uma generalização dos resultados aos licenciados de outras
universidades.
Importa referir que, apesar da existência de questões abertas e de ter sido dada
liberdade de resposta aos inquiridos, o tempo médio de resposta ao inquérito por
questionário não foi superior a cinco minutos.
Os resultados obtidos foram analisados através do programa estatístico SPSS Statistical Package for the Social Sciences –, e as respostas às questões abertas foram
submetidas a uma análise de conteúdo.

Caracterização da Amostra
De acordo com os dados fornecidos pelo Serviços Académicos da Universidade,
entre 2006 e 2012, terminaram a Licenciatura em Educaçâo 528 estudantes. No entanto,
dado o procedimento adotado para a aplicação dos inquéritos por questionário, apenas
foram inquiridos 87 licenciados, perfazendo 16% da população total. Apesar de
reconhecermos estamos trabalhar com uma amostra pouco representativa, considera-se
o estudo credível, uma vez que não se pretende generalizar os resultados a outros
estabelecimentos de ensino superior, mas compreender de forma contextualizada o
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alcance da problemática, auscultando as vivências na transição Universidade/Mercado
de trabalho.
Para a caracterização pessoal e profissional dos respondentes, tivemos em conta as
seguintes variáveis: idade, sexo, estado civil e ano de conclusão e à classificação obtida
na Licenciatura. Os dados encontram inseridos nas tabelas seguintes.
Tabela 1 – Dados relativos ao sexo e ao ano de conclusão da Licenciatura
Ano de conclusão da licenciatura
2006
Sexo

f

2007

2008

%

f

%

f

%

2009
f

2010

2011

%

f

%

f

2012

Total

%

f

%

f

%

Feminino

8

12.3

10

15.4

12

18.5

9

13.8

5

7.7

8

12.3

13

20.0

65

74.7

Masculino

6

27.3

2

9.1

8

36.4

1

4.5

0

0.0

3

13.6

2

9.1

22

25.3

Total

14

16.1

12

13.8

20

23.0

10

11.5

5

5.7

11

12.6

15

17.2

87

100.0

Como se verifica pela análise da Tabela 1, existe uma maior percentagem de
inquiridos do sexo feminino. Relativamente à distribuição por ano de conclusão da
licenciatura, considera-se existir uma distribuição equitativa dos inquiridos pelos
diferentes anos.
Tabela 2 – Dados relativos à idade
Variáveis

f

%

< 24 anos

21

24.4

entre 25 e 29 anos

26

30.2

entre 30 e 34 anos

22

25.6

entre 35 e 39 anos

6

7.0

entre 40 e 44 anos

6

7.0

entre 45 e 49 anos

3

3.5

> 50 anos

2

2.3

Idade

Tal como é possível observar através da tabela 2, a maioria dos inquiridos possui
idades compreendidas entre os 22 e os 29 anos, sendo que apenas cerca de 20% da
amostra tem mais de 35 anos. Trata-se de uma amostra constituída, essencialmente, por
indivíduos relativamente jovens, com boas perspetivas de, à partida, poderem ingressar
no Mercado de Trabalho.
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Tabela 3 – Dados relativos ao estado civil
Variáveis

f

%

Solteiro/a

53

60.9

Casado/a

30

34.5

Viuvo/a

1

1.1

Divorciado/a

3

3.4

Estado Civil

Relativamente ao estado civil dos indivíduos que integram a amostra, constatamos
que cerca de 60% dos inquiridos da amostra são solteiros/as.
No que concerne à média final de curso, 74.4% dos inquiridos terminaram a
licenciatura com uma classificação de até 15 valores.
Resultados Preliminares
Uma vez que os resultados que apresentamos a seguir se referem a uma primeira
fase de um estudo que procuramos ampliar em momento posterior, decidimos
apresentar alguns resultados preliminares, relativos aos seguintes aspetos: nível de
empregabilidade, grau de satisfação face à atual situação profissional, grau de satisfação
relativamente à Licenciatura em Educação e reconhecimento da Licenciatura em
Educação no Mercado de Trabalho.

Nível de empregabilidade dos inquiridos
Relativamente à atual situação profissional, 59.8% (N=56) dos inquiridos afirma
que se encontra a exercer uma atividade profissional. Destes, 59.6% (N=31)
desempenha uma profissão relacionada com a sua formação académica – a Licenciatura
em Educação. As respostas dos inquiridos permitiram, ainda, constatar que as áreas de
atividade profissional nas quais se encontram inseridos são, na sua grande maioria, a
formação profissional e a gestão de recursos humanos.
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Grau de satisfação face à atual situação profissional
Inquiridos sobre o grau de satisfação face à sua situação profissional, os
indivíduos que participaram no estudo posicionaram-se de acordo com os dados
inseridos na Tabela 4.
Tabela 4 – Grau de satisfação face à situação profissional
f
Muito satisfeito/a

%
9

18.4

28

57.1

Insatisfeito/a

4

8.2

Muito Insatisfeito/a

8

16.3

49

100.0

Satisfeito/a

Total

Os resultados indiciam que, do total de licenciados inseridos no mercado de
trabalho, 57.1% encontra-se satisfeito com a sua situação profissional. Contudo, não
deixa de ser preocupante que cerca de 25% dos respondentes manifeste uma opinião
contrária.

Grau de satisfação relativamente à Licenciatura em Educação
No que concerne à satisfação relativamente à Licenciatura em Educação na
Universidade do Minho, os dados inseridos na tabela 5 permitem observar que 69% dos
inquiridos se encontram satisfeitos/as com a licenciatura em questão. Por outro lado,
16% encontra-se muito insatisfeito/a ou insatisfeito/a face à licenciatura que possuem.
Tabela 5 – Grau de satisfação relativamete à Licenciatura em Educação
f

%

Muito satisfeito/a

13

14.9

Satisfeito/a

60

69.0

Insatisfeito/a

11

12.6

3

3.4

87

100.0

Muito insatisfeito/a
Total

Importa acrescentar que, 74% dos inquiridos que se encontram inseridos no
mercado de trabalho refere que, no exercício das suas atividades profissionais, aplica as
capacidades e competências adquiridas durante o curso.

3331

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013
ISBN: 978-989-8525-22-2

Reconhecimento da Licenciatura em Educação
Um outro aspeto merecedor de atenção foi o reconhecimento (do perfil
profissional) do licenciado em educação pelo mercado de trabalho. As informações
recolhidas permitem-nos concluir que 87.4% dos inquiridos considera que os
licenciados em educação são muito pouco reconhecidos em termos laborais.
Com o intuito de identificar as razões deste défice de reconhecimento, instámos os
respondentes a pronunciarem-se sobre as principais causas dessa situação. As respostas
obtidas permitiram-nos constar que o principal motivo se circunscreve à falta de
esclarecimento sobre as potencialidades desta licenciatura e, consequentemente, do
perfil profissional do licenciado em educação. A análise de conteúdo das respostas
obtidas permitiu identificar expressões como: “falta de conhecimento da licenciatura"
(E4, E11); "confusão entre licenciados em educação e educadores de infância ou
professores" (E19, E63); “associação da Licenciatura em Educação à área de
ensino/escolar” (E21, E46); "falta de divulgação do curso" ou “temos de explicar que
Educação é similar a Ciências da Educação" (E34).
As expressões referidas permitem-nos compreender que existe uma clara falta de
divulgação, junto das entidades empregadoras e da sociedade, em geral, da Licenciatura
em Educação e do perfil de competências de um técnico superior de educação. Uma das
principais evidências desse desconhecimento é a ausência de um código de identificação
do licenciado em educação no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o
que leva um dos inquiridos a afirmar que: “se no IEFP não temos um código de
identificação da nossa profissão e nos incluem nos animadores socioculturais, como é
que as entidades empregadoras podem conhecer o perfil de competências de um
licenciado em educação?” (E11).
Os aspetos referidos geram dificuldades significativas na transição da
universidade para o mercado de trabalho, sendo as ideias do desconhecimento e/ou do
não reconhecimento do perfil de competências do licenciado em educação as mais
apontadas: “a maior dificuldade de todas é explicar o que é o curso, o que faz um
licenciado em educação” (E68). Por outro lado, os inquiridos acrescentam outros
aspetos inerentes ao próprio curso, tais como, o desconhecimento da realidade do
mercado de trabalho, resultante do facto de “o curso não ter uma prática sustentada”,
devendo, por isso, “existir um maior contacto com a realidade social desde o primeiro
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ano da licenciatura” (E73). Vários inquiridos afiançam que acabam a licenciatura sem
terem experiências práticas e/ou profissionais, como hoje são exigidas por muitas das
entidades empregadoras.
Tendo por base estas afirmações, os inquiridos foram convidados a refletir sobre a
forma como esta tendência do não reconhecimento poderia contrariada. As sugestões
referidas pela generalidade dos inquiridos apontam, essencialmente, em duas direções.
Por um lado, a necessidade de uma maior e melhor divulgação do curso junto das
entidades empregadoras, recorrendo, sempre que possível, a parcerias com o Ministério
da Educação, a Segurança Social e/ou o IEFP. Além disso, os respondentes consideram
importante convidar as entidades empregadoras para vir à Universidade falar sobre a
realidade do mercado de trabalho, o que contribuiria para “aprofundar a articulação com
o exterior” (E9).
Por outro lado, a alteração da designação do curso foi também uma sugestão
apontada por muito dos inquiridos, por considerarem que a designação Licenciatura em
Educação é demasiado abrangente. Um aspeto que levou um dos inquiridos a afirmar
que “o curso dá para quase tudo e no fundo não nos dá para nada” (E53). A alteração da
designação da licenciatura prende-se também como o facto de a Licenciatura em
Educação que existe noutras universidades ser diferente, donde a necessidade de
clarificar e/ou redefinir o perfil do técnico superior de educação.
Considerações finais
Face aos dados apresentados, torna-se necessário, e urgente, repensar as
estratégias educativas que têm sido levadas a cabo por todos os agentes envolvidos nos
processos de ensino-aprendizagem da Licenciatura em Educação. Por outras palavras, é
necessário desmistificar e romper com determinadas rotinas que se foram consolidando
no quotidiano educativo, o que, em nosso, entender só será possível através de uma
cultura colaborativa, capaz de gerar parcerias entre os diferentes grupos que interagem
na instituição. Além disso, é necessário envolver os alunos em parcerias com o exterior,
o que permitirá o conhecimento territorial (como fonte de autonomia) e o
desenvolvimento de competências que enriqueçam o seu background cultural e
profissional, e potenciar ações que visem o reconhecimento e validação de um perfil
profissional em construção.
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A criação de espaços de partilha, ancorados ao espírito da democracia
participativa, configuram as parcerias como caminhos para uma relação dialética entre
os vários parceiros e instituições que integram a Sociedade, relação essa que deverá
contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos, na base de processos
de ensino-aprendizagem onde as tomadas de decisão e os significados atribuídos às
ações que realizam se assumam como palavras-chave desse processo.
Perante esta problemática, que tem sido alvo de muitos debates tanto a nível
nacional como local, é necessária a criação uma rede de voluntariado que integre
(ex)alunos e o estabelecimento de protocolos com algumas instituições, para que, ao
longo do seu percurso académico, os estudantes universitários possam desenvolver
competências não só teóricas mas também de cariz mais prático, o que contribuirá para
diluir as dificuldades de cada contexto social e facilitar a integração dos futuros
profissionais. Desta forma, estaremos a trabalhar para a consecução de objetivos que
melhorarão o reconhecimento do curso e facilitarão a entrada dos futuros técnicos no
mercado de trabalho: (i) desenvolver competências sociais nos alunos; (ii) divulgar o
perfil profissional dos Técnicos Superiores de Educação; (iii) consciencializar a
comunidade para a importância das competências destes profissionais.
As estratégias de atuação a definir pretenderão não só mobilizar alunos, mas
também ex-alunos e outros responsáveis locais, no sentido de criar corpo ativo capaz de
desenvolver dinâmicas de integração social e profissional, cabendo-lhe ser porta-vozes
das dificuldades com que os jovens recém-formados se deparam à entrada no Mercado
de Trabalho. Neste sentido, conseguir-se-á um reconhecimento mais amplo das
potencialidades do curso, bem como da Instituição onde o mesmo decorre, e que os
próprios estudantes reconheçam a importância de um percurso académico baseado nas
suas vivências quotidianas, contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento das
competências sociais e profissionais inerentes às futuras funções que vão desempenhar.
No fundo, tratar-se-á de dar um novo sentido à formação e de contribuir para que a
mesma seja esteio de práticas sociais responsáveis e veículo de desenvolvimento de uma
efetiva cidadania ativa.
Referências bibliográficas
Boudon, R. et al. (1990). Dicionário de Sociologia. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Ferreira, J. V. (2010), Recursos Humanos: futuros e aquisições. Dirigir, 111, 24-27.

3334

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013
ISBN: 978-989-8525-22-2

Gomes, C. A. (1996). Licenciatura em Educação: ilusão académica ou projeto
profissional? In Actas do I Congresso das Licenciaturas em Ciências da
Educação – Ciências da Educação: profissão e espaços sociais. Porto:
Universidade do Porto, pp. 305-308.
Silva, B. & Gomes, C. (2003). Universidade e mercado de trabalho: indicadores das
trajectórias profissionais dos licenciados em educação da Universidade do
Minho. Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación, nº 8 (vol. 10),
ano 7, Universidade da Corunha, pp. 1286-1295.
Todo Bom, L. (2010). Emprego vs empregabilidade. Jornal de Negócios Online. In
http://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/detalhe/emprego_vs_empregabilidade.ht
ml. Acesso em 05.o6.2013.

voltar
3335

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013
ISBN: 978-989-8525-22-2

RESPONSABILIDADE SOCIAL UNIVERSITARIA NOS CURSOS DE
XESTIÓN E ECONOMÍA: OS FUTUROS TRABALLADORES
María Sánchez-Fernández
Susana Caires
Natascha van Hattum
Liliana Teixeira
Héctor López-Portillo
Kathia Ibarra-Torres
Universidade da Corunha
Universidade do Minho
Universidad de Guanajuato
Universidad Autónoma de Aguascalientes
msanchezf@udc.es
s.caires@sapo.pt
nvanhattum@ie.uminho.pt
liliana.teixeira@ie.uminho.pt
hector@ics.uminho.pt
kathia.ibarra16@gmail.com
RESUMO: As preocupacións con referencia á Responsabilidade Social (RS), foron
discutidas a escala global en Rio+20, en xuño de 2012. Polo que é de gran importancia
debater sobre a RS no Ensino Superior, xa que estas institucións son axentes moi influentes
á hora de formar aos futuros traballadores. Neste traballo imos presentar as perspectivas dos
alumnos mediante a exposición de dúas tipoloxías de estudo, cualitativo (focus group) dos
alumnos pertencentes a catro universidades latinoamericanas (Minho, A Coruña,
Guanajuato e Aguascalientes). Analizamos as percepcións dos alumnos sobre o lugar que
ocupa a RS no currículo nos cursos, analizando tamén as vivencias e experiencias dos
alumnos con referencia a estas prácticas. Este traballo está integrado nunha colaboración
internacional de catro universidades, a cal pretende contribuír a unha comparación das
perspectivas de tres paises e na innovación curricular na área de xestión e economía.

Introducción
O papel das Universidades é chave na formación e incorporación de cidadáns e
profesionais responsables que se preocupan das consecuencias e impactos derivados do
desenvolvemento das súas actividades. Desta forma, a universidade pode contribuír á
promoción dos valores, o compromiso social e o bo goberno, así como tamén, ofertar
servizos e transferencia de coñecementos baseados en principios éticos e de
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responsabilidade social. Por tanto, é necesario que as universidades contribúan á
xeración de coñecementos e capacidades que permitan aos futuros profesionais
enfrontarse a problemas globais de forma que se fortalezan os valores baseados no
modelo social con orientación cara ao desenvolvemento sustentable, incorporando o
progreso social, económico e ambiental. O propósito deste traballo é presentar un
diagnóstico do estado do coñecemento e o posicionamento que ten a responsabilidade
social empresarial (RSE) e universitaria (RSU) no ámbito universitario por parte dos
coordinadores de diferentes programas educativos (PE) dentro da Universidade de
Guanajuato. Este traballo representa un estudo exploratorio sobre a RSE e a RSU na
Educación Superior, a investigación levou a cabo con coordinadores dos programas
educativos das áreas de economia e xestión.
Responsabilidad Social Universitaria
O tema sobre a Responsabilidade Social Universitaria é un asunto relativamente
novo, que responde a diversos imperativos a nivel internacional, marcados por varios
organismos internacionais como: a Organización das Nacións Unidas para a Educación,
a Ciencia e a Cultura (UNESCO) recoñecen que os centros de educación superior,
dentro do desempeño das súas funcións primordiais, deben centrarse aínda máis nos
aspectos interdisciplinarios que promovan o pensamento crítico, a cidadanía activa, e
que contribúan ao desenvolvemento sustentable, a paz e o benestar. É dicir, que se
observa o papel transcendente que cobra a responsabilidade social nas institucións de
educación superior de non só para proporcionar aquelas competencias sólidas para o
mundo de hoxe e do mañá, senón para contribuír, ademais, na formación de cidadáns
dotados de principios éticos, comprometidos coa construción da paz, a defensa dos
dereitos humanos e os valores da democracia (UNESCO, 2009, p. 2).
Así mesmo, para o caso do México, a Asociación Nacional de Universidades e
Institucións de Educación Superior en México (ANUIES) expresa un chamado para
facer maior énfase, desde a responsabilidade social, na renovación das funcións
sustantivas das Institucións de Educación Superior (IES), o que conduce a: deseñar
proxectos e políticas de desenvolvemento con visión de longo alcance e alto nivel de
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compromiso co desenvolvemento do país e o benestar da poboación; formar
profesionais de alto nivel capaces de xerar, adaptar, recrear e aplicar coñecementos de
elevada calidade e pertinencia social; e desempeñar un papel proactivo nos procesos de
estudo e coñecemento para contribuír á creación dunha sociedade produtiva,
innovadora, xusta e segura. E incorporar, practicar e difundir os ideais de liberdade,
igualdade, xustiza social, solidariedade, paz e respecto á diversidade (López Castiñeiras
et al., 2012, p. 29). Ademais, sinala que unha visión de longo alcance ve na educación
de calidade e con responsabilidade social o medio para incorporar a millóns de
mexicanos ao desenvolvemento do país, así como un recurso para xerar maiores
oportunidades de inserción social e produtiva en actividades lícitas e estables, unha
condición indispensable para o arraigamento dunha cultura da paz, o fortalecemento da
democracia e, en suma, do benestar e a cohesión social? (López Castiñeiras et al., 2012,
p. 22).
En todos os casos anteriores pódese observar o papel transcendente que toma a
responsabilidade social, e ademais pódese advertir que existe unha crecente atención
cara a incorporala dentro dos plans e accións institucionais. Así mesmo, obsérvase unha
crecente

realización

de

investigacións

no

ámbito

universitario

acerca

da

responsabilidade social, véxase por exemplo, a Brown & Cloke, (2009); Da Rúa
Maldonado & Giménez Armentia, (2011); De Vere, Melles, & Kapoor, (2011); Hartog
& Frame, (2004); Hill, (2004); Khan & Sethi, (2009); Nejati, Shafaei, Salamzadeh, &
Daraei, (2011); Sánchez-Fernández, (2011); Sánchez-Fernández, Hattum-*Janssen, et
al., (2012); Sánchez-Fernández, Seijas-Ramos, et al., (2012); Vallaeys, da Cruz, &
Sasia, (2009), etc. Por ventura, isto podería significar que as Universidades comezan por
atender con maior forza o papel estratéxico que poden desempeñar para a solución dos
grandes desafíos que enfronta a Nación (López Castiñeiras et al., 2012, p. 9) e as
sociedades onde se desenvolven.
A discusión que enmarca á Responsabilidade Social nas Institucións de Educación
Superior (IES) e a súa relación cos futuros profesionais debe revisarse á luz do
compromiso que adquiren as Universidades coa sociedade e co desenvolvemento desta.
En tal sentido, podemos dicir que a responsabilidade social universitaria (RSU) é un
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concepto que asume cada vez maior importancia e un crecente protagonismo, non só a
nivel das prácticas institucionais, senón tamén a nivel do currículo, os cursos ofrecidos e
as investigacións institucionais (Sánchez-Fernández, Hattum-Janssen, et al., 2012). En
razón do anterior, é que podemos observar que a RSU ofrece retos, ademais de
oportunidades na formación integral dos futuros *profesionistas, así as institucións
educativas teñen a oportunidade de iniciar un cambio permanente no comportamento
(Christensen et al., 2009, p. 16) dos cidadáns e futuros profesionais, engadindo valor a
súa formación. Ademais, de acordo con Vallaeys et al., (2009), existen diversos
propósitos que as universidades deben atender, nos que deben procurar que a xestión
dos seus impactos (humanos, sociais e ambientais), debe realizarse dunha forma ética e
intelixente.
Consecuentemente, observamos que actualmente, asúmese que as Universidades
deben ampliar as súas perspectivas de impacto, considerando dentro de procesos de
formación, investigación e divulgación (Christensen et al., 2009) á contorna. Debido a
que a RSU ofrece unha dimensión ética que toda organización debería ter como visión
(Da Rúa Maldonado & Giménez Armentia, 2011, p. 238), e as Universidades non poden
permanecer alleas a esta cuestión. A educación beneficia aos estudantes e á comunidade
no seu conxunto (Bligh, Thomas, & McNay, 1999, p. 6).
A pesar de que o número de estudos sobre a RSU é cada vez maior, é aínda
limitado, en comparación, co número de estudos sobre a Responsabilidade Social
Empresarial (RSE). Os actuais estudos sobre RS nas universidades están enfocados á
importancia da formación nas áreas do curriculum e de formación en xestión ambiental
(Jabbour, 2010; Nicolaides, 2006; Rohweder, 2004; Rusinko, 2005), en ética (Assudani,
Chinta, Manolis, & Burns, 2011; Didier & Huet, 2008; Hartog & Frame, 2004;
Nicolaides, 2006) e en sustentabilidade (De Vere et al, 2011; Holmberg et al, 2008;
Junyent & de Ciurana, 2008; Nejati et al., 2011; Nicolaides, 2006; Sammalisto &
Lindhqvist, 2007).
En suma, podemos dicir que a importancia das universidades como organismos de
enerxía transformadora (Frederick, 1998), é debido a que estas poden ter un rol
significativo e transcendente para reducir os impactos sociais e ambientais (Christensen
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et al., 2009) das súas actividades, a través das súas actividades sustantivas. Así mesmo,
as universidades contribúen á formación das futuras xeracións de profesionais, quen
terán que promover dentro das organizacións unha visión ética, responsable, que
contribúa ao ben común e á xustiza social (Da Rúa Maldonado & Giménez Armentia,
2011).
Método
O método de investigación utilizado é a modalidade de entrevista en grupo, na cal
se establece unha dinámica grupal de intercambio de opinións con referencia á RSU e
empresarial. Nesta primeira aproximación fórmanse grupos homogéneos pertencentes a
da área de coñecemento de xestión e economia de diferentes universidades.
Selecciónase alumnado de forma aleatoria pertencente ao segundo e último semestre do
programa educativo de forma que se cubran diferentes perspectivas. Realízase a
exploración en diferentes países cubrindo un espectro máis amplo, tendo en conta se as
diferenzas da cultura asociadas a cada país, así como a situación económica inflúen na
percepción e as actitudes cara á RS. Tamén se cuestiona sobre a súa participación en
temáticas relacionadas coa RS na súa futura práctica profesional e avalíase a súa
importancia de aplicación. Adicionalmente identifícase e faise relación á participación
que teñen as súas universidades en temas de RS, e pregúntaselles sobre a súa
importancia.
O Procedemento. Os focus group foron realizadas durante o período comprendido
entre o mes de Febreiro do ano 2012 e o mes de Abril do presente ano (2013). Cada
grupo focal tivo unha duración aproximada entre 30 e 40 minutos. As entrevistas foron
rexistradas pola persoa que a realizou, e realizouse unha transcrición, de cada unha, para
a súa posterior análise. Unha vez efectuada a transcrición de todas as entrevistas
procedeuse a integralas nunha matriz de respostas para a súa análise e para detectar
similitudes e particularidades entre os discursos dos entrevistados.
Resultados
Os grupos de discusión conformábanos estudantes de economía e xestión. Os
resultados preséntanse de acordo ás preguntas que se discutiron nos grupos focais. No
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inicio da sesión, aos estudantes preguntóuselles se estaban familiarizados co concepto
de RS. Extráense as primeiras conclusións, en primeiro lugar destacar a gran diferenza
de actitude ante a actividade da responsabilidade social no ambiente de traballo das
diferentes áreas. Ademais dos diversos conceptos que propoñen sobre o termo de
responsabilidade social e as relacións que deste fan con diversos sectores de actuación.
No que concerne aos estudantes dos programas de Economía e xestión, están
familiarizados co concepto. Os estudantes de economía interpretan o concepto
relacionado á economía, sustentabilidade social, medioambiente, empresas ecolóxicas e
vivir en comunidade. A continuación, preguntóuselles aos participantes sobre as áreas
nas que identificaban prácticas ou políticas de RS. Os estudantes de mexicanos
identifican estas en os sectores: social, político, educativo, empresarial, desastres
naturais, laboral, con relación a persoas, ambiental e económico. Os estudantes españois
identifícana nos sectores: téxtil, banca, petroquímico, automobilístico, enerxético,
eólico, saneamento, electrodoméstico e empresarial principalmente dirixido ao consumo
e ao aforro. Pero non identifican a RS no sector educativo nin no ámbito universitario.
Despois dunha breve descrición de prácticas cotiás de responsabilidade social os
estudantes do tres universidades foron capaces de identificar programas e accións que
involucran este concepto. En xeral os estudantes das catro universidades mencionaron
os desenvolvidos por organizacións e prácticas específicas como: campañas de
reforestación, recolección de envases de plástico, axuda e asistencia social, campañas
non sistematizadas de separación e recolección de cartón. No caso de universidades
mexicanas mencionaron: o respecto ás normas de tránsito e vialidad, aforro enerxético,
donativos e asistencia en desastres naturais. Para o caso de España as accións
identificadas foron: conciliación entre a vida familiar e laboral, aforro enerxético,
reciclaxe, separación de lixos, aforro de auga, doazóns e participación en campañas
caritativas. Incluso algúns estudantes estaban involucrados con asociacións relacionadas
que teñen actuación en materia de responsabilidade social.
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Conclusións
Este proxecto representa un estudo exploratorio sobre a RS na Educación
Superior, tratando de identificar as percepcións e as opinións dos estudantes. A
investigación estaba orientada a pescudar se os estudantes estaban familiarizados co
concepto e se era ou non parte das súas vidas, xa sexa nos seus programas educativos,
nas súas universidades e na súa (futura) vida profesional e persoal. A pesar de que non
se ten unha definición única de Responsabilidade Social, a maioría dos estudantes están
a súa vida cotiá, sobre todo despois dunha breve introdución dos moderadores de grupos
de discusión. Os participantes consideran que a RS é importante, tanto dentro como fóra
da universidade, pero teñen dúbidas sobre os motivos que as empresas e organizacións
teñen para impulsar iniciativas que implican RS. Adicionalmente os estudantes
sospeitan que os motivos da implementación da RS non son acordes co seu significado
máis profundo, manifestan que algunhas organizacións teñen intereses que non son
lexítimos, argumentan que traballan ou emprenden accións en primeiro lugar pensando
nos seus propios beneficios. Establécense vínculos claros entre os programas nos que
están inscritos os estudantes, as accións que emprenden as Institucións de Educación e a
Responsabilidade Social. Finalmente, ponse de manifesto que os estudantes teñen
moitas ideas e iniciativas sobre a súa participación contorna á responsabilidade social,
as mesmas que poderían pór en práctica no seu futuro persoal e profesional.
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SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA ESCOLA PARA ESTUDANTE DO ENSINO
MÉDIO
Iara Salete Caierão
iarac@terra.com.br
RESUMO: O Ensino Médio enfrenta uma crise de esvaziamento de alunos e de sentido. O
estudante que frequenta essa etapa de ensino, geralmente é visto pela condição redutiva de
aluno, ignorando-se sua condição de ator social, sujeito e de trabalhador. Conhecer a
percepção que o estudante-trabalhador tem da escola, os sentidos e significados a ela
atribuídos foi o objetivo da investigação. O estudo realizou-se em duas escolas públicas de
Ensino Médio do RS/Brasil. Os sujeitos da pesquisa em número de 132 com idade entre 14
a 25 anos frequentavam as aulas no turno diurno ou noturno e no turno inverso
trabalhavam. A metodologia empregada foi qualitativa e a coleta dos dados deu-se pela
observação participante e questionário. A análise dos dados foi realizada a partir de
categorias que emergiram das próprias respostas dos entrevistados. Os resultados
demonstram que apesar dos altos índices de evasão no Ensino Médio (em alguns casos
50%) o estudante-trabalhador não é indiferente à escola, mas a vê como uma aliada para
ultrapassar a barreira do subemprego a que está atrelado na maioria das vezes. Acredita e
quer uma escola média mais competente, um passaporte para um trabalho digno.

Introdução
A investigação do qual o este trabalho é um recorte teve, dente outras, a seguinte
questão: qual o sentido e significado da escola para os alunos do ensino médio? Parto da
constatação de que os estudantes que chegam a esse grau de escolarização se deparam
com vários desafios que emanam de uma matriz negativa e negativizante: o
desconhecimento dos jovens e suas juventudes.
Em decorrência disso, os estudantes são vistos e tratados na limitada e parcelar
condição de aluno, ignorando-se o que está para além desse papel: um ator social e um
sujeito.
Atualmente o acesso dos jovens à escola pública de ensino médio aumentou
significativamente, mas isso não garante a permanência dos mesmos, pelo contrário o
abandono da mesma tem sido cada vez maior e mais precoce. Quando da realização do
nosso estudo (2008) o acesso era mais restrito, mas a evasão igualmente grande.
Os dados que balizaram nossa pesquisa partiram de que os jovens brasileiros que
têm entre 15 e 17 anos, apenas 35% estão matriculados no ensino médio. Encontramonos diante de dois desafios importantes; um o de ter 65% de jovens (15 a 17 anos) fora
da escola e, o outro que é o de a instituição educativa não estar conseguindo manter os
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jovens que a ela acedem. Foi comum encontrar turmas de formandos, sobretudo na
escola do Bairro com um terço dos estudantes que iniciaram, sendo que na escola da
Avenida o percentual ficou em torno de 50%.
Não desconhecendo a necessidade de um olhar especial para quem a sociedade não
conseguiu incorporar ao universo estudantil nem ao universo do trabalho volto-me àqueles
que, com esforço, às vezes titânico, tentam realizar o projeto de escolarização e conclusão
do ensino médio. No entanto, os frágeis e fragilizados vínculos com a escola e o
distanciamento das culturas juvenis vêm exorcizando o sonho de muitos deles. Desta
maneira, tão importante como assegurar o acesso é assegurar a permanência dos jovens na
escola, pois, não realizar este projeto é quase sempre frustrante para os estudantes.
Conhecer os jovens que buscam o ensino médio da escola pública, sobretudo
aqueles cuja relação com a escola é efêmera e fugaz é imperativo para toda a escola.
Cabe, portanto, algumas questões: sabemos os sentidos e significados que alimentam a
vida dos jovens estudantes do ensino médio? O que sabemos a respeito desses jovens
que, a uma só vez, encontram-se diante de dois mundos diferentes e antagônicos: escola
e trabalho? Que percepção têm da escola esses jovens, mais trabalhadores que alunos?
É possível afirmar que não conhecemos os sujeitos jovens que frequentam esse
cotidiano escolar, seus mundos, suas realidades reais e virtuais e suas múltiplas
linguagens. Talvez tenhamos de nos alfabetizar nesses novos códigos que sinalizam
para outra matriz que não divida vida e conhecimento, mas antes, os aproxime.
Peregrino e Carrano (2004) dizem que conhecer os jovens é um dos pré-requisitos
fundamentais no processo de sua incorporação pela escola; outro é conhecer as suas
experiências de crescente permeabilidade da escola para com eles, apontando seus
limites e suas possibilidades. No entanto, ainda é insipiente esta cultura de observar os
jovens com base em seus contextos, ou seja, “desde suas reais e integrais experiências
de vida; desde sua condição de sujeito; desde o reconhecimento de sua subjetividade e
desde a projeção e legitimidade de sua cidadania no espaço social e público” (Chicuy,
2006, p. 26).
No entanto, para conhecer os jovens é preciso escutá-los e “para escutar as vozes
previamente há que reconhecê-las. Desconhecemos o que pensa e diz o alunado como
consequência de que não os escutamos (Bautista-Martínez, 1998, p. 56). A tese de que
os jovens atribuem muitos e múltiplos sentidos à escola, apesar de sua cultura refratária
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e aplainadora, confirma-se e é adensada pelos sensíveis depoimentos dos estudantes,
que fazem do tempo-espaço escolar uma experiência decisiva para o ingresso no mundo
do trabalho.
Método
Objetivos
Conhecer a percepção que o trabalhador-aluno tem da escola e os sentidos e
significados a ela atribuídos.

Amostra
A amostra é composta de 132 jovens, alunos de duas escolas públicas de Ensino
Médio: uma situada na periferia urbana (Escola do Bairro). A outra situada numa
avenida central da cidade (Escola da Avenida). Os alunos pertenciam a diferentes
turnos: manhã, tarde e noite e tinham a idade entre 14 e 25 anos.

Instrumentos
Os instrumentos utilizados foram: questionário com questões de respostas
objetivas e subjetivas; Observação participante: nas duas escolas em diferentes
ambientes, situações e horários. Entrevistas individuais com um dez jovens.

Procedimentos
A metodologia deste estudo se caracteriza por abordagens qualitativas, pois ela se
refere a um estilo de relacionamentos “aproximações a uma verdade dos fatos, sempre
múltipla e provisória” (Brandão, 2003, p. 186) com perspectiva etnográfica, por se tratar
de um tipo de estudo que pretende descrever os significados culturais de um determinado
grupo e tem como foco a apreensão da perspectiva do outro, conforme Lüdke e André
(1986). Essa perspectiva reconhece que sempre são possíveis aproximações e descrições
distintas de um mesmo objeto. Contudo, os dados coletados – por meio de questionário
foram fundamentais para o conhecimento de ambos os grupos de jovens, os estudantes da
escola do bairro e os estudantes da escola da avenida – possibilitando coletar informações
cujos dados conjugados com entrevistas, observação participante, ajudaram a compor um
quadro que revela um pouco da vida dos estudantes, particularmente a percepção que o
estudante-trabalhador tem da escola, os sentidos e significados a ela atribuídos.
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Os sujeitos da pesquisa são jovens que frequentam o ensino médio em duas
escolas públicas da cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul/Brasil.
Uma delas situada num bairro (EB) e outra na área central da cidade, numa
movimentada avenida (EA). A idade dos estudantes é de 14 a 25 anos e em geral são os
membros mais escolarizados da família. O critério de seleção dos sujeitos foi ser aluno
regular do ensino médio em qualquer turno ou série das duas escolas e aceitar o convite
em participar da pesquisa. A coleta dos dados deu-se por observação participante,
grupos de diálogos e entrevistas individuais além de um questionário de questões
objetivas e subjetivas aplicado aos estudantes. Didaticamente, apresento as etapas que a
pesquisa seguiu cujo percurso não foi linear, mas uma etapa enredada na outra,
implicando-se e explicando-se mutuamente.
Primeira etapa: Aplicação do questionário aos 132 jovens alunos de ambas as
escolas e estar frequentando o ensino médio (manhã, tarde ou noite). Na escola do
Bairro 60 jovens responderam, na escola da Avenida 72 jovens.
Segunda etapa: Observação participante. Na escola da Avenida os focos espaciais
foram determinados a partir de alguns mirantes (hall de entrada, pátio, corredores,
escadarias e praça). Na escola do Bairro a atenção ficou mais restrita a uma turma de
terceiro ano, escolhida por acumular mais vivências escolares.
Terceira etapa: As entrevistas individuais com jovens das duas escolas
aconteceram simultaneamente à observação participante. Quem participou? Alunos que
responderam do questionário e manifestaram interesse em conversar mais sobre o tema.
A palavra dos jovens construiu as categorias que se desdobram neste trabalho e a
partir delas teceu-se a análise. Os sujeitos da pesquisa formam um grupo multicultural
que reúne não apenas diferentes idades, mas diferentes universos laborais como
podemos ver na tabela a seguir.
Tabela I. Tipos de trabalho dos jovens, por escola: escola do Bairro
Tipos de trabalho

(%)

Agricultura / hortifrutigranjeiro / plantação de flores / aux.pedreiro / mercado / biscate /

52,2%

supermercados / motoboy
Babá / diarista / doméstica / empresa de limpeza

21,6%

Olaria / cerâmica / gesso / tijolos

13,0%

Repositor de mercadorias / estoque

10,0%

Não declarou

3,2%
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Fonte: Dados da pesquisa com estudantes do ensino médio 2006/2007, Passo Fundo, RS.

Tabela II. Tipos de trabalho dos jovens, por escola: escola da avenida.
Tipos de trabalho

(%)

Secretaria / telefonista / aux. Escritório / instalador de som / consultórios / estagiário /

23,6%

vendedor loja / farmácia
Motoboy / Office boy / entregador de encomendas /oficina por conta própria

16,6%

Repositor / controlador de estoque / mercado / açougue /garçon

15,3%

Hortifrutigranjeiro / floricultura

14,0%

Mecânica / chapeação / pintura / construção civil / massa asfáltica

13,9%

Não declarou

16,6%

Fonte: Dados pesquisa com estudantes do ensino médio 2006/2007, Passo Fundo, RS.

Resultados
Mesmo sabendo das fraturas constitutivas e da fraco desempenho de grande parte
das escolas brasileiras, mesmo cientes de que o conhecimento está disponível de tantas
outras maneiras, chama-nos a atenção que os sujeitos da pesquisa a consideram
importante e necessária, embora não pelas mesmas razões.
Destacamos, dentre outras, as seguintes expressões: “na escola busco sabedoria e
contatos sociais”, “conhecer pessoas e matérias”. “ensinamentos além de muitas
amizades”. “conhecimentos e também fazer amigos”. “o sentido da escola está em
preparar para vida pessoal e profissional”. “aprender coisas que eu vou precisar no diaa-dia”. E as expressões que quase todos referiam foram as que se relacionavam ao
trabalho, por exemplo: “ter uma preparação para minha vida e para uma profissão”;
“preparar para a vida e para o trabalho”.
Sobre o que buscam na escola de ensino médio, os estudantes referem três tipos
de conhecimentos: a) aquele necessário ao trabalho (instrumental); b) aquele necessário
à vivência e convivência (sociabilidade); c) aquele relacionado à auto-estima: “ser
alguém na vida”.
Conhecimento instrumental: Preparar o jovem para o mundo do trabalho é
referida por quase todos os sujeitos da pesquisa: “Na escola eu curto a convivência com
os colegas, mas a razão de eu estar aqui é adquirir conhecimentos e aprender a resolver
nossos problemas sozinhos, começando por aqueles relacionados ao estudo. A gente
tem de encarar” (17 a., masc., 2º ano, manhã, EA). Na mesma direção outro jovem diz:
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“Preciso do estudo para conseguir um trabalho e, se eu me dedicar pode ser que eu seja
indicado para um estágio” (17 a, masc. 2º, diurno, EA), pois sabe que pertencer a uma
escola pode haver mais chance de conseguir o almejado estágio que é porta para o
desejado primeiro emprego. O próximo jovem afirma a importância de aplicar no dia-adia os conhecimentos aprendidos. Diz ele: “Os conhecimentos a gente tem que pôr em
prática aqui mesmo e não ficar pensando no amanhã. “Preciso de conhecimento no meu
trabalho, hoje.” (18 a., mas. 3º ano diurno, EA).
O estudante do noturno que há muito pertence ao mundo do trabalho apresenta,
com propriedade a sua percepção da escola e do ensino sinalizando para uma das causas
da infrequência. Diz ele: “O sentido da escola em minha vida é aprender. A gente até
aprende em outros lugares, mas, o que se aprende aqui é diferente. Há conhecimentos
que aprendemos só aqui, mesmo que sejam fracos eles são necessário se o cara quer
melhorar de vida. Escola é feita pro cara aprender. Quem quer aprender aprende. Mas
poderia ser melhor. Deviam pensar num jeito do ensino ser menos cansativo. Não sei
bem como, mas se não mudar o pessoal vai desistindo mesmo. Olha a nossa turma,
quase a metade dos alunos desistiram. Ta certo, uns viram que não iam “passar” outros
por causa do trabalho. Quando a aula é mais animada a turma não falta. (18a. masc. 3º a.
noturno, EA).
Esse estudante com jornada de trabalho de mais de oito horas por dia, mora distante
da escola e já teve experiência de reprovação no primeiro ano do ensino médio, cuja
infrequência se devia ao próprio trabalho, reconhece a importância das amizades e do
coleguismo, mas é enfático em dizer que, em primeiríssimo lugar, a escola é para
aprender. Ele, como outros, demanda um ensino mais próximo à vida.
Conhecimento relacionado à sociabilidade, espaço de vivência e convivência:
Para Dubet (1998) a escola encontra-se diante de uma crise sem precedentes onde os
alunos têm de construir por si mesmos o sentido de sua vivência escolar,
comprometendo com isso a função socializadora da instituição escolar. Os depoimentos
a seguir mostram um pouco da trajetória dos estudantes tecidas em diferentes emoções:
“Com meus colegas aprendi a ser gente”; “Aprendi muito com os meus colegas;
aprendi ser solidário e entender o lado do outro”. Um depoimentos singular é o do
Jorge. Relatou que era tímido e depois “se soltou”, porém nem sempre adequado.
Atribui aos colegas o seu crescimento pessoal e social, inclusive no trabalho. Lembro-
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me do seu depoimento enfático e emocionado: “Aprendi até a me relacionar com a
turma. No começo eu não participava, ficava só na minha e até dizia umas coisas “fora
da casinha”. Mas os colegas foram me dando uns toques e fui caindo na real e mudei.
Hoje eu sou parceiro. Essas coisas ou tu aprende ou se ferra! (Jorge, 16 a. 3º ano, EB).
Conhecimento relacionado a autoestima: Ser alguém na vida. De diferentes
formas, são muitos os jovens que disseram que vão à escola para ser alguém na vida. A
escolarização se constitui, segundo aqueles jovens, no necessário passaporte para o
respeito e reconhecimento. “É só com o estudo que vou ser alguém na vida”; “Eu estudo
para ser alguém na vida”; “Com estudo já é difícil, imagina sem”. Uma jovem
supervalorizando a escola diz: “Dependemos dela para ser alguém na vida”.
Há jovens, contudo que radicalizam dizendo “se você não tiver estudo você não é
nada”; “sem estudo não somos ninguém”; e, ainda. Interessante, contudo, é saber que
tais depoimentos sobre o não valor das pessoas sem escolarização são de jovens do sexo
feminino com idade de 17 e 18 anos e em sua maioria estudantes do turno da noite.
Uma delas, na ocasião tinha um bebê de seis meses e foi quem escreveu e depois disse
diante de toda turma que “sem estudo a gente não é nada” acrescentando em seguida:
“se a gente não tem o canudo”, “nem te olham na cara”. A jovem-mãe-estudante (17 a)
se referia ao certificado de conclusão do ensino médio solicitado como pré-requisito
para a maioria dos empregos. Ela sintetizava a luta de muitas jovens cuja gravidez
precoce impedia a consecução do sonho de “se formar” no ensino médio. Um rapaz
com a mesma idade, estudante no noturno na escola do Bairro ecoa sua opinião, quase
indignado: “como dizem meus pais: as pessoas não têm valor sem estudo”.
É contundente a expressão do jovem que, como seus pais, acredita que sem estudo
a pessoa não é ninguém. Mais contundente, porém, parece ser a realidade em que esse
jovem vive, a de que assim como seus pais se recente da proteção de um diploma. “Já
deixei de pegar emprego bom por não ter estudo; agora quero me formar”. Isso me faz
recordar dos depoimentos de Leandro (1º ano diurno EA) que na entrevista dizia que o
significado do estudo era o de se afastar do serviço pesado e sujo. Pouco estudo, nesse
caso, é sinônimo de sofrimento e vida dura. “Minha mãe sempre diz: estuda meu filho,
prá não sofre que nem teus pais”!
Os jovens dos setores populares sabem que a instrução recebida na escola, por
vezes fraca, será determinante no mundo do trabalho onde precariamente já estão
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inseridos, sabem também, que “a instituição escolar está no centro das referências
identificatórias, independentemente, de adesão ou crítica. Sabem, outrossim, que a
escolarização é uma possibilidade para se situar melhor no mundo, para além de um
ganho imediato com o emprego ou futuro profissional melhor” (Spósito, 2005, p. 123).
Se com diploma é difícil, ainda mais sem ele, dizia uma jovem que pela terceira vez
reiniciava o ensino médio na escola do Bairro que tomava para si toda responsabilidade
das reincidentes evasões.
Há, contudo, depoimentos que revelam um capital cultural como os que seguem
provando mais uma vez que os estudantes têm desiguais pontos de partida. A estudante
cujo depoimento é também uma crítica à escola que não faz a necessária mediação do
jovem ao mundo do trabalho demonstra clareza no quer da instituição escolar:
“Acho que a escola deveria ser formadora de opinião. Deveria exercer papel de
fonte de conhecimento, no entanto ela, de modo geral está falhando em seus propósitos,
deixando a deseja no desempenho de suas funções. Eu acho que ela poderia encaminhar
os alunos para o mercado de trabalho; ajudar nessa fase difícil que a gente tem de
enfrenta; pensar mais em nós jovens que precisamos trabalhar às vezes até para poder
continuar os estudos”. (16 a. fem. 2º ano, manhã, EA).
Mas há quem desconfie da garantia deste passaporte. Alguns poucos têm
condições que lhes permitem atividades como curso de línguas estrangeiras, cursos de
informática, ou mesmo um curso pré-vestibular; um destes jovens expressa ideia
semelhante, embora com um “tom” de quem sabe que escolarização é direito e não um
favor, diz ele: “Na verdade a escola é um direito nosso. Mas sem conhecimento a gente não
consegue nada. Tenho notas ótimas, mas é meio decoreba. Estudo só para as provas; depois
esqueço. Ir bem às provas não garante que a pessoa saiba na prática. Eu, por exemplo, não
esquento; mas também não quero repetir o ano. Acho que o sentido da escola é para
desenvolver o senso crítico (17anos, masc., 3º diurno, EA)”.
O jovem com alto capital cultural e condições socioeconômicas privilegiadas,
além uma história familiar marcada pela escolarização, afirma que “ir bem” nas provas
não basta. Por isso mesmo busca fora da escola uma instrumentalização que a maioria
de seus colegas não tem acesso. Este jovem que hoje frequenta o curso de direito numa
instituição privada de ensino superior, demonstra ter aprendido bem a lições da cartilha
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do ofício de aluno: jogou conforme as regras da instituição; aprendeu conhecer as
manhas da escola.
Para a maioria dos estudantes, entretanto, que não pode contar com tal capital
cultural e apoio familiar, que fazem a diferença no acesso ao universo do trabalho, a
escola se constitui como uma grande ajuda, às vezes a única, para chegar a um trabalho
que não seja subemprego.
O que os jovens não ignoram são as formas desiguais de ascensão e de ingresso
no universo do trabalho e, como comprovaram Soto e León (2005) entre seus sujeitos da
pesquisa, não basta o rendimento nem o nível de escolarização para ascender
socialmente. “Mais importante que o título obtido importa a quantidade e o nível de
contatos (capital social), o nome da família, o colégio de procedência, o que vem a ser o
mesmo que a condição de classe” (p. 74). Talvez por isso os estudantes demandem da
escola a ajuda que não têm em suas famílias, destituídas não só de capital social, mas
material. Nesse sentido, se inscrevem todos os dez jovens com os quais tivemos um
diálogo mais profundo; no entanto, na trajetória de Alex podemos perceber com mais
nitidez o surgir de um sujeito. “Ser alguém na vida”, referido por muitos jovens, passa,
necessariamente pela escolarização, motivo pela qual, muitas famílias migraram para a
cidade onde seus filhos poderiam ter estudo e trabalho (Caierão, 2008).
Diálogo, reconhecimento, compreensão e bom ensino: Com Correa (2002) é
possível dizer que os jovens estudantes do ensino médio não são sujeitos passivos e as
relações que estabelecem na e com a escola não estão ausentes de sua própria
subjetividade. Eles constroem saberes que lhes permitem dar um sentido e significado
próprio ao que realizam. Perguntamos aos estudantes o que a escola poderia fazer para
melhor compreendê-los e eles assim responderam:
O que a escola poderia fazer na direção de compreender os jovens, por escola:
Tabela III. Escola do Bairro
Depoimentos

(%)

Ouvir / conversar / ter mais diálogo/ dar oportunidade para eles se
expressarem

43,3%

Atividades culturais / gincanas/ debates/ palestras

41,6%

Incentivar os alunos

5,0%

Avaliar o aluno de outras maneiras

6,6%

Ensinar bem

3,3%
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Fonte: Dados: pesquisa com estudantes do ensino médio 2006/2007, Passo Fundo, RS.

O que a escola poderia fazer na direção de compreender os jovens, por escola:
Tabela IV. Escola da Avenida
Depoimentos

(%)

Conversar / ouvir mais os jovens / dar espaço / acreditar

62,5%

Se interessar sobre a vida deles lá fora: seu trabalho, suas dificuldades.

30,5%

Debates na escola e mudança no método de ensino

5,5%

Avaliando também os conhecimentos da vida lá fora

1,4%

Fonte: Dados pesquisa com estudantes do ensino médio 2006/2007, Passo Fundo, RS.

As tabelas demonstram uma importante diferença entre as respostas dos jovens da
escola do Bairro e da escola da Avenida. Enquanto os estudantes da escola da Avenida
apresentam um percentual de 62% no item “conversa, ouvir mais o jovens”, os
estudantes da escola do Bairro apresentam 43% no mesmo item. Na escola do Bairro há
um percentual relativamente grande (41%) destinado às atividades culturais, mais de
10% acima do que os estudantes da escola da Avenida. Analisando tais dados no
contexto da pesquisa é possível dizer que os jovens da escola do Bairro demandam por
atividades culturais naquele Bairro que tem pouquíssimas atividades de lazer, por isso o
“pedido” por atividades lúdicas como gincanas, atividades culturais e palestras.
Nos questionários os jovens não pouparam palavras para dizerem o que pensam.
Como foram aplicados em período de aula, eles puderam escrever suas opiniões e
reivindicações. Seguem, pois, parte de seus depoimentos:
As vozes juvenis demandam um Ensino Médio que: 1- As políticas públicas que
permaneçam: As múltiplas vozes estudantis demandam uma aproximação desses dois
mundos distantes e até antagônicos: vida e escola. Demandam por políticas públicas
estáveis e sustentáveis que possam sobreviver às mudanças administrativas e
governamentais em razão das quais muitos projetos sucumbem. 2- Que se distancie da
visão determinista: os alunos não são um batalhão que marcha na mesma direção e no
mesmo compasso; antes, cada um constrói o seu passo, o seu ritmo, embora, muitas
vezes, a música seja a mesma. Mesmo que a situação socioeconômica e cultural seja
semelhante, há um sutil e decisivo espaço onde, e a partir do qual, o estudante constrói a
sua subjetividade que o diferencia dos demais. 3- Que busque conhecer as trajetórias
dos sujeitos estudantes: Não a partir de um padrão segundo o qual a diferença é vista
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como desvio, mas para a instituição escola também aprender com uma aproximação de
ambas as culturas: a juvenil e a escolar. 4 - Que reconheça os desiguais pontos de
partida: A ampla e rizomática aprendizagem que constitui a cultura juvenil,
particularmente a dos jovens de setores populares, não é reconhecida como fonte de
conhecimento pela cultura escolar. Há estudantes nessa situação começam a distanciarse de sua família e, ao mesmo tempo, não se sentem integrados à escola. Leandro, o
jovem que trabalha com material reciclável é um exemplo dessa situação: já não é mais
o mesmo na família e ainda não é um deles na sala de aula. 5 - Que diminua os déficits
herdados e minimize as defasagens dos estudantes: diferentes pontos de partida
implicam diferentes tratamentos na escola. Reconhecer essa realidade poderá abrir
espaço para uma outra forma de ver, compreender e interagir com os alunos abrindo
espaço para o jovem protagonizar sua vida de estudante e trabalhador.
Discussão e Conclusões
Os resultados demonstram que apesar dos altos índices de evasão no Ensino
Médio (em alguns casos 50%) o estudante-trabalhador não é indiferente à escola, mas a
vê como uma aliada, mesmo que seja no imaginário, para ultrapassar a barreira do
subemprego ou do não emprego. Acredita e quer uma escola média mais competente e
mediadora: um passaporte para um emprego digno.
As múltiplas vozes estudantis demandam uma aproximação desses dois mundos
distantes e até antagônicos: vida e escola. Demandam por desobstrução de canais e,
acima de tudo, por pontes, a serem construídas ou consertadas que aproximem essas
culturas. Demandam por políticas públicas estáveis e sustentáveis que possam
sobreviver às mudanças administrativas e governamentais em razão das quais muitos
projetos sucumbem. Realidade também constatada em pesquisa de Spósito e Galvão
(2004) em que os jovens demandam um ensino mais “forte” com o qual possam enfrentar
os desafios em relação ao mundo do trabalho. Nesse sentido, “se não ocorrer a apropriação
dos saberes escolares propriamente ditos, no espaço da vida estudantil, provavelmente não
conseguirão mobilizar recursos intelectuais, sociais e materiais para obtê-los em outros
espaços da vida, sobretudo se considerarmos sua origem social” (p. 360).
Cientes dessa realidade, a grande parte dos jovens de ambas as escolas demandam
por mais aulas de informática, mais aulas de reforço, melhores aulas de inglês, pois
sabem que isso fará diferença nos desafios que vem pela frente. “O sentido da escola é
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uma preparação para o futuro, mas estou meio desanimado com o ensino, que está fraco
e não é suficiente para encarar nem emprego, nem vestibular (estudante 18 a., 3º ano
diurno EB)”. Com Charlot (2001) não podemos afirmar que a escola pública seja para
os jovens apenas mais uma instância educativa. Para quem, geralmente, não pode contar
com o apoio cultural da família a escola continua sendo “uma luz”, como muitos
estudantes referiam. Eis que, “apesar de culturas distanciadas, de turmas esvaziadas
ecoam vozes juvenis que historicamente rompem o silêncio e sinalizam para outros
possíveis” (Caierão, 2008, p. 341).
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RESUMEN: Para tener unas mayores probabilidades de éxito en la búsqueda de empleo, el
mercado actual exige de los futuros profesionales un alto nivel de empleabilidad y la
superación de exigentes procesos de selección. En la presente comunicación, nos vamos a
centrar en los conocimientos que poseen los estudiantes finalistas de la Universidad de
Vigo sobre los contenidos básicos de las distintas fases que conforman ese proceso, en
tanto que pueden facilitar su inserción laboral. Obviamente ésta es una de las variables a
considerar en los procesos de inserción laboral, aunque otros factores también influyen en
la obtención de un empleo (situación del mercado laboral, estudios cursados, contactos
personales,…), y por ello defendemos analizar todo proceso de inserción desde la
perspectiva psicosocial.

Introducción
En los últimos años se han modificado profundamente los parámetros
tradicionales del escenario laboral de nuestro entorno, tanto en lo que se refiere a la
estructura del empleo como a sus formas: ha cambiado el modelo tradicional de
empresa, ha cambiado el concepto de trabajo, se ha erradicado prácticamente el
horizonte laboral del empleo continuo y estable en una misma empresa, han surgido
nuevas modalidades de empleo y ha adquirido un papel protagonista el capital humano.
Todo ello obliga a los y las profesionales a estar preparados para cambiar de
trabajo, de puestos y de funciones varias veces a lo largo de su vida laboral, por lo que
surge “un nuevo concepto a tener en cuenta a la hora de analizar la inserción laboral de
los jóvenes” (Jiménez Vivas, 2009, p. 51): «empleabilidad». Por este concepto
entendemos, compartiendo las propuestas de García Manjón (2009), “el grado de
atracción que un individuo tiene para el mercado de trabajo a lo largo del tiempo, lo
cual se materializa en la valoración de la aportación de valor que éste realiza al
empleador o a la sociedad en su conjunto” (p. 144).
Se diferencian dos tipos de empleabilidad (Círculo del Progreso, 2003, p. 205):
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1. Empleabilidad de inicio: capacidad de alguien que acaba de finalizar sus
estudios para encontrar un puesto de trabajo dentro de su ámbito de
conocimiento. En esta fase inicial, el enfoque predominante es el externo,
orientado a maximizar la visibilidad de las candidaturas e incrementar su
potencial de diferenciación ante las empresas.
2. Empleabilidad a largo plazo, que considera la empleabilidad en una fase más
avanzada de la carrera profesional. Coexisten dos enfoques: el externo,
orientado a la visibilidad y a la diferenciación de las candidaturas en el entorno
profesional, y el interno, orientado al mantenimiento del puesto actual.
En este sentido, es cada vez más habitual que las empresas seleccionen a su futura
plantilla en base a su potencial más que por sus conocimientos, y aunque no cabe duda
que una sólida preparación académica es indispensable a la hora de desarrollar ciertas
técnicas necesarias para incorporarse al mundo laboral, “es el conjunto de
competencias, habilidades y actitudes de las candidaturas el que hoy en día puede
decantar la balanza de la selección” (Pastor Narvión, Simon Schulmacher, García
Delgado y Tovar Caro, 2005, p. 17).
Como se acaba de poner de manifiesto, para tener mayor probabilidad de finalizar
con éxito un proceso de inserción, con anterioridad hay que superar un proceso de
selección. Pero, previamente, también se debe haber planificado un proceso de
búsqueda activa de empleo. Las fases, que según la mayoría de autores que han
abordado la búsqueda de empleo (Morán Astorga, 2003 y Fernández Muñoz, 2013) hay
que seguir, son las que se presentan en el gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia.
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• Identificar qué
canales son los
más adecuados
para conocer las
demandas del
mercado laboral.

• Elaborar un
curriculum vitae y
una carta de
presenta-ción
adaptados a cada
oferta.
• Preparar la
entrevista de
selección.

Herramientas para la
búsqueda

• Identificar
sectores y
empresas que
están demandando perfiles
como el suyo.
• Empleo por
cuenta propia y
por cuenta ajena.

Canales de búsqueda

• Conocerse a sí
mismo para saber
a qué le gustaría
dedicarse y qué
puede hacer en
función de sus
destrezas y
conocimientos.

Conocer el mercado laboral

Autoconocerse

Gráfico 1. Fases del proceso de búsqueda de empleo
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En la presente comunicación, nos vamos a centrar en los conocimientos que sobre
los contenidos básicos de estas fases poseen los estudiantes finalistas de la Universidad
de Vigo, en tanto que pueden facilitar la consecución positiva de un proceso de
inserción laboral. Sin olvidarnos que otros factores también influyen en la obtención de
un empleo (situación del mercado laboral, estudios cursados, contactos personales,…),
puesto que para analizar todo proceso de inserción es conveniente partir de la
perspectiva psicosocial, “ya que la interacción de variables contextuales e individuales
determinan el acceso al trabajo y las trayectorias laborales” (Garrido y Requena, 1997,
p. 19).
Objetivos
Esta nueva realidad del escenario laboral y del proceso de selección y la
importancia de realizar un planificado y activo proceso de búsqueda de empleo, es lo
que nos ha llevado a formularnos el siguiente objetivo general:
-

Evaluar los conocimientos de los estudiantes finalistas de la Universidad de
Vigo sobre distintos aspectos facilitadores de la inserción profesional.

Más específicamente se pretende:
-

Identificar los conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
o autoconocimiento y conocimiento del mercado laboral;
o herramientas para la búsqueda activa de empleo; y,
o cuestiones legales básicas de toda relación laboral.

-

Analizar las diferencias en el nivel de conocimientos de los aspectos señalados
anteriormente de los estudiantes finalistas atendiendo al ámbito de
conocimiento y al género.

Método
Participantes
Teniendo en cuenta que en esta investigación se buscaba alumnado de todos los
estudios de primer y segundo ciclo desarrollados previamente a la implantación del
EEES en la Universidad de Vigo y que estuvieran considerando iniciar un proceso de
transición a la vida activa, la población objeto de estudio la constituye la totalidad de
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estudiantes de último curso de las referidas titulaciones impartidas en centros propios y
adscritos de la Universidad de Vigo en sus tres campus en el curso 2011-2012.
Para la selección de la muestra acudimos al Sistema de Información a la Dirección
(SID), que es una base de datos a la que pueden acceder a través de la Secretaría Virtual
los miembros de la comunidad universitaria. A partir de los datos aquí contenidos se
realizó un muestreo aleatorio, multietápico, estratificado por ámbito de conocimiento,
titulación y campus, lo que supuso aplicar en la base de datos consultada los siguientes
filtros: estudiantes matriculados en el último año de su carrera en el curso 2011-2012,
todos los campus, todos los centros -propios y adscritos-, y en las siguientes
titulaciones: Diplomaturas, Licenciaturas, Ingeniería Técnicas, Ingenierías y Grados
(sólo aquellos que habían empezado a implantar su último curso y que, por lo tanto, su
alumnado en la mayor parte de su trayectoria estudiantil ha seguido las directrices y
prácticas anteriores al proceso de Bolonia).
La muestra resultante estuvo constituida por un total de 365 estudiantes
matriculados en el último curso de su carrera en el año 2011/2012 en la Universidad de
Vigo, con representación de todas las titulaciones de primer y segundo ciclo impartidas
en esta institución de educación superior.
Dichas titulaciones fueron agrupadas (ver tabla 1) según los ámbitos de
conocimiento que la ACSUG (Axencia de Calidade para o Sistema Universitario de
Galicia) emplea en los estudios de inserción laboral que referidos a los titulados y
tituladas por universidades gallegas viene publicando desde el 2004. Esta agrupación se
presenta “en nueve grupos de estudio (cuatro grupos de Ciencias Sociales y Jurídicas y
dos de Humanidades, además de las restantes áreas del Consejo de Coordinación
Universitaria), formados en función de las competencias adquiridas por los egresados en
sus estudios universitarios” (ACSUG, 2004, 47).
Tabla 1 - Agrupación de titulaciones según ámbito de conocimiento

GRUPO

TITULACIONES

Ciencias de la Salud

• Diplomatura en Enfermería
• Diplomatura en Fisioterapia
• Licenciatura en Biología
• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
• Licenciatura en Ciencias del Mar
• Licenciatura en Física
• Licenciatura en Química

Científico
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Humanidades A

Humanidades B
Jurídico-social A

Jurídico-social B

Jurídico-social C

Jurídico-social D

Tecnológico

• Licenciatura en Filología Gallega
• Licenciatura en Filología Hispánica
• Licenciatura en Filología Inglesa
• Licenciatura en Traducción e Interpretación
• Grado en Bellas Artes
• Licenciatura en Historia
• Diplomatura en Ciencias Empresariales
• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
• Licenciatura en Economía
• Diplomatura en Relaciones Laborales
• Licenciatura en Derecho
• Licenciatura en Derecho, rama económico-empresarial
• Diplomatura en Magisterio, especialidad Educación Infantil
• Diplomatura en Magisterio, especialidad Educación Primaria
• Diplomatura en Magisterio, especialidad Educación Especial
• Diplomatura en Magisterio, especialidad Lenguas Extranjeras
• Diplomatura en Magisterio, especialidad Educación Física
• Diplomatura en Magisterio, especialidad Educación Musical
• Diplomatura en Educación Social
• Diplomatura en Trabajo Social
• Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Licenciatura en Psicopedagogía
• Licenciatura en Comunicación Audiovisual
• Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Dirección y Gestión Pública
• Diplomatura en Turismo
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial
• Ingeniería en Organización Industrial
• Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electricidad
• Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial
• Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química Industrial
• Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica
• Ingeniería de Minas
• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sistemas de
Telecomunicación
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e
Imagen
• Ingeniería en Informática.
• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
• Ingeniería Técnica Agrícola
• Ingeniería Técnica Forestal

Fuente: ACSUG, 2004.
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La distribución de esta muestra atendiendo a las titulaciones y ámbitos de conocimiento
por campus se puede consultar en las tablas 2 y 3.
Tabla 2. Distribución de la muestra según estudios cursados por campus
CAMPUS
Ourense

Pontevedra

Vigo

ESTUDIOS
D. Magisterio
D. Educación Social
D. Trabajo Social
L. Psicopedagogía
L. Historia
D. Enfermería
L. Ciencia y Tecnología de los Alimentos
L. Física
Ing. Tec. Informática de Gestión
Ing. Informática
Ing. Tec. Agrícola
LADE
D. Turismo
D. CC. Empresariales
L. Derecho
Subtotal
D. Magisterio
L. CCAFD
L. Comunicación Audiovisual
L. Publicidad y RR.PP.
Grado Dirección y Gestión Pública
Grado Bellas Artes
D. Enfermería
Grado Fisioterapia
Ing. Tec. Forestal
Subtotal
Dip. Magisterio
L. Filología Hispánica
L. Filología Inglesa
L. Filología Galega
L. Traducción E Interpretación
D. Enfermería Meixoeiro
D. Enfermería Povisa
L. Biología
L. Cc. Del Mar
L. Química
Ing. Minas
Ing. Telecomunicaciones
Ing. Tec. Telecomunicaciones
LADE
L. Economía
D. Cc. Empresariales
L.. Derecho Económico –Empresarial
D. RR. LL.
Ing. Industrial
Ing. En Automática Y Electrónica
Ing. En Organización Industrial
Ing. Tec. Ind. Electricidad
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PORCENTAJE
4,93
0,82
1,64
1,37
0,55
1,37
0,27
0,55
0,55
1,92
1,37
0,82
1,10
4,11
2,47
23,84
4,11
2,47
0,55
1,64
0,55
1,92
0,82
0,82
1,64
14,52
1,64
0,27
0,55
0,27
2,19
0,82
0,82
1,10
1,92
0,55
1,92
3,01
3,01
3,84
1,37
5,75
4,38
4,11
9,86
0,27
0,55
2,47
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Ing. Tec. Ind. Electrónica
Ing. Tec. Ind. Química
Ing. Tec. Ind. Mecánica
Subtotal

4,11
1,92
4,93
61,64
100

TOTAL

Tabla 3. Distribución de la muestra según ámbito académico por campus en porcentajes
Campus
I

II

III

IV

ÁMBITO ACADÉMICO (*)
V
VI
VII
VIII

Ourense

3,45

0,00

2,30

5,75

16,09

Pontevedra

0,00

0,00

13,21

11,32

11,32

Vigo

5,78

5,33

0,00

2,67

52,00

20,69

IX

TOTAL

10,34

36,78

4,60

100

0,00

0,00

45,28

18,87

100

17,78

13,78

2,67

0,00

100

Total
16
12
9
17
137
58
40
62
14
365
(*) I. Científico; II. Humanidades A; III. Humanidades B; IV. Ciencias de la Salud; V. Tecnológico. VI. Jurídico-social A; VII.
Jurídico-social B; VIII. Jurídico-social C; IX. Jurídico-social D.

La distribución en cuanto a género y edad es la siguiente: el 44,1% eran chicos y el
55,9% chicas, con una edad media de 23,95 años (Sx= 3,20) y un rango situado entre los 20.y
los 40 años. El resto de datos respecto a las variables consideradas en los apartados sociodemográfico y académico-profesional se muestran en la tabla 4.
Tabla 4. Datos socio-demográficos y académico-profesionales
DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
VARIABLES
CONVIVENCIA

SITUACIÓN ECONÓMICA

RESIDENCIA HABITUAL

PORCENTAJE
Sin pareja

62,8

En pareja

7,7

Pareja sin convivencia

29,5

Alta

3,8

Media

81,6

Baja

14,6

Urbana

57,3

Semiurbana

24,7

Rural

18,0

DATOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
VARIABLES
SITUACIÓN
PROFESIONAL
ACTUAL

REALIZACIÓN
PRÁCTICAS

PORCENTAJE

Estudiante a tiempo completo sin experiencia laboral

43,0

Estudiante a tiempo completo con experiencia laboral

18,6

Estudiante que realiza trabajos esporádicos / temporales

24,9

Estudiante que trabaja igual o menos que 20 horas semanales

7,7

Estudiante que trabaja más de 20 horas semanales

5,8

Sí

53,7

No

46,3
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Instrumento
Para la recogida de datos se administró un cuestionario diseñado ad hoc. En su diseño
se han tenido en cuenta cuestiones extraídas y/o adaptadas de encuestas empleadas en otros
estudios (Figuera Gazo, 1994; ACSUG, 2004; Espada Recarey, 2010) y fue revisado
por un grupo de expertos formado por dos orientadoras laborales universitarias y el jefe
del departamento de orientación de un CIFP.
En esta comunicación se analizarán los resultados obtenidos en una escala que
mide el «grado de conocimiento de diversos aspectos facilitadores de inserción»
(=0.86); presente en la sección «Información y formación laboral» del citado
cuestionario. La escala estuvo constituida por 13 ítems (con 5 alternativas de respuesta:
«nada», «poco», «algo», «bastante», y «mucho» -categorizadas respectivamente como
0, 1, 2, 3 y 4), que a su vez se agruparon, de acuerdo a los grandes bloques de contenido
que suelen presentar todas las guías y cursos que ayudan o forman en la búsqueda de
empleo, en las siguientes subescalas: 1) Autoconocimiento y conocimiento del mercado
laboral (=0.81); 2) Herramientas para la búsqueda de empleo (=0.83); y, 3) Aspectos
laborales de la inserción (=0.81),
En cada subescala se incluyeron los siguientes ítems:
-

Subescala 1: Autoconocimiento y conocimiento del mercado laboral.
o «conozco las salidas profesionales de mi carrera»,
o «conozco la situación del mercado laboral»,
o «conozco las competencias necesarias para ejercer mi profesión »
o «conozco las organizaciones laborales donde ejercer mi profesión»

-

Subescala 2: Herramientas para la búsqueda de empleo.
o «sé elaborar un curriculum vitae»,
o «sé elaborar una carta de presentación»,
o «conozco las pautas a seguir en una entrevista de selección».

-

Subescala 3: Aspectos laborales de la inserción.
o «sé diferenciar entre prácticas y un contrato en prácticas»,
o «conozco los tipos de contratos laborales»,
o «conozco las implicaciones que supone la firma de un contrato»,
o «sé interpretar una nómina»,
o «sé lo que es un convenio colectivo»,
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o «conozco la organización interna de una empresa».
Así mismo, el cuestionario presentaba un apartado referido a los aspectos sociodemográficos que incluía cuestiones referidas a sexo, edad, convivencia, situación económica
familiar y residencia habitual; y, otra sección referida a datos de tipo académico-profesional,
en el que se consideraron tanto los estudios universitarios que se están cursando, ámbito
científico y campus, así como situación profesional actual y la posible realización de prácticas
durante la carrera. Todos estos datos ya han sido presentados en la tabla 4.

Procedimiento
Los estudiantes seleccionados fueron informados de la finalidad del estudio e
invitados a participar de forma anónima y voluntaria garantizándoles la confidencialidad de la
información y la protección de los datos. Los cuestionarios fueron aplicados directamente
en los diferentes centros.
Diseño
El diseño de esta investigación responde a un modelo descriptivo de corte
transversal mediante encuestas con muestras probabilísticas.

Análisis de datos
Como variables independientes fueron utilizadas el género y el ámbito de
conocimiento de las titulaciones cursadas y, como variables dependientes la escala sobre
los aspectos facilitadores de su futura inserción laboral y las tres subescalas en las que
se ha subdividido.
Para el análisis de datos se recurrió a la utilización de técnicas de estadística
descriptiva univariada y multivariada, utilizando estadísticos de tendencia central y de
dispersión (medias y desviaciones típicas), análisis de frecuencias y porcentajes y
contrastes analíticos mediante análisis de varianza (ANOVA).
Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS 19.0 para
Windows.
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Resultados
1. Grado de conocimiento
El grado de conocimiento que los estudiantes finalistas de la Universidad de Vigo
poseen sobre diversos aspectos facilitadores de su futura inserción laboral es aceptable
( =2,13, Sx=0,65).
De los 13 ítems que constituyen la escala sobresalen siete por superar la media
(ver tabla 5): «sé elaborar un curriculum vitae»
profesionales de mi carrera»

=2,53, Sx=1,04), «conozco las salidas

=2,36, Sx=0,91), poseo conocimientos sobre la

«formación y competencias necesarias para ejercer mi profesión»

=2,31, Sx=0,92);

«conozco las implicaciones que supone la firma de un contrato laboral»
Sx=0,77), conozco la «situación del mercado laboral»

=2,30,

=2,29, Sx=0,91); conozco los

«tipos de organizaciones laborales donde desempeñar mi profesión»
y, «sé diferenciar entre prácticas y un contrato en prácticas»

=2,20, Sx=0,95);

=2,20, Sx=1,28).

Si nos centramos en aquellos aspectos en los que el grado de conocimiento es
menor, destaca en la posición inferior «pautas a seguir en una entrevista de selección»
=1,75, Sx=1,12), seguido de: «organización interna de una empresa»
Sx=0,96), «sé lo que es un convenio colectivo»
carta de presentación»

=1,91, Sx=1,30); «sé elaborar una

= 1,95, Sx=1,17); y, «sé interpretar una nómina»

Sx=1,18).
Tabla 5 - Escala de Información Laboral
Media

Desv. típ.

Elaborar curriculum vitae

2,53

1,04

Salidas profesionales

2,36

0,91

Formación / competencias

2,31

0,92

Firma contrato laboral

2,30

0,77

Situación mercado laboral

2,29

0,91

Organizaciones laborales

2,20

0,95

Diferenciar prácticas y contrato en prácticas

2,20

1,28

Tipos contratos laborales

1,99

1,18

Interpretar una nómina

1,97

1,18

Carta de presentación

1,95

1,17

Convenio colectivo

1,91

1,30

Organización interna de una empresa

1,85

0,96

Entrevista de selección

1,75

1,12
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El análisis de las 3 subescalas revela diferencias entre las mismas. Los
conocimientos de los estudiantes finalistas de la Universidad de Vigo son mayores en la
subescala 1: Autoconocimiento y conocimiento del mercado laboral ( =2,29, Sx=0,73),
seguida de la subescala 2: Herramientas para la búsqueda de empleo ( =2,08, Sx=0,96),
mientras que en la Subescala 3: Aspectos laborales de la inserción, sus conocimientos
son inferiores ( =1,73, Sx=0,72).
Diferencias significativas según ámbito de conocimiento y género
Partiendo de la hipótesis de que la formación y competencias que trabaja cada
titulación son específicas de las mismas y que cada centro puede organizar actividades
propias para mejorar la inserción laboral de sus estudiantes, analizaremos en este
apartado si existen diferencias en el grado de conocimiento que los estudiantes finalistas
de la Universidad de Vigo poseen sobre diversos aspectos facilitadores de su futura
inserción laboral atendiendo al ámbito de conocimiento en el que se ubica la titulación
cursada. Así mismo, presentaremos un segundo análisis atendiendo al género.
En primer lugar, atendiendo al ámbito de conocimiento, se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas en la escala considerada globalmente
(F=5,34, sig=0,000). Los análisis post hoc (prueba Tukey) nos refieren diferencias entre
las Ciencias de la Salud y los ámbitos Jurídico-social A, B, y D, las titulaciones
Tecnológicas y los ámbitos Jurídico-social A y B, y entre el ámbito Jurídico-social C
respecto al B. Se observa una tendencia marcada por conocimientos mayores en el
ámbito Jurídico-social D y Tecnológico, y menores en los y las estudiantes de las
titulaciones pertenecientes a las Ciencias de la Salud.
Este mismo análisis por subescalas (tabla 6), revela diferencias estadísticamente
significativas según el ámbito de conocimiento en las subescalas 2 -herramientas para la
búsqueda de empleo- y 3 -aspectos laborales de la inserción-, no existiendo diferencias
en los conocimientos más específicos de su carrera y/o profesión (subescala 1 autoconocimiento y conocimiento del mercado laboral).
Tabla 6 – Diferencias en conocimientos según ámbito de conocimiento

F

Subescala1
Subescala2
Subescala3

Sig.
,916
3,56
8,91
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Realizados los post hoc que nos permitirán determinar entre qué ámbitos existen
diferencias significativas –prueba de Tukey–, podemos afirmar que los conocimientos
sobre herramientas para la búsqueda de empleo (subescala 2) son mayores en los
estudiantes del ámbito Jurídico-social B y D frente a los estudiantes de Ciencias de la
Salud.
En cuanto a los resultados referidos a los conocimientos sobre los aspectos
laborales de la inserción (subescala 3), podemos concluir que los conocimientos son
mayores en los ámbitos Jurídico-social A y B frente a los ámbitos Científico,
Humanidades A, Ciencias de la Salud, Tecnológico y Jurídico-social C; además los
estudiantes del Jurídico-social D presentan conocimientos mayores que los de Ciencias
de la Salud.
En segundo lugar, diversos estudios (Bará Temes y Rodríguez Espinar, 2010;
González García, 2008), han resaltado la existencia de diferencias y barreras en la
inserción laboral entre hombres y mujeres. Sin embargo en nuestro caso los resultados
obtenidos tras aplicar un análisis de varianza (ANOVA) nos permiten constatar que
atendiendo al género no se encontraron diferencias ni en la escala global ni en las
subescalas analizadas (tabla 7).
Tabla 7 – Diferencias en conocimiento en función del género.

F

Escala
Subescala1
Subescala2
Subescala3

Sig.
,134
,107
,884
,031

,715
,744
.348
.859

Conclusiones
Como hemos avanzado, el conocimiento referido a los contenidos básicos de las
etapas del proceso de búsqueda de empleo puede facilitar la resolución positiva de un
proceso de inserción laboral, por lo que podemos deducir que los futuros egresados y
egresadas de la Universidad de Vigo, ya que poseen un nivel aceptable de conocimiento
en esos aspectos, pueden verse ayudados por este motivo en la consecución exitosa de
un trabajo. Y más concretamente, porque tienen un conocimiento del mercado laboral,
de sus propias aptitudes e intereses, y de las herramientas para la búsqueda de empleo
medio.
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Sin embargo, no todas las titulaciones tienen el mismo grado de conocimiento
global, ya que se ha detectado una tendencia marcada por conocimientos mayores en el
ámbito Jurídico-social D y Tecnológico, y menores en los y las estudiantes de las
titulaciones pertenecientes a las Ciencias de la Salud.
Si analizamos las diferencias en el grado de conocimiento en las tres subescalas
analizadas, podemos afirmar que:
a)

las diplomaturas en Relaciones Laborales y Turismo, las licenciaturas en
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas y el Grado en
Dirección y Gestión Pública presentan un nivel superior en relación a las
diplomaturas en Enfermería y Fisioterapia si nos centramos en las
herramientas para la búsqueda de empleo (subescala 2);

b) las Diplomaturas en Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales y las
licenciaturas en Administración y Dirección de Empresas, Economía y
Derecho presentan una profundidad en su conocimiento acerca de los
aspectos laborales de la inserción (subescala 3) superior respecto a la mayoría
de las titulaciones restantes objeto de este estudio; y,
c)

también en esta subescala, la diplomatura en Turismo, las licenciaturas en
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas y el Grado en
Dirección y Gestión Pública son superiores a las diplomaturas en Enfermería
y Fisioterapia.

No es de extrañar la superioridad manifiesta de las titulaciones englobadas como
Jurídico-social A y Jurídico-social B en los conocimientos referidos a los aspectos
legales de la inserción (tipos de contrato, nómina, convenio laboral, …), ya que, forman
parte de los contenidos de algunas materias de su plan de estudios (B.O.E., 1994, 1996
y 2001). Centrándonos en las materias troncales y obligatorias, podemos destacar que la
Licenciatura en Derecho y la Diplomatura en Relaciones laborales contienen materias
tituladas Derecho del Trabajo o relacionadas con la misma o que la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas y la Diplomatura en Ciencias Empresariales,
además de tener una especialidad centrada en la gestión de los recursos humanos de la
empresa, tienen como obligatorias materias básicas sobre la administración del personal
de las organizaciones empresariales.
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Sin embargo, habría que (a) estudiar las causas de la superioridad de las
titulaciones del ámbito Jurídico-social D en el conocimiento de las herramientas para la
búsqueda, puesto que no parece que estos contenidos estén incluidos en sus planes de
estudio; y, (b) analizar la posible transferencia de estas buenas prácticas a otras
titulaciones, particularmente a las pertenecientes al ámbito de las Ciencias de la Salud,
puesto que son siempre el referente inferior en las comparaciones realizadas cuyo
resultado ha sido significativo.
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RESUMEN: La inserción laboral de los universitarios y universitarias ha sido objeto de
estudio en los últimos años y particularmente con la puesta en marcha del Espacio Europeo
de Educación Superior, debido a que éste propuso incluir la orientación y la tutoría para
contribuir a la mejora de la calidad universitaria. Esto supuso la adaptación de la normativa,
titulaciones y servicios de las universidades a las nuevas directrices europeas -incluyendo a
la propia Universidad de Vigo-. Consecuencia de esta adaptación, fue la creación formal en
el organigrama de esta universidad de un área específica relativa al empleo con el fin de
incrementar la proactividad hacia la inserción en el mercado laboral de sus futuros
titulados/as. El objetivo general de la presente comunicación es evaluar el grado de
conocimiento/participación y valoración de la utilidad de los programas y servicios que la
Universidad de Vigo posee para promover la inserción laboral por parte de sus estudiantes
finalistas.

Introducción
Generalmente se habla de inserción laboral “para referirse al proceso de
incorporación a la actividad económica de los individuos” (García Blanco y Gutiérrez,
1996, p.269). No obstante, atendiendo a las condiciones en las que se realiza, es
necesario diferenciar el anterior concepto de lo que representa la inserción profesional.
La inserción laboral implica obtener un empleo sin valorar la cualificación requerida,
mientras que la inserción profesional es entendida como un “conjunto de procesos por
los que el individuo inicia el ejercicio de una actividad profesional estable, que le
permite adquirir experiencia y conocimientos necesarios para la realización de sus
trayectorias laborales” (Martínez Martín, 2000, p. 87), por lo que “el puesto de trabajo
está relacionado con la formación o especialización profesional de la persona que lo va
a desempeñar, (…), dado que el concepto «profesión» está estrechamente relacionado
con el curriculum formativo” (Ventura Blanco, 2005, p. 206).
Lo que comparten ambas definiciones, es que la inserción es un hecho en sí –el
logro de un trabajo–, pero que requiere necesariamente de un proceso previo. Por esta
similitud, y porque en la mayoría de estudios que analizan este proceso utilizan el
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término inserción laboral, es por lo que emplearemos indistintamente en esta
comunicación ambos conceptos.
La inserción laboral de los universitarios y universitarias ha sido objeto de
estudio en los últimos años y aún con más interés ha sido analizado este proceso con la
puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (ANECA, 2008 y 2009,
ACSUG, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2013), debido a que el proceso de
Bolonia propuso incluir la orientación y la tutoría para contribuir a la mejora de su
calidad. Esto supuso la adaptación de la normativa, titulaciones y servicios de las
universidades a las nuevas directrices europeas, hecho al que se sumó la Universidad de
Vigo.
Así, el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE, 2010), en su artículo 7,
referido a los «derechos comunes de los estudiantes universitarios», establece que los
estudiantes universitarios tienen derecho a que las universidades promuevan programas
de información y orientación a sus futuros estudiantes, a la información y orientación
vocacional, académica y profesional, y a conocer y participar en los programas y
observatorios de incorporación laboral que desarrollen las universidades y otras
instituciones.
Añade, en el artículo 8, relativo a los «derechos específicos de los estudiantes de
grado», que tienen derecho a recibir orientación y tutoría personalizadas en el primer
año y durante los estudios, para facilitar la adaptación al entorno universitario y el
rendimiento académico, así como en la fase final con la finalidad de facilitar la
incorporación laboral, el desarrollo profesional y la continuidad de su formación
universitaria. Y en su artículo 65, establece que los servicios de atención al estudiante
son una herramienta complementaria a la formación integral, ofreciendo información y
orientación sobre, entre otros temas, itinerarios formativos y salidas profesionales,
formación en competencias transversales y el diseño del proyecto profesional para
facilitar la empleabilidad y la incorporación laboral.
Derivada de esta preocupación, la Universidad de Vigo recoge en sus vigentes
Estatutos (B.O.E., 2010), ya adaptados por tanto al proceso de Bolonia, en su sección
segunda artículo 100.1.b sobre «Derechos y Deberes del alumnado», el derecho a recibir
orientación educativa y profesional a través del personal de los servicios de la
Universidad de Vigo.
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Para finalizar este breve recorrido sobre los documentos derivados del EEES y
que vinculan a la Universidad, debemos resaltar que en las últimas Declaraciones de los
ministros europeos responsables de la Educación Superior (Londres y Lovaina),
expresamente se ha destacado que una de las líneas en las que actuar es la empleabilidad
de los estudiantes y graduados de las universidades. Concretamente la Declaración de
Londres (2007), en su punto 2.4., remarca la importancia de mejorar la empleabilidad de
los titulados/as, al tiempo que llama la atención sobre la necesidad de intensificar la
recogida de datos sobre este tema. Mientras que la Declaración de Lovaina (2009), en su
sección sobre empleabilidad punto 13, señala que las instituciones de educación
superior, junto con las administraciones y las empresas, mejorarán la provisión,
accesibilidad y calidad de sus servicios de orientación profesional y de empleo para
alumnos y graduados.
En este contexto emanó la creación formal en el organigrama de la Universidad de
Vigo de un área específica relativa al empleo, que pretende incrementar la proactividad
hacia la inserción en el mercado laboral de sus futuros titulados/as. Su principal misión
es estrechar los vínculos entre la Universidad y la sociedad en materia de empleo y
facilitar el conocimiento mutuo de las necesidades, requisitos y posibilidades de cada
una de las partes.
El documento que traduce estas intenciones en actividades es el «Plan Estratégico
de Empleo» que establece una serie de retos relativos a mejorar la empleabilidad del
alumnado y egresados/as de la Universidad de Vigo, agrupados en 4 líneas estratégicas
(orientación e información de empleo, prácticas preprofesionales, emprendimientoautoempleo y formación transversal) y 32 líneas de actuación que configuran el núcleo
de acciones objetivo de este plan.

Objetivos
General:
-

Evaluar el grado de conocimiento/participación y valoración de la utilidad de
los programas y servicios que la Universidad de Vigo posee para promover
la inserción laboral.
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Específicos:
-

Analizar las diferencias en el grado de conocimiento/participación y
valoración de la utilidad de los programas y servicios que la Universidad de
Vigo posee para fomentar la empleabilidad por ámbito de conocimiento,
campus y género.

-

Proporcionar información a la Universidad de Vigo que le permita mejorar
los anteriores programas y servicios.

Método
Participantes
Tras realizar un muestreo aleatorio, multietápico, estratificado por ámbito de
conocimiento, titulación y campus, la muestra resultante estuvo constituida por un total de
365 estudiantes matriculados en el último curso de su carrera en el año 2011/2012 en
la Universidad de Vigo, con representación de las titulaciones de primer y segundo ciclo
impartidas en todos los centros -propios y adscritos-, en todos sus campus y en las
siguientes titulaciones: Diplomaturas, Licenciaturas, Ingeniería Técnicas, Ingenierías y
Grados (son aquellos que habían empezado a implantar su último curso y que, por lo
tanto, su alumnado en la mayoría de su trayectoria estudiantil ha seguido las directrices
y prácticas anteriores al proceso de Bolonia).
La distribución de esta muestra atendiendo a las titulaciones y ámbitos de conocimiento
por campus se puede consultar en las tablas 1 y 2.
Tabla 1. Distribución de la muestra según estudios cursados por campus en porcentajes
CAMPUS
Ourense

ESTUDIOS
D. Magisterio
D. Educación Social
D. Trabajo Social
L. Psicopedagogía
L. Historia
D. Enfermería
L. Ciencia y Tecnología de los Alimentos
L. Física
Ing. Tec. Informática de Gestión
Ing. Informática
Ing. Tec. Agrícola
LADE
D. Turismo
D. CC. Empresariales
L. Derecho
Subtotal

3376

PORCENTAJE
4,93
0,82
1,64
1,37
0,55
1,37
0,27
0,55
0,55
1,92
1,37
0,82
1,10
4,11
2,47
23,84
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Pontevedra

D. Magisterio
L. CCAFD
L. Comunicación Audiovisual
L. Publicidad y RR.PP.
Grado Dirección y Gestión Pública
Grado Bellas Artes
D. Enfermería
Grado Fisioterapia
Ing. Tec. Forestal
Subtotal
Dip. Magisterio
L. Filología Hispánica
L. Filología Inglesa
L. Filología Galega
L. Traducción E Interpretación
D. Enfermería Meixoeiro
D. Enfermería Povisa
L. Biología
L. Cc. Del Mar
L. Química
Ing. Minas
Ing. Telecomunicaciones
Ing. Tec. Telecomunicaciones
LADE
L. Economía
D. Cc. Empresariales
L.. Derecho Económico –Empresarial
D. RR. LL.
Ing. Industrial
Ing. En Automática Y Electrónica
Ing. En Organización Industrial
Ing. Tec. Ind. Electricidad
Ing. Tec. Ind. Electrónica
Ing. Tec. Ind. Química
Ing. Tec. Ind. Mecánica
Subtotal

Vigo

4,11
2,47
0,55
1,64
0,55
1,92
0,82
0,82
1,64
14,52
1,64
0,27
0,55
0,27
2,19
0,82
0,82
1,10
1,92
0,55
1,92
3,01
3,01
3,84
1,37
5,75
4,38
4,11
9,86
0,27
0,55
2,47
4,11
1,92
4,93
61,64
100

TOTAL

Tabla 2. Distribución de la muestra según ámbito académico por campus en porcentajes
Campus
I

II

III

IV

ÁMBITO ACADÉMICO (*)
V
VI
VII
VIII

Ourense

3,45

0,00

2,30

5,75

16,09

Pontevedra

0,00

0,00

13,21

11,32

11,32

Vigo

5,78

5,33

0,00

2,67

52,00

20,69

IX

TOTAL

10,34

36,78

4,60

100

0,00

0,00

45,28

18,87

100

17,78

13,78

2,67

0,00

100

Total
16
12
9
17
137
58
40
62
14
365
(*) I. Científico; II. Humanidades A; III. Humanidades B; IV. Ciencias de la Salud; V. Tecnológico. VI. Jurídico-social A; VII.
Jurídico-social B; VIII. Jurídico-social C; IX. Jurídico-social D.

La distribución en cuanto a género y edad es la siguiente: el 44,1% eran chicos y el
55,9% chicas, con una edad media de 23,95 años (Sx= 3,20) y un rango situado entre los 20.y
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los 40 años. El resto de datos respecto a las variables consideradas en los apartados sociodemográfico y académico-profesional del cuestionario se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Datos socio-demográficos y académico-profesionales

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS
VARIABLES
CONVIVENCIA
Sin pareja
En pareja
Pareja sin convivencia
SITUACIÓN ECONÓMICA
Alta
Media
Baja
RESIDENCIA HABITUAL
Urbana
Semiurbana
Rural
DATOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
VARIABLES
SITUACIÓN
Estudiante a tiempo completo sin experiencia laboral
PROFESIONAL Estudiante a tiempo completo con experiencia laboral
ACTUAL
Estudiante que realiza trabajos esporádicos / temporales
Estudiante que trabaja igual o menos que 20 horas
semanales
Estudiante que trabaja más de 20 horas semanales
REALIZACIÓN Sí
PRÁCTICAS
No

PORCENTAJE
62,8
7,7
29,5
3,8
81,6
14,6
57,3
24,7
18,0
PORCENTAJE
43,0
18,6
24,9
7,7
5,8
53,7
46,3

Instrumento
Para la recogida de datos se administró un cuestionario, diseñado ad hoc, en el que se
han incluido cuestiones extraídas y/o adaptadas de las encuestas empleadas en otros
estudios (Figuera Gazo, 1994; ACSUG, 2004; Espada Recarey, 2010). Fue revisado por
un grupo de expertos formado por dos orientadoras laborales universitarias y el jefe del
departamento de orientación de un Centro Integrado de Formación Profesional.
Dicho cuestionario incluía una sección relativa a «conocimientos, participación y
utilidad de los servicios de la Universidad de Vigo que fomentan la inserción laboral»
con tres escalas: 1) Conocimiento (=0.82), 2) Participación (=0.90) y 3) Valoración
de su utilidad (=0.95). Las escalas presentaban cinco alternativas de respuesta: «nada»,
«poco», «algo», «bastante», y «mucho» -categorizadas respectivamente como 0, 1, 2, 3
y 4-.
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Así mismo, el cuestionario presentaba un apartado referido a los aspectos sociodemográficos que incluía cuestiones referidas a sexo, edad, convivencia, situación económica
familiar y residencia habitual; y, otra sección referida a datos de tipo académico-profesional,
en el que se consideraron tanto los estudios universitarios que se están cursando, ámbito
científico y campus, así como situación profesional actual y la posible realización de prácticas
durante la carrera. Todos estos datos ya han sido presentados en la tabla 3.

Procedimiento
Los estudiantes seleccionados fueron informados de la finalidad del estudio e
invitados a participar de forma anónima y voluntaria garantizándoles la confidencialidad de la
información y la protección de los datos. Los cuestionarios fueron aplicados directamente
en los diferentes centros.

Diseño
El diseño de esta investigación responde a un modelo descriptivo de corte
transversal mediante encuestas con muestras probabilísticas.

Análisis de datos
Como variables independientes fueron utilizadas el género, el ámbito de conocimiento
de las titulaciones cursadas y el campus donde estudiaban y, como variables dependientes las
escalas de conocimiento, participación y utilidad de los servicios que fomentan la
empleabilidad de la Universidad de Vigo.
Para el análisis de datos se recurrió a la utilización de técnicas de estadística descriptiva
univariada y multivariada, utilizando estadísticos de tendencia central y de dispersión (medias
y desviaciones típicas), análisis de frecuencias y porcentajes y contrastes analíticos mediante
análisis de varianza (ANOVA).
Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS 19.0 para
Windows.
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Resultados
Consideraciones globales
El nivel de conocimiento que los estudiantes finalistas de la Universidad de Vigo
poseen sobre los diversos servicios y programas que la Universidad de Vigo desarrolla
para fomentar la inserción laboral es bajo ( =0,84, Sx= 0,65).
Analizando los porcentajes de respuesta, la opción «nada» es la que presenta un
mayor nivel de elección por parte del alumnado participante en esta investigación en 8
de las 9 variables analizadas, como se puede observar en la tabla 4. El único programa,
que no tiene como opción de respuesta mayoritariamente elegida «nada», es el
denominado «Erasmus Prácticas».
Tabla 4. Conocimientos sobre los servicios de la Uvigo

SERVICIOS DE LA UVIGO
Iniciativas de tu centro educativo

Emprendimiento (OFIE – Oficina de Iniciativas
Empresariales)

Gabinete Psicopedagógico

OFOE – Oficina de Orientación al Empleo

Foro Tecnológico de Empleo

Programa de Prácticas Preprofesionales

Guía de Salidas Profesionales
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PORCENTAJE
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada

93,2
1,6
2,7
2,5
0,0
71,0
13,4
10,6
4,7
0,3
61,6
19,7
13,7
3,9
1,1
59,5
12,9
16,7
7,9
3,0
57,0
18,9
15,9
6,6
1,6
49,6
22,2
18,3
8,8
1,1
43,9
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Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho

ForumEmprego Universitario

Erasmus Prácticas

22,5
23,8
9,3
0,5
42,7
20,0
22,2
11,8
3,3
24,7
17,3
34,7
16,2
7,1

De todas las propuestas, son las «iniciativas de tu centro» las menos conocidas (en
muchos casos por su inexistencia), seguida de la «OFIE» y el «Gabinete
Psicopedagógico»; mientras que las conocidas en mayor profundidad a partir del
análisis del porcentaje de respuestas a la categoría «mucho» son «Erasmus prácticas»
(7,1%), «Forumemprego universitario» (3,3%) y la «OFOE» (3,0%).
Si analizamos el nivel de participación en los servicios y programas que la
Universidad de Vigo desarrolla para fomentar la inserción laboral, la tendencia es
similar a la descrita sobre los conocimientos, siendo la media aún más baja ( =0.39;
Sx=0.56). La opción de respuesta más seleccionada en los 13 programas presentados
fue «nada», siendo el porcentaje inferior el 66,8% -«Erasmus prácticas»- y el superior el
98,1% -«iniciativas de tu centro»- (ver tabla 5).
Tabla 5. Participación en los servicios de la Uvigo

SERVICIOS DE LA UVIGO
Iniciativas de tu centro educativo

OFIE - Acciones formativas

Gabinete Psicopedagógico - Acciones formativas
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PORCENTAJE
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante

98,2
0,5
0,8
0,5
0,0
85,2
7,9
5,8
1,1
0,0
85,2
8,8
4,4
1,6
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OFIE - Asesoramiento para la creación de empresas

OFOE – Talleres Búsqueda Activa de Empleo

Guía de Salidas Profesionales

OFOE – Entrevistas de Orientación Laboral

Foro Tecnológico de Empleo

Programa de Prácticas Preprofesionales

ForumEmprego Universitario

OFOE – Difusión de ofertas de empleo y becas

Programa Erasmus Prácticas

3382

Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho

0,0
84,9
8,3
5,2
1,6
0,0
81,1
8,8
5,8
3,8
0,5
77,8
11,3
9,3
1,6
0,0
77,0
8,0
9,0
4,9
1,1
75,6
12,6
7,7
3,6
0,5
72,1
11,0
8,8
6,3
1,8
68,5
10,7
12,6
5,7
2,5
67,7
10,7
17,3
3,3
1,0
66,8
11,2
13,2
4,9
3,8
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Son las «iniciativas de tu centro», la «OFIE», el «Gabinete Psicopedágogico» y
los «Talleres de Búsqueda Activa de Empleo de la OFOE», los servicios en los que
menos ha participado el colectivo de estudiantes universitario con porcentajes de nula
participación superiores al 80%. En el otro extremo, los servicios en los que más se ha
participado, aún presentando unos porcentajes muy bajos, son «Erasmus prácticas»
(3,8%), «Forumemprego universitario» (2,5%) y el «Programa de Prácticas
Preprofesionales» (1,8%). Respuestas que siguen la tónica general presente en esta
escala, ya que, 5 de los restantes ítems analizados presentan un porcentaje del 0% en la
categoría de respuesta «mucho».
Si analizamos la escala 3 (utilidad de los servicios y programas que la
Universidad de Vigo desarrolla para fomentar la inserción laboral) tampoco presenta
un resultado óptimo ( =1.48; Sx=0.97). La mayoría de respuestas se ubican entra las
opciones «nada» y «algo» (tabla 6).
Tabla 6. Utilidad de los servicios de la Uvigo

SERVICIOS DE LA UVIGO
Iniciativas de tu centro educativo

OFIE (acciones formativas)

Gabinete Psicopedagógico (acciones formativas)

OFIE – Asesoramiento creación de empresas

OFOE – Talleres Búsqueda Activa de Empleo

Programa Erasmus Prácticas
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PORCENTAJE
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada

98,9
0,0
0,3
0,8
0,0
34,8
24,1
24,7
11,2
5,2
33,7
18,6
29,0
15,1
3,6
32,9
22,5
27,4
12,1
5,2
27,7
16,7
28,8
18,1
8,8
27,4
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Guía de Salidas Profesionales

OFOE – Entrevistas de Orientación Laboral

Foro Tecnológico de Empleo

OFOE – Difusión de ofertas de empleo y becas

ForumEmprego Universitario

Programa de Prácticas Preprofesionales

Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho

11,2
20,5
23,8
17,0
26,0
19,5
30,7
18,4
5,5
24,9
17,0
31,5
18,4
8,2
24,1
22,5
34,0
15,6
3,8
23,8
15,3
26,3
23,0
11,5
23,0
16,2
33,4
20,0
7,4
17,8
15,3
33,7
23,6
9,6

De los servicios existentes en la Universidad de Vigo, sus estudiantes finalistas
perciben como muy útiles: «Erasmus prácticas» (17,0%), la «difusión de ofertas de
empleo y becas» que realiza la OFOE (11,5%), el «Programa de Prácticas
Preprofesionales» (9,6), y los «Talleres de Búsqueda Activa de Empleo» (8,8) y las
«entrevistas de orientación laboral de la OFOE» (8,2%). Y menos útiles son
consideradas las «iniciativas de tu centro educativo» al presentar un 98,9% de
respuestas en la categoría «nada», seguidas ya a cierta distancia por las «acciones
formativas de la OFIE» (34,8%) y del «Gabinete Psicopedagógico» (33,7%).
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Diferencias atendiendo al ámbito de conocimiento, campus y sexo
Los resultados obtenidos tras aplicar un análisis de varianza (ANOVA) nos
permitieron constatar lo siguiente (ver tabla 7):
-

Se han detectando diferencias estadísticamente significativas en función del
ámbito científico en el grado de conocimiento y participación.

-

Se han detectando diferencias estadísticamente significativas según el
campus en conocimiento y participación.

-

Si atendemos al género no se encontraron diferencias en ninguna de las tres
escalas analizadas.

Tabla 7. Diferencias en conocimiento, participación y utilidad de los servicios de la Uvigo

Factor

Escalas

F

Ámbito académico

Escala conocimiento de los servicios de la Uvigo
Escala participación en los servicios de la Uvigo
Escala utilidad se los servicios de la Uvigo
Escala conocimiento de los servicios de la Uvigo
Escala participación en los servicios de la Uvigo
Escala utilidad se los servicios de la Uvigo
Escala conocimiento de los servicios de la Uvigo
Escala participación en los servicios de la Uvigo
Escala utilidad se los servicios de la Uvigo

4,90
4,60
1,07
7,98
9,08
1,50
1,68
1,93
2,19

Campus

Género

Sig.
,000
,000
,384
,000
,000
,226
,196
,166
,140

Realizados los post hoc que nos permitirán determinar entre qué sectores existen
diferencias significativas –prueba de Tukey–, podemos afirmar:
-

El grado de conocimiento es menor en estudiantes de Ciencias Salud y
Jurídico-social C respecto a los del ámbito Jurídico-social A, Tecnológico y
Jurídico-social B.

-

Los estudiantes de Ciencias Salud y Jurídico-social C participan menos que
los del ámbito Tecnológico y Jurídico-social B, y además los del ámbito
Jurídico-social A superan en participación a los del ámbito Jurídico-social C.

-

Los estudiantes del campus de Vigo presentan mayor conocimiento y
participación que los estudiantes de los campus periféricos de Ourense y
Pontevedra.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en las tres escalas analizadas por los programas y
servicios que la Universidad de Vigo ha implementado para favorecer la inserción
laboral de sus estudiantes finalistas y egresados/as es muy pobre, destacando por sus
bajos resultados en las mismas las «iniciativas de tu centro», la «OFIE» y el «Gabinete
Psicopedágogico», por lo que sus responsables deberían plantearse algunas
modificaciones. En el polo opuesto, las iniciativas con mejor valoración tanto en
conocimiento, como en participación y utilidad son el programa «Erasmus Prácticas» y
el «Foruememprego Universitario» organizado por la Euroconselleira Eures-T que tiene
la Universidad de Vigo. Resaltar que la OFOE, con los tres programas que centran sus
actividades –difusión de ofertas de empleo, impartición y organización de Talleres de
Búsqueda Activa de Empleo y realización de entrevistas de orientación laboral–, es el
servicio considerado como útil.
Creemos que estos escasos niveles respecto a conocimiento y participación, así
como la baja valoración de su utilidad derivan de la primera condición necesaria para
poder responder razonadamente a estas cuestiones, y es que la mayoría del colectivo
universitario (estudiantes, personal de administración y servicios y personal docente e
investigador) los desconocen, por lo que es imprescindible proceder a su difusión a
través de una nueva planificación y canales.
Así mismo, parece que los estudiantes de carreras pertenecientes al ámbito de las
Ciencias de la Salud son los que presentan los peores resultados en las escalas referidas
a conocimiento y participación, quizá debido a que se imparten todas -menos el Grado
en Fisioterapia- en centros adscritos que están ubicados en distintos hospitales distantes
de los campus universitarios..
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RESUMO: O percurso profissional dos indivíduos nas sociedades contemporâneas tem
sido alvo de crescente instabilidade e imprevisibilidade, situação que tem colocado em
causa o conceito de carreira, tal como tradicionalmente era definido. Neste âmbito, este
projeto incide sobre uma problemática atual, de cariz cada vez mais recorrente e de extrema
relevância social: o desemprego. Assim, é tido em consideração o alerta de Ford (1992),
que refere que o contributo científico é tanto mais importante, quanto maior for a sua
utilidade prática, proporcionando respostas eficazes a problemas reais.
Deste modo, o presente projeto propõe-se a contribuir para a consistência relativamente aos
mediadores promotores da reinserção profissional, firmando-se num modelo e numa
heurística abrangente, capaz de apresentar de forma fundamentada (teórica e
empiricamente) um programa de diagnóstico e intervenção, estimulando a procura
autónoma do reemprego. Tornar-se-á, assim, possível aferir quais os sujeitos autónomos e
quais aqueles que necessitam de acompanhamento. Com a triagem e foco em grupos
prioritários, as instituições de apoio ao reingresso terão um papel mais ativo, promovendo,
com eficácia e eficiência, a autonomia dos seus utentes na luta pelo reingresso profissional,
fomentando ainda a inibição das consequências nefastas que o desemprego implica a nível
psicológico, e consequentemente económico e social.

Introdução
A realidade social, económica, política e cultural das últimas décadas tem sido
alvo de mudanças substanciais, sobretudo ao nível de mercado de emprego, sendo os
trajetos de carreira dos indivíduos cada vez menos previsíveis e lineares.
Se é verdade que a promoção de condições de procura de emprego e a
consequente reinserção profissional passa pela implementação de projetos e políticas
governamentais (Verhaar & Smuldres, 1999) e pela maior partilha e envolvimento entre
empregadores, empregados e governo (Estiénne,1997; Hallier & Butts, 1999), não
podemos, porém, deixar de realçar e corroborar o alerta de Stevens (1996), ao afirmar
que a maior responsabilidade na procura do seu progresso e crescimento contínuo é do
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próprio trabalhador. Assim, torna-se inevitável questionar a adequabilidade dos modelos
até então dominantes no âmbito da Psicologia Vocacional, corroborando autores que
têm alertado para a necessidade e desenvolvimento de um novo paradigma, como
Savickas (1993), Porfeli e Vondracek (2009) e Vondracek, Ferreira e Santos (2010).
Consideramos, assim, que analisar, testar e aplicar novos modelos de gestão de carreira
é, e continuará a ser, imperativo. Perante todo este panorama, revela-se premente
compreender as implicações do desemprego, bem como a forma como o indivíduo
reage. Reconhecemos que há ainda muito a fazer neste âmbito, já que, segundo Ervasti
(2000), os estudos desenvolvidos, bem como as conclusões obtidas demonstram alguma
“falta de consistência” (p. 4) quer quando relacionados vários fatores, quer quando
analisados os seus efeitos. Parece ser consensual a importância das crenças enquanto
mediadores promotores da reinserção profissional. Segundo Savickas (2009), a crença é
um dos principais indicadores da perceção de controlo e consequente preocupação e
investimento na carreira, alertando, neste domínio, que a ausência de níveis adequados
de preocupação podem colocar em causa a capacidade do indivíduo construir e gerir,
com eficácia, a sua carreira. O autor explica que, se por um lado, níveis elevados de
preocupação de carreira demonstram-se como potenciais geradores de ansiedade e
pessimismo, a ausência de preocupação, por sua vez, pode ser promotora de apatia e
mesmo indiferença face à sua carreira.
A crença representa o sentimento de controlo, que inevitavelmente ditará o
comportamento subsequente. Segundo Taveira (2011), o controlo diz respeito à crença
do indivíduo em como possui liberdade, autonomia, poder e responsabilidade sobre a
construção e constante gestão da sua própria carreira. Segundo Pinto (2010) e Taveira e
Moreno (2010), as crenças, concretamente nas competências pessoais de exploração e
tomada de decisão, podem ser determinantes para o sucesso da gestão de carreira. Os
autores apontam os riscos que a baixa crença nas competências pessoais pode acarretar,
sendo certo sentimentos negativos como o desânimo e consequente inibição ou mesmo
evitamento face a determinadas situações respeitantes à gestão de carreira. Um nível
razoável e realista de crenças nas capacidades pessoais pode demonstrar-se um bom
mediador (Taveira & Moreno, 2010). Vinokur e Schul (1997), através de um estudo
levado a cabo com o intuito de identificar mediadores ativos promotores no reingresso
profissional, concluíram que um maior sentimento de auto-eficácia (de acordo com a

3389

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013
ISBN: 978-989-8525-22-2

noção de Bandura, 1986), maior locus de controlo interno (tendo por base a noção de
Rotter, 1966) e bons índices de auto-estima (baseando-se na definição de Rosenberg,
1965) são três mediadores de um sentimento generalizado de domínio sobre a própria
vida, alertando que poderão ter importantes efeitos a aplicar na intervenção da
preparação para a procura de emprego e para a redução de sintomas depressivos.
Também Mallough e Kleiner (2001) desenvolveram um estudo onde incidiram sobre as
habilidades requeridas para a aquisição e manutenção de um emprego, alertando para a
complexidade de aspetos envolvidos neste processo. Estes autores propõem que o
processo de procura de emprego depende do que denominam de fatores internos e
fatores externos. Mallough e Kleiner (2001) explicam que os fatores internos
compreendem a auto-avaliação de habilidades de trabalho, habilidades interpessoais e
educacionais. Os fatores externos envolvem a análise à área geográfica, as condições
económicas, a situação de uma área específica, o salário, o tipo de empresa e a função
procurada. Para estes autores, a aquisição destes dados e uma correta avaliação dos
mesmos, permitirá ao indivíduo compreender quais as áreas que merecerão maior
investimento. Porém, não podemos esquecer que existem outros fatores, como as
crenças no contexto, os objetivos ou a própria motivação, reforçando o alerta de Evesti
(2000), quanto à falta de consistência nos resultados. Neste sentido, o estudo em curso
propõe-se a contribuir para a aferição dos mediadores promotores do reingresso no
mercado de trabalho, baseando-se num modelo e numa heurística abrangente, capaz de
propor de forma fundamentada, não só teórica como empiricamente, um programa de
diagnóstico e intervenção, estimulando a procura autónoma de reinserção profissional.
Perante esta panóplia e após estudo desenvolvido por Freitas e Ferreira (20092012), onde se analisaram os padrões motivacionais de 900 desempregados, 450 dos
quais do género masculino e 450 do género feminino, tendo por base a Motivational
Systems Theory (M.S.T., Ford, 1992), assim como as variáveis que determinam o
respetivo padrão, tendo-se constituído o Tempo 1, é objetivo, num segundo tempo,
analisar e compreender as eventuais mudanças na situação profissional, determinando
os melhores preditores de reinserção no mercado de trabalho, bem como as potenciais
alterações nos objetivos e nos padrões motivacionais. Analisar-se-á, através de um
estudo longitudinal, o papel dos padrões motivacionais no comportamento e na procura
de emprego de homens e mulheres desempregados, criando-se um programa de
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intervenção e acompanhamento, proporcionando grupos de suporte para os padrões
motivacionais mais frágeis, de forma a trabalhar as crenças, alterando e proporcionando
a progressão para patamares mais robustos de motivação, promovendo a autonomia do
indivíduo na resolução de problemas práticos, não só pessoais como consequentemente
sociais, como é o caso do desemprego.
Método
Abordar-se-ão, no presente subtítulo, os objetivos do projeto que se encontra a ser
desenvolvido, a caracterização da amostra do tempo 1, que será a base do mesmo, a
descrição dos instrumentos a serem aplicados e os procedimentos utilizados ou aos
quais se irá recorrer.

Objetivos
Após o estudo realizado por Freitas e Ferreira (2009-2012), onde se analisaram,
não somente os padrões motivacionais de 900 desempregados, tendo por base a
Motivational Systems Theory (M.S.T., Ford, 1992), como as variáveis que determinam o
respetivo padrão, o qual constitui o tempo 1, é objetivo, num segundo tempo, analisar e
compreender as eventuais mudanças na situação profissional, determinando os melhores
preditores de reinserção no mercado de trabalho, bem como as potenciais alterações nos
objetivos e nos padrões motivacionais. Neste seguimento, examinar-se-á, através de um
estudo longitudinal, o papel dos padrões motivacionais no comportamento e na procura
de emprego de homens e mulheres desempregados, criando-se um programa de
intervenção e acompanhamento, proporcionando grupos de suporte para os padrões
motivacionais mais frágeis, de forma a trabalhar as crenças, alterando e facilitando a
progressão para patamares mais robustos de motivação. Pretende-se, também, promover
a autonomia do indivíduo na resolução de problemas práticos, não só pessoais como
consequentemente sociais, como é o caso do desemprego.
Assim, os objetivos específicos centram-se em compreender as mudanças nos
objetivos/metas e padrões motivacionais dos 900 desempregados; analisar o papel dos
padrões motivacionais no comportamento de procura de emprego de mulheres e homens
desempregadas(os); determinar quais os melhores preditores no tempo 1 (e.g., sexo,
idade, habilitações literárias, padrões motivacionais, categorias de objetivos, autoestima,
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afetividade, quer positiva, quer negativa) da reinserção no mercado de trabalho. É, ainda
objetivo desenvolver um programa de intervenção e acompanhamento a grupos
prioritários

(e.g.,

participantes

com

padrões

motivacionais

desadequados,

desempregadas do sexo feminino, migrantes), tendo em vista a promoção de
competências de empregabilidade e, sobretudo, a alteração de crenças pessoais.

Amostra
Numa primeira fase, importa salientar que o presente projeto terá como base de
estudo uma amostra de 900 desempregados, amostra essa constituída no tempo 1,
através do estudo desenvolvido por Freitas e Ferreira (2009-2012).
Assim, da amostra de 900 participantes, 450 são do sexo feminino e 450 do sexo
masculino. A mesma foi obtida através de Centros e outros Operadores de Formação
(49%), Juntas de Freguesia e Gabinetes de Inserção Profissional (G.I.P.) sob tutela do
Instituto de Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P., 43.7%), sendo uma pequena
percentagem proveniente de desempregados sem qualquer vínculo institucional (4.3%).
Os participantes no estudo encontravam-se em idade ativa, dos quais 286 tinham
idades compreendidas entre os 37 e 47 anos (31.8%), 256 entre 48 e 58 anos (28.4%),
225 entre os 26 e os 36 anos (25%) e a maioria é de nacionalidade Portuguesa (96.4%).
Relativamente às habilitações literárias, 25.9% dos respondentes possuía o 2.º
Ciclo do Ensino Básico; 21.8% apresentava o 3.º Ciclo do Ensino Básico e 20% detinha
apenas o 1.º Ciclo do Ensino Básico. No que respeita ao Ensino Secundário, 16.8% dos
participantes da amostra já o concluíram e apenas 17.3% tinham habilitação superior,
encontrando-se a maior percentagem ao nível da Licenciatura (10%).
No que respeita à profissão, do total da amostra, 214 (o que corresponde a 23.8 %)
não responderam a este item e 38 registaram a expressão “Desempregado(a)”, não
assumindo, portanto, qualquer profissão. Ainda no que concerne a este campo é
importante referir que a categorização das profissões foi efetuada com base na
Classificação Nacional de Profissões (Direção de Serviços de Avaliação e Certificação,
2001). Deste modo, dos 683 participantes que registaram resposta, a categoria
“Operários, Artífices e Trabalhadores Similares” é a mais expressiva, assumindo 22.9%,
seguida da de “Pessoal dos Serviços e Vendedores” com 11.2% e da de “Trabalhadores
não Qualificados” com 8.7%.
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Quanto à situação conjugal dos participantes, importa referir que mais de metade
da amostra é constituída por pessoas casadas (49.4%) e em união de facto (9.2%), que
compreende um total de 58.6%.
Existiu, igualmente, a intenção de recolher alguns dados relativos à situação de
desemprego em concreto, bem como outras informações referentes à perceção que o
participante tem no que respeita a outras experiências de desemprego. Verifica-se,
assim, que 17.2% dos indivíduos estão em situação de desemprego após um período de
atividade ininterrupta de mais de 20 anos, seguindo-se os que saíram de uma atividade
profissional que durou entre 2 a 5 anos, representando 16%. Dos possíveis motivos de
desemprego, o mais assinalado, com 25.6%, foi o “Término de Contrato”, seguindo-se,
com 18.9%, o “Despedimento por Extinção do Posto de Trabalho”.
No que toca ao tempo em que os participantes se encontravam em situação de
desemprego, do total de respostas obtidas referentes a esta questão (896 respostas),
54.8% são Desempregados de Longa Duração (visto que estão nesta situação há mais de
1 ano); 20.3% encontram-se desempregados entre 1 a 6 meses e 20% está nesta situação
entre 6 meses a 1 ano.
A maioria dos desempregados que participaram no estudo encontra-se inscrita no
I.E.F.P. (95.4%), sendo que destes, 66.3% aponta como motivo da sua inscrição o facto
de considerar este ato importante para o ingresso no mercado de trabalho. É, ainda,
importante ressalvar que 78.7% dos respondentes afirma receber algum tipo de subsídio
ou apoio monetário por se encontrar desempregado.
A intenção (objetivo) de arranjar emprego e as ações desenvolvidas nesse sentido
assumem, para o presente projeto, particular preponderância. Assim, procurou-se,
também, através do questionário sociodemográfico, efetuar um primeiro levantamento
de informação neste âmbito, percebendo-se que 94.2% da nossa amostra é composta por
pessoas que procuram emprego. Há, no entanto, uma pequena percentagem que, apesar
de se encontrar em situação de desemprego, não está à procura de emprego (5.8%),
postura justificada pelos mais variados argumentos, por exemplo, motivos pessoais:
“Doença”, “Idade”, “A aguardar resposta de pedido antecipado da reforma”; por
responsabilidade familiar: “Gravidez”, “Doença na família”, “Acompanhamento da
filha”, ou explicada ainda através da intenção ou frequência em formações: “Realização
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de um curso”, “Pretendo terminar o 12.º ano e efetuar formações para enriquecimento
pessoal e profissional”.
Existiu igualmente a preocupação de tentar perceber, em linhas gerais, se a
população inquirida tem e/ou mantém sonhos e projetos profissionais pelos quais se
orientam. Deste modo, questionados neste sentido, 76.9% afirmam ter uma área
específica na qual gostavam de trabalhar, em que a grande maioria demonstra intenção
de exercer funções na área em que já tem experiência (59.2%).
No que respeita à procura de emprego e à forma como conduzem a sua ação,
verifica-se que 53.2% dos participantes procuram trabalho/emprego numa área
específica, no entanto, se surgir oportunidade em outra área demonstram-se recetivos;
22.6% procuram trabalho em qualquer área, o que parece ser um bom princípio segundo
os alertas de Wanberg, Rotundo e Kanfer (1999).
Por fim, quando questionados sobre a participação em alguma ação de formação
ou curso sobre procura de emprego, 75.6% referem nunca ter participado.

Instrumentos
No que diz respeito aos instrumentos, para a definição dos clusters de indivíduos
desempregados recorrer-se-á a um Questionário Sociodemográfico e a um dos
instrumentos do quadro conceptual em que nos baseamos, nomeadamente o Assessment
of Personal Agency Beliefs Patterns – APP (Ford & Nichols, 2010). Utilizar-se-ão,
ainda, outros instrumentos fundamentais para avaliação das dimensões psicológicas e
das variáveis contextuais, como sendo Rosenberg Self-Esteem Scale - RSES
(Rosenberg, 1965), Escala de Afetividade Positiva e de Afetividade Negativa – PANAS
(Simões, 1993), Escala de Satisfação com a Vida – SWLS (Simões, 1992), Financial
Hardship (Vinokur & Caplan, 1987), General Job-Search Intensity (Wanberg, Banas &
Kanfer, 2000, adaptado de Blau, 1994), Escala de Empregabilidade (Campos & Freitas,
2008) e, finalmente, Networking Confort (Wanberg et al., 2000).
O questionário sociodemográfico foi desenvolvido tendo em conta quatro
principais aspetos de interesse. Uma primeira parte do questionário permitirá a recolha
de informação relativa aos dados pessoais pertinentes para o presente estudo, sendo as
primeiras questões relativas à idade, nacionalidade e habilitações. Seguem-se questões
igualmente pertinentes para a caracterização dos indivíduos, numa segunda parte, mais
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especificamente para a perceção do seu contexto, o ecologically valid como refere
Bronfenbrenner (2004). Este espaço compreende questões como o estado civil e o seu
agregado familiar. Numa terceira parte reuniram-se questões específicas ao fenómeno
em investigação – desemprego. Assim, pretende-se saber há quanto tempo o indivíduo
se encontra desempregado, bem como se já desempenhou alguma atividade profissional
desde que preencheu a Bateria de Instrumentos no tempo 1. Importa, também, perceber
se recebe algum tipo de subsídio pelo estado em que se encontra ou qualquer outro
rendimento. Ainda neste conteúdo, irão recolher-se dados relativos ao comportamento
do indivíduo face à procura de emprego, nomeadamente se se encontra inscrito no
I.E.F.P., se procura trabalho numa área específica ou se essa procura é abrangente. Por
fim, a última parte pretende verificar questões de foro mais emocional que poderão estar
associadas à situação de desemprego vivenciada, assinaladamente o grau de influência
com a saúde, quer física, quer mental/psicológica, mudanças nas relações familiares e
de amizade e experiência de um conjunto de sentimentos (e.g., medo, satisfação,
desânimo, afeto).
Relativamente ao Assessment of Personal Agency Beliefs Patterns (APP), este foi
construído por Ford e Nichols (2010), tendo por base o quadro conceptual ao qual
recorremos ao longo do nosso estudo (Motivational Systems Theory, Ford, 1992). Neste
seguimento, o ser humano experiencia vários padrões de crenças pessoais ao longo da
vida, porém, perante a experiência que vai adquirindo, bem como pelo facto de lidar
com uma série de objetivos e circunstâncias, os mesmos tendem a desenvolver uma
predisposição para abordar os desafios e oportunidades partindo da perspetiva de um
determinado padrão (Ford & Nichols, 2010). Assim, o objetivo deste instrumento é
justamente compreender qual o padrão de crenças em que o sujeito se costuma
posicionar.
Pautado pela simplicidade e pela clareza, o supracitado instrumento compreende
um enunciado com as instruções de preenchimento, sendo constituído por 18 pares de
afirmações antagónicas, seguidas de uma escala classificativa que permite ao
respondente anunciar qual a afirmação e a classificação que melhor o descreve. A escala
é composta por sete categorias de respostas, que vão desde (1) “Muitíssimo parecido
comigo”, (2) “Bastante parecido comigo”, (3) Algo parecido comigo”, a (4) “Ambas as
afirmações são igualmente verdadeiras”, classificação esta que se situa no meio das
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duas afirmações que constituem o mesmo item. Seguem-se mais três categorias, caso o
respondente se identifique com a segunda afirmação: (5) “Algo parecido comigo”, (6)
“Bastante parecido comigo” e, finalmente, (7) “Muitíssimo parecido comigo”, sendo
que apenas poderá anunciar uma das sete categorias.
Quanto ao Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), trata-se de uma escala
unidimensional, da autoria de Rosenberg (1965), que avalia, de um modo geral, a
autoestima. É organizada por 10 itens (metade dos quais enunciados positivamente –
itens 1, 3, 4, 7 e 10 – e a outra metade negativamente – itens 2, 5, 6, 8 e 9), que
apresentam conteúdos relativos ao sentimento de respeito e aceitação de si mesmo. Para
cada afirmação há quatro opções de resposta que traduzem o grau de concordância ou
discordância do sujeito perante determinado item, como sendo: “Concordo Totalmente”,
“Concordo”, “Discordo” e “Discordo Totalmente”.
Sendo o afeto uma dimensão que “faz parte do quotidiano de todas as pessoas,
que desenvolvem esforços no sentido de o promover positivamente, garantindo o bemestar” (Galinha & Ribeiro, 2005a, p. 209), pareceu-nos de todo pertinente recorrer à
escala em análise, a Escala de Afetividade Positiva e de Afetividade Negativa, ou, de
nome original Positive and Negative Affect Schedule – PANAS, da autoria de Watson,
Clark e Tellegen (1988), que se constitui como uma das escalas de afeto mais utilizadas
e, simultaneamente, mais validadas em vários países (Galinha & Ribeiro, 2005a).
Assim, este instrumento apresenta-se como uma escala subdividida em duas
componentes, cada uma delas destinada a avaliar um tipo de afetividade. É uma escala
composta por 20 itens, sendo que 10 constituem a primeira subescala relativa à
Afetividade Positiva (PA), composta pelos itens 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17 e 19, e os
restantes 10 itens pertencem à segunda subescala referente à Afetividade Negativa (NA).
O respetivo enunciado solicita que as pessoas indiquem até que ponto
experimentaram os sentimentos e emoções compreendidos em cada item na semana
anterior à realização da prova. O respondente tem que assinalar, numa escala tipo Likert,
com uma cruz, o quadrado apropriado, tendo em conta se experimentou (1) “Muito
pouco ou nada”, (2) “Um pouco”, (3) “Assim, assim”, (4) “Muito” ou (5) caso tenha
experimentado “Muitíssimo”.
Ressalvamos que, para a presente investigação, optamos por utilizar a escala que
foi validada para a população portuguesa por Simões (1993), que, por considerar “que
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alguns destes itens originais não ficavam, adequadamente traduzidos, em termos de
conteúdo” (p. 389), acrescentou um item a cada subescala, perfazendo um total de 22
itens.
A Satisfaction With Life Scale (SWLS) foi criada por Diener, Emmons, Larsen e
Griffin (1985) com o intuito de avaliar o juízo subjetivo que cada indivíduo faz sobre a
qualidade da sua própria vida. Este questionário, pela abrangência dos itens que o
constituem, permite que o participante integre e pondere os vários domínios da sua vida,
como é exemplo a saúde, a família, o bem-estar académico e profissional, considerando,
ainda, o estado de espírito e permitindo a análise de um juízo global sobre a própria
existência, que poderá ser positivo ou negativo (Seco et al., 2005). Os estudos
desenvolvidos em torno deste instrumento conduziram a uma versão de 5 itens, todos
eles apresentados no sentido positivo, recorrendo, na sua versão original, a uma escala
de tipo Likert de 7 pontos. Todavia, a validação desta escala para a população
portuguesa originou uma redução do número de alternativas de resposta para 5: (1)
“Discordo Muito”, (2) “Discordo um Pouco”, (3) “Não Concordo nem Discordo”, (4)
“Concordo um Pouco” e (5) “Concordo Muito” (Simões, 1992).
No que concerne ao Financial Hardship, é um pequeno questionário composto
apenas por três questões, da autoria de Vinokur e Caplan (1987) e mais tarde revisto por
Vinokur e Schul (1997). Através da utilização deste instrumento pretende-se avaliar as
dificuldades financeiras percebidas pelo indivíduo, sendo uma escala tipo Likert de 5
pontos, onde o participante demonstrará, assim, o nível de dificuldade que compreende
vivendo na situação atual, recorrendo-se a perguntas simples e diretivas, por exemplo,
“Como considera viver com o seu rendimento familiar atual?”. O participante poderá
responder “Nada difícil” (1), caso considere que não existe nenhuma dificuldade, ou,
pelo contrário, pode responder que considera “Extremamente difícil ou impossível” (5).
Já o General Job-Search Intensity tem como principal objetivo compreender a
intensidade com que o desempregado procura ingressar no mercado de trabalho. Este
questionário não analisa o sucesso das atividades que implementou, mas a frequência e
o âmbito de tarefas que constituem a procura de emprego. A escala, na sua versão
original (Blau, 1994), foi constituída por 6 itens (os 6 primeiros que pertencem à
escala), sendo, mais tarde, acrescentado um novo item por Wanberg e colaboradores
(2000), na altura em que realizavam o estudo Predictors and Outcomes of Networking
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Intensity Among Unemployed Job Seekers. Nesta época a utilização do computador
como meio para a procura de emprego era bastante comum, acrescentando-se assim o
item “Utilizou a Internet (www. ou worldwide web) ou outros serviços de computador
para localizar vagas/oportunidades de emprego?”. Um oitavo item foi acrescentado no
âmbito do estudo de Freitas e Ferreira (2012), tendo em conta que, para a população
portuguesa, a consulta ao Diário da República enquanto documento formal de
divulgação de concursos públicos, considera-se uma tarefa de grande relevância,
contando-se assim com o item “Consultou o Diário de República?”. Perante estas 8
questões, o participante é interrogado sobre a frequência com que tem feito cada uma
das tarefas apresentadas, nas últimas duas semanas.
A Escala de Empregabilidade, na sua versão final, é constituída por 57 itens,
sendo que no corrente trabalho, utilizaremos apenas os primeiros 17, que analisam os
fatores mais relevantes para o estudo em causa: eficácia de procura e dificuldade de
procura de emprego. O primeiro fator, a eficácia de procura, compreende os itens que
estão relacionados com a crença de que o indivíduo pode realizar, com sucesso, uma
série de tarefas necessárias para a procura de emprego e consequente obtenção. Este
fator encontra-se fortemente ligado à noção de habilidade para encontrar oportunidades
e responder positivamente às mesmas. Em suma, esta dimensão refere-se à crença
individual relativa à capacidade de lidar de forma satisfatória com as tarefas inerentes à
procura e obtenção de uma atividade laboral (Campos & Freitas, 2008). O presente
questionário visa, ainda, aferir as competências pessoais que o indivíduo sente que tem
e que são fundamentais na conquista de emprego, devendo, assim, constituir-se como
um segundo fator. Todos os itens são apresentados de forma positiva, por exemplo “Sei
utilizar técnicas de procura de emprego adequadamente”. Deste modo, a discordância
evidenciada pelo participante será reveladora do segundo fator, dificuldade na procura
de emprego. Após leitura dos itens, os participantes têm a oportunidade de indicar se
“Concordam Totalmente”, se “Concordam”, se “Discordam” ou se “Discordam
Totalmente” com os mesmos.
Dada a primazia que o apoio social ou a rede de recursos sociais pode abarcar
sobretudo ao nível da saúde mental e física dos indivíduos, nomeadamente em situações
de fragilidade social (Cohen & Brook, 1993; Sameroff & Seifer, 1993; Jessor, 1993, cit.
in Simões, 2002; Pinheiro & Ferreira, 2002; Seco, Casimiro, Pereira, Dias, & Custódio,
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2005), consideramos relevante a inclusão do Networking Confort na bateria a aplicar no
âmbito do presente projeto. Trata-se dum instrumento concebido para avaliar a atitude
do indivíduo no que respeita à utilização da rede social como um método de procura de
emprego, reunindo uma série de procedimentos específicos, perfazendo um total de oito
itens (Wanberg et al., 2000). Segundo os autores, estas atitudes baseiam-se nas crenças
avaliativas do próprio indivíduo. Deste modo, os itens foram descritos procurando
compreender o conforto ou os constrangimentos dos indivíduos ao recorrerem à rede
social. A perceção de conforto traduz-se em itens como “Sinto-me confortável a pedir
aos meus amigos conselhos sobre procura de emprego” (item 1), o que pode ser
confirmado respondendo ao ponto 1 da escala de Likert “Concordo totalmente”, ou
refutado à medida que se percorre a escala, podendo mesmo responder que discorda
totalmente através do ponto 5 da mesma. Os constrangimentos centraram-se
concretamente em duas barreiras, fundamentando-se em Azrin e Besalel (1982, cit. in
Wanberg et al., 2000): a primeira barreira referente ao próprio estatuto que comporta, de
desempregado, traduzindo-se em itens como “Sinto-me envergonhado pelo facto de
estar desempregado e não gosto de falar sobre o assunto com os outros” (item 7) e, a
segunda barreira incide sobre o desconforto vivido ao pedir ajuda aos outros, sentindo
mesmo esse apelo como uma imposição, transmitindo-se em itens como “Não gosto de
perguntar às pessoas sobre oportunidades de trabalho ou pedir conselhos, porque sinto
que lhes estou a impor algo” (item 5).

Procedimentos
Tendo em consideração a base de dados dos participantes validados no tempo 1,
proceder-se-á ao contacto individual. No sentido de tentar efetuar um primeiro contacto,
eficaz e eficiente, encontramo-nos a contactar os responsáveis ou técnicos das
Instituições que se mantêm ativas (e.g., I.E.F.P., Juntas de Freguesia, G.I.P.’s),
procurando averiguar a quantos indivíduos ainda têm acesso. Deste modo, os indivíduos
que ainda recorrem às Instituições serão novamente abordados via institucional e
aqueles com os quais a Instituição em causa já não tem contacto passam para uma
segunda fase. Nesta, tentaremos um primeiro contacto via endereço eletrónico e, caso o
participante responda positivamente, enviar-se-á a bateria em formato digital e o
Consentimento Informado via CTT ou todo o material via CTT. Posteriormente, após
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duas semanas sem resposta, estabeleceremos contacto telefonicamente e, se através do
mesmo se obtiver uma resposta favorável, acordaremos qual a estratégia mais
confortável para o participante: ou o envio do material (carta descritiva do processo,
consentimento informado e bateria de instrumentos), via CTT, o qual será devolvido da
mesma forma através de um envelope específico para o efeito, onde o respondente não
tenha qualquer gasto, ou a marcação do preenchimento do material presencialmente, em
local público, próximo da área de residência do participante.
Resultados
Através do presente projeto pretende-se, em primeiro lugar, definir as dimensões
psicológicas e as variáveis contextuais que delimitam os diferentes clusters de
indivíduos desempregados, já que se sabe que os padrões motivacionais (Ford, 1992) se
constituem como um dos principais fatores de distinção.
É igualmente nossa intenção acompanhar, através de um estudo e monitorização
longitudinal, os diferentes clusters, investigando a sua postura no que diz respeito, quer
à preparação para a procura de emprego, quer à procura ativa de emprego. Tendo em
conta que, de acordo com o estudo transversal constatamos que são os participantes com
padrões motivacionais elevados os que apresentam maior Intensidade de Procura de
Emprego, mais Competências de Empregabilidade e maior Conforto em Recorrer à
Rede Social no que concerne à procura de emprego, pretende-se agora, através do
projeto em desenvolvimento, analisar a estabilidade destes resultados ao longo do
tempo, garantindo assim a autonomia e, consequentemente, o aumento da probabilidade
de reinserção profissional.
Em consequência, será produto deste projeto um programa de diagnóstico a
aplicar aos desempregados, definindo-se a metodologia e os respetivos instrumentos,
que possibilitem aos profissionais de Psicologia Vocacional, aos técnicos e conselheiros
de (re)orientação de carreira aferir, numa fase prévia, isto é, logo no momento em que o
desemprego ocorre, os grupos prioritários, dando-se autonomia e liberdade de ação aos
participantes com padrões motivacionais elevados. A autonomia que se proporciona aos
desempregados que garantem as condições previamente estabelecidas de proatividade
possibilitará mais tempo, e portanto mais eficácia e eficiência, a implementar aos
desempregados que careçam de intervenção e acompanhamento. Será também produto
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deste projeto os respetivos eixos estruturantes dos programas de intervenção para os
grupos prioritários e de monitorização para os grupos mais autónomos.
Discussão e Conclusões
Com base nos dados empíricos que se irão alcançar e na inevitável revisão
constante à literatura neste âmbito, desenvolver-se-á programas de suporte a grupos
prioritários, onde se implementarão programas de intervenção específicos para cada
grupo, com o principal objetivo de trabalhar as crenças pessoais, fomentar competências
de empregabilidade e orientação profissional, alterando assim padrões desencorajados
para padrões mais robustos de motivação, capazes de estimular estratégias de resolução
autónomas perante um problema que, dadas as características do percurso profissional
dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, se demonstra cada vez mais recorrente.
Tendo em conta as evidências alarmantes e o impacto negativo que o desemprego
e a insegurança laboral abarcam, não só para os sujeitos, bem como para a família, as
empresas, a economia e, naturalmente, a sociedade, devem implementar-se programas
que estimulem a autonomia do indivíduo perante a vivência de um estado, como o
desemprego, já que a carreira profissional é marcada por crescentes descontinuidades,
que alternam entre períodos de emprego e períodos de subemprego, desemprego ou
formação, “necessitando assim de novas metáforas que deem conta da sua dimensão de
imprevisibilidade e não-linearidade” (Santos, 2007, p. 165). Assim, o presente projeto
visa a estimulação de competências pessoais e autónomas de gestão de carreira, única
via capaz de solucionar a problemática do desemprego. Tendo em consideração as
respostas que cada vez mais a sociedade exige, o corrente projeto constituir-se-á a base
da via privilegiada de ação num problema grave, real e crescente da sociedade atual.
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ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO E EDUCAÇÃO PARA A PREVENÇÃO
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RESUMO: O assédio moral no trabalho não é um fenómeno novo, é tão antigo quanto a
própria origem do trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho e a Comissão
Europeia, este fenómeno está em plena expansão, mas em Portugal o seu estudo é recente e
escasso. Neste sentido, este estudo procedeu a uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo
primordial foi gerar reflexões que venham, de alguma forma, contribuir para o debate sobre as
consequências do assédio moral no trabalho no contexto sócio-económico contemporâneo de
acordo com a abordagem de Hirigoyen. Tem como objetivos específicos, avaliar o nível de
incidência; identificar os tipos de comportamentos e respetiva natureza pessoal e
organizacional; o contexto em que ele ocorre; identificar o impacto que provoca no dia-a-dia
das vítimas e das organizações; compreender as causas e consequências; adiantar pistas
relativamente à sua prevenção e intervenção; apresentar um panorama sintético da abordagem
jurídica portuguesa e alertar para a violência psicológica, abuso de poder e manipulação
perversa existente no quotidiano laboral. No que se refere aos aspetos metodológicos, tem
existido na investigação um consenso generalizado relativamente aos instrumentos de
pesquisa, já que a maioria dos investigadores tem utilizado os inquéritos por questionário
com o objetivo de medir objetivamente a exposição a uma listagem de comportamentos
agressivos. Os instrumentos mais utilizados são: o “Leymann Inventory Psychological
Terrorization” (LIPT; o “Negative Acts Questionnaire” (NAQ) o “Work Harassment Scale”
e o “Bullying at Work Questionnaire”. Tendo em conta a natureza, exploratória desta
investigação apresenta algumas limitações, não obstante poderá constituir um indicador do
investimento que deve ser feito em termos educativos.

Enquadramento teórico
O assédio moral no local de trabalho é uma prática tão antiga quanto a existência
do trabalho em si, mas foi sempre encarado, como mero conflito natural. Foi apresentado
pela primeira vez à comunidade científica pelo terapeuta familiar Heinz Leymann em
1984, através de um relatório publicado na National Board of Occupational Safety and
Health in Stockholm, Sweden. Devido à sua experiência clínica relacionada com conflitos
familiares, Leymann encontrou relação, entre o tipo de violência prolongada na escola
por parte das crianças e a violência sentida pelos seus pacientes adultos, procurando
transferir estes conceitos da Escola para o mundo do Trabalho, o que culminou com a
publicação em 1986 do seu livro “Mobbing – Psychological Violence at Work”. Heinz
Leymann, é hoje considerado o pioneiro dentro desta área de investigação, deixando
inúmeras publicações e influenciando enormemente os atuais investigadores da violência
psicológica no local de trabalho. Este estudo foi motivado e inspirado nos trabalhos
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nacionalidades: Na Suécia, (Heinemann, 1972; Leymann, 1989); em França, Hirigoyen
(1999, 2002); no Brasil, Barreto (2000); em Espanha, Piñuel (2001); em Portugal
(Vaz-Serra, 2005; Uva, 2007; Araújo, 2009; Verdasca, 2010). Vários estudos foram
realizados total ou parcialmente no setor dos cuidados de saúde, outros estudos têm sido
realizados entre os trabalhadores de Câmaras Municipais, principalmente nos serviços
administrativos, e também alguns entre os trabalhadores industriais. De acordo com Salin
(2005), têm sido realizados estudos para compreender a dinâmica e as causas de assédio
moral, por exemplo (Einarsen, Raknes & Matthiesen, 1994; Vartia, 1996; Zapf, Knorz
& Kulla, 1996; Neuman & Baron, 1998; Coyne, Seigne & Randall, 2000, cit. in Salim,
2005); estudos para medir as taxas de prevalência por exemplo, (Einarsen & Skogstad,
1996; Hoel & Cooper, 2000; Leymann, 1992a; O'Moore, 2000; Soares, 2002, cit. in
Salim, 2005); estudos realizados normalmente no setor público e entre os empregados,
nos cuidados de saúde, por exemplo (Einarsen, Matthiesen & Skogstad, 1998; Kivimäki,
Elovainio & Vahtera, 2000; Mikkelsen & Einarsen, 2001; Niedl, 1995; Ouden, Bos &
Sandfort, 1999, cit. in Salim, 2005); estudos realizados nas Câmaras Municipais,
principalmente nos serviços administrativos por exemplo (Ouden et al, 1999; Vartia,
1996) e também entre os trabalhadores industriais realizados por exemplo (Einarsen &
Raknes, 1997; Leymann & Tallgren, 1989, cit. in Salim, 2005).
Em contraste, os funcionários altamente qualificados em cargos superiores nas
empresas privadas, têm recebido pouca atenção das pesquisas. Alguns estudos têm
abordado o papel do status organizacional no que diz respeito ao assédio moral, mas os
resultados têm sido contraditórios. Apesar disso tem existido na investigação um
consenso generalizado relativamente aos instrumentos de pesquisa, constituindo os
inquéritos por questionário o instrumento mais utilizado. Embora alguns estudos
preliminares se tenham baseado na perceção subjetiva de ser, (ou não), alvo de assédio, a
maioria dos investigadores tem utilizado os seguintes questionários e escalas, com o
objetivo de medir objetivamente a exposição a uma listagem de comportamentos
agressivos: “Leymann Inventory Psychological Terrorization” (LIPT) de Leymann
(1989); “Negative Acts Questionnaire” (NAQ) de Einarsen, Raknes & Matthiesen
(1994); “Work Harassment Scale” de Bjorkqvist & Osterman (1992); “Bullying at Work
Questionnaire” de Quine (1999); “Escala Cisneros” de Piñuel (2001); “Escala
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Portuguesa de Mobbing” de Vaz-Serra (2005). Estes instrumentos são operacionalizados
através de um critério objetivo, sendo frequentemente utilizado o critério definido por
Leymann (1990) de acordo com o questionário LIPT, que impõe duas condições
essenciais para se verificar o fenómeno mobbing, ou seja, para que um indivíduo seja
considerado vítima de assédio moral no local de trabalho, essas ações devem ocorrem
com frequência (a maioria dos dias) e ao longo de um período de tempo (pelo menos seis
meses). Por vezes, alguns investigadores têm utilizado um período temporal mais
alargado, ou seja durante os últimos 12 meses (Quine,1999).
Origem e delimitação do fenómeno
Segundo Hirigoyen (2002), a palavra mobbing deriva do verbo inglês to mob, que
segundo o dicionário, significa atacar, maltratar, pressionar, desqualificar. Quanto ao
substantivo, mob significa, a multidão, o bando e é conveniente não esquecer que em
inglês Mob, escrito com maiúscula, significa a máfia. A origem do termo não deixa
dúvidas que se trata de um fenómeno de grupo, tem a ver com a perseguição a alguém e
com a noção de bando ou multidão. A investigação sobre esta temática procura ancorar o
termo mobbing na análise do comportamento animal, mais concretamente nos trabalhos
de Tinbergen e Lorenz (Hirigoyen, 2002). Ainda segundo esta autora, a origem da palavra
mobbing deriva da etologia, sendo este conceito proposto pela primeira vez, por Lorenz
(1963) ao estudar o comportamento dos ratos em grupo, os quais apresentavam
comportamentos similares aos do homem, no sentido em que existe uma cultura, que é
transmitida de geração em geração organizando comunidades diferentes e antagónicas
(Hirigoyen, 2002).
Heinemann (1972, cit. in Hirigoyen, 2002), adotou a terminologia e os trabalhos
de Lorenz para descrever o comportamento altamente destrutivo de pequenos grupos de
crianças, dirigido, na maioria dos casos, contra uma única criança. É por influência destes
trabalhos que surge nos EUA a obra, The Harassed Worker, da autoria do Psiquiatra
(Brodsky 1976, cit. in Hirigoyen, 2002), o qual se debruçava sobre as relações violentas
surgidas nos locais de trabalho. Este fenómeno preocupou também Leymann psicólogo
do trabalho alemão, radicado na Suécia, que popularizou o conceito de mobbing na
década de oitenta e a psicanalista francesa Hirigoyen, que foi pioneira no estudo deste
fenómeno em França.
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Para se considerar e falar em mobbing, o fenómeno deve compreender pelo menos
uma das 45 formas de comportamentos descritos no Leymann Inventory of
Psychological Terrorization (LIPT), desenvolvido e validado pelo autor em 1990: a)
ataques à vítima através de medidas organizacionais; b) ataques às relações sociais da
vítima, com isolamento social; c) ataques à vida privada da vítima; d) violência física; e)
ataques às atitudes da vítima; f) agressões verbais; e g) rumores sobre a reputação da
pessoa. Para um diagnóstico mais completo sobre a existência de mobbing no plano
individual, além da aplicação do LIPT, recomenda-se a realização de entrevista
psicológica individual (Guimarães & Rimoli, 2006). De acordo com a Resolução do
Parlamento Europeu (RPE) (2339/2001), o assédio moral no local de trabalho ou
"mobbing" não constitui um fenómeno novo. Suscita, contudo, particular preocupação o
fato da sua frequência ser cada vez maior, tanto no setor público como no setor privado.
Foi nos países em que as leis relativas à proteção dos trabalhadores por conta de outrem
se encontram muito desenvolvidas, que tiveram início os estudos referentes ao assédio
moral, ao passo que nos países em que essa proteção ainda não se encontra garantida, se
nota a ausência de dados quanto a este fator de risco, nomeadamente no tocante aos
métodos e meios a implementar para prevenir tal fenómeno e acometer as respetivas
consequências, quando o mesmo ocorre (RPE, 2001).
Conceito, contextualização, denominações e definições.
Diversas expressões têm sido utilizadas em diferentes países para designar o
fenómeno, mas não existe ainda um consenso claro e generalizado quanto à definição de
assédio moral no trabalho, nem quanto à sua nomenclatura (Anderson, 2001). Na Europa
do Sul, as questões do assédio no trabalho ganharam mais visibilidade mediática com o
trabalho de investigação e divulgação de Hirigoyen. Em Portugal estão publicados dois
dos seus livros. Esta psiquiatra francesa, especialista em apoio à vítima, define o assédio
moral da seguinte forma: “o assédio moral no trabalho define-se como sendo qualquer
comportamento abusivo (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, pela sua
repetição ou pela sua sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou
física de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o clima de
trabalho” (Hirigoyen, 2002, p.14). Seja qual for a definição adotada o assédio moral é
uma violência em pequenos golpes, a conta-gotas, que passa muitas vezes despercebida,
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mas é muito destruidora. Considerando cada um dos ataques isoladamente, não será
demasiado grave, já que é o efeito cumulativo de micro-traumatismos frequentes e
repetidos que constitui a agressão. O modo de agressão tende a variar em função dos
meios sócio-culturais, dos setores de atividade económica e do nível organizacional. Nos
setores de produção, a violência é mais direta, física ou verbalmente.
Na hierarquia e escala sócio-cultural superior, a violência é mais sofisticada,
perversa e mais difícil de detetar: a) - nos setores primários e secundário, a violência
tenderá a ser mais aberta, explícita, e pode ser tanto verbal como física; b) - entre os
colarinhos brancos, as profissões científicas e técnicas ou os quadros superiores e pessoal
dirigente, as formas de assédio moral tenderão a ser menos explícitas e mais difíceis de
detetar, mas nem por isso menos destruidoras. Verifica-se, que o assédio moral existe por
toda a parte, com tonalidades diversas consoante as culturas e os contextos. Embora o
fenómeno não seja novo, os estudos científicos que o abordam são relativamente recentes.
Neste sentido, é necessário fazer uma breve resenha histórica das diferentes abordagens
para demonstrar se a noção de assédio moral difere de um certo número destes estudos,
particularmente do mobbing. Hirigoyen (1999, 2002), faz uma breve revisão da literatura
sobre este fenómeno e refere que noutras línguas e noutros contextos sócio-culturais, há
termos que são usados como sinónimos de assédio moral, que parecendo diferentes
visões, parecem ser apenas diferentes rótulos atribuídos, para o mesmo fenómeno tais
como: Mobbing, Bullying, Harassment, Harcèlement Moral, Iijime, Whistleblowers,
Molestie Psicologiche, Acoso Moral, Acoso Psicológico, Psicoterrorismo, Assédio Moral,
Coaçã, Moral Assédio Psicológico (Hirigoyen, 2002). No mesmo sentido Martins, Cruz
& Gomes (2011), afirmam que diversas expressões, tem sido utilizadas em diferentes
países para designar o mesmo fenómeno.
Segundo Anderson (2001), ainda não foi adotada uma definição internacional sobre
o mobbing no trabalho. No entanto definições elaboradas por parte de diversos
pesquisadores e instituições internacionais foram circunscrevendo progressivamente este
fenómeno. A falta de rigor inicial e de consenso na concetualização do mobbing
provocou confusões e atrasos à sua adequada abordagem e enfrentamento. No entanto
para Hirigoyen (2002), importa reter a ideia de que o assédio moral no trabalho é um
comportamento reiterado, consciente, sistemático, prolongado no tempo, visando em
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última análise pôr em causa a capacidade da vítima (colega ou subordinado) para se
manter no emprego e cumprir as suas obrigações profissionais.
Consenso quanto às características comuns do assédio moral: De entre as diversas
definições que têm sido sugeridas na literatura, é possível descortinar pelo menos cinco
características fundamentais deste fenómeno: em primeiro lugar o assédio moral envolve
comportamentos agressivos ocorrendo regularmente no local de trabalho e durante um
certo período de tempo (Leymann, 1990).
Em segundo lugar uma característica comum de todas as definições de assédio é a
dificuldade que a vítima tem em defender-se com sucesso, pelos seus próprios meios, face
às atitudes agressivas de que é alvo, dado o desequilíbrio de poder entre as partes. O
desequilíbrio de poder, ou a incapacidade que a vítima tem em se defender, pode estar
baseado numa diferença de poder formal (diferença de posição hierárquica) ou pode ser
adquirido durante o processo de assédio, como uma consequência de um incidente
laboral ou de um conflito interpessoal anterior (Verdasca & Pereira, 2011). Se as duas
partes envolvidas no conflito tiverem poder semelhante não estamos perante um
problema/conflito de assédio moral.
Em terceiro lugar, a maior parte dos autores têm encarado o assédio como um
fenómeno de natureza interpessoal, o qual ocorre entre dois indivíduos, entre um ou mais
indivíduos e um grupo ou, ainda, como sendo dirigido a um grupo específico de
pessoas; ou seja, tanto o superior hierárquico como os colegas de trabalho são vistos
como agressores potenciais. No entanto, não nos podemos esquecer das situações criadas
pela “burocracia sem rosto”, ou assédio moral em termos organizacionais, e que se
referem às situações em que os indivíduos têm dificuldades em se defenderem nas
organizações burocráticas (Leymann, 1996).
Em quarto lugar surge a questão da intencionalidade dos comportamentos de
assédio. Dada a impossibilidade prática de averiguar, em termos metodológicos, sobre a
existência ou não de intencionalidade por parte do agressor muitas vezes este aspeto não é
considerado na definição de assédio. No entanto considera-se que a perceção de
intencionalidade por parte da vítima influi na sua avaliação dos comportamentos como
sendo de assédio moral, ou não (Verdasca & Pereira, 2011).
Por último, o assédio envolve diversos tipos de comportamentos negativos que
foram classificados em: 1) atentados à reputação da vítima; 2) atentados ao desempenho
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profissional/execução das tarefas da vítima; 3) manipulação da comunicação da vítima
com os colegas de trabalho; 4) manipulação da vida social da vítima; 5) atentados físicos
ou ameaça de violência física da vítima (Einarsen, et al., 2003).
O que não é assédio: segundo Hirigoyen (2002), não se deve, confundir o assédio
moral no trabalho com outros fenómenos tais como: 1) o stresse; 2) os conflitos
interpessoais, intergrupais e organizacionais; 3) a brutalidade dos gestores e pessoal
dirigente (muito em particular da gestão de nível operacional e intermédia: chefes,
encarregados, supervisores); 4) a agressão, física ou verbal, ocasional; 5) outras formas de
violência como o assédio sexual, a xenofobia, o racismo, etc.; 6) as condições de trabalho
insalubres, nocivas, penosas ou perigosas; 7) ou o legítimo exercício do poder hierárquico
e disciplinar na empresa (por ex., a avaliação do desempenho).
Os diferentes tipos de assédio
As motivações que estão por detrás desta forma de violência são as mais diversas,
desde a competição (entre colegas) à tentativa de despedimento (por parte do empregador)
ou até de silenciamento (no caso, por exemplo, dos delegados sindicais). Os resultados do
inquérito de Hirigoyen (2002), também demonstram que em 186 casos o assédio foi
proveniente: 1) da hierarquia (58%); 2) superiores hierárquicos e colegas, incluídos
(29%); 3) dos colegas (12%); 4) de um subordinado (1%). Este estudo revela a forma
como se distribuem os diferentes tipos de assédio moral no trabalho. Assim, segundo
Hirigoyen (2002), o assédio moral no trabalho, poderá assumir vários tipos: assédio
vertical descendente, assédio horizontal, assédio misto e assédio ascendente.
Assédio vertical descendente: é proveniente da hierarquia e refere-se aos
procedimentos abusivos perpetrados por um superior para com um subordinado. A
hierarquia de poder dentro de uma instituição empresarial permite que o superior tire
partido do poder que detém, abusando dele e tendo prazer em submeter o subordinado à
sua vontade.
Assédio horizontal: é proveniente de colegas do mesmo nível hierárquico. Este
tipo de assédio é frequente quando dois colegas disputam um lugar ou uma promoção
sendo esta estratégia um meio de dissuasão do colega “adversário”.
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Assédio misto: consiste no assédio horizontal que passa pelo assédio vertical
descendente. O assédio horizontal prolongado e sem interferência da hierarquia, que desta
forma se torna cúmplice, passa a ser um assédio vertical descendente.
Assédio ascendente: é proveniente de um ou mais subordinados que assediam um
superior. O tipo de assédio vertical descendente é aquele que ocorre com maior frequência
e do qual decorrem consequências mais graves, quer físicas, quer psicológicas, para o
assediado. No tipo de assédio horizontal, as consequências não são tão graves porque a
relação entre o assediador e o assediado é igualitária. É observada quando não se
consegue conviver com as diferenças, especialmente, se acham que estão em posição de
rivalidade para a obtenção de um posto ou promoção na profissão ou cargo ocupado. No
caso do tipo de assédio misto quem se acha assediado, por culpa dos colegas ou do
superior hierárquico, acaba por ser culpabilizado pelo grupo de trabalho por tudo o que
não está bem. O tipo de assédio ascendente, raramente presente, mas passível de ocorrer
quando o grupo não aceita um superior que vem de fora ou que pertencia ao próprio grupo
e foi promovido. O processo de assédio moral, além de ser de diversos tipos, passa
também por diferentes etapas que têm como ponto comum e de partida uma recusa de
comunicação (Hirigoyen, 2002).
De acordo com Hirigoyen (1999), existem diversas etapas e métodos, adotados pelo
assediador, para impedir que a vítima reaja: Desqualificação - O agressor tende a
desqualificar continuamente a vítima, o que a leva, a duvidar das suas próprias
competências. É uma agressão feita de forma subtil, normalmente através de linguagem
não-verbal, ou mesmo com críticas dissimuladas utilizando brincadeiras, o que não
permite facilmente replicar. A vítima põe em dúvida as suas próprias perceções, tem
dificuldades em compreender ou pensa estar a dar valor exagerado aos factos;
Desacreditação - O agressor desacredita a vítima publicamente, utilizando, se for preciso,
discursos falsos, para tal bastam ligeiras insinuações, construir mal entendidos, falsos
argumentos, difamações, calúnias, etc. Isto deixa a vítima fragilizada e com dificuldades
em se defender, o que facilita o assédio; Isolamento - Através do isolamento da vítima e
quebrar todas as alianças possíveis, torna-se muito mais fácil para o agressor destruí-la
psicologicamente. Desde, a vítima não ser convidada para as reuniões formais e
informais, ser colocada num espaço físico isolado, privada de informação, ficar sem
acessos privilegiados no seu computador, etc. Tudo isto a torna mais vulnerável e debilita
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a sua posição no seu local de trabalho; Humilhação - Com frequência, designa à vítima
tarefas inúteis ou degradantes, objetivos não concretizáveis, solicitar tarefas a executar
fora do horário normal, exigir a realização urgente de tarefas que depois de realizadas não
são valorizadas sendo até desprezadas; Indução ao erro - A indução ao erro tem o
propósito de poder criticar ou desagradar ao empregado, assim como oferecer-lhe uma má
imagem de si mesmo. Empurrar a vítima para cometer uma falta, é uma maneira
habilidosa de desqualificá-la e de seguida a criticar e justificar a sua despromoção. Isto
origina na vítima sentimentos negativos. Passa a ter uma má imagem de si própria
deixando mesmo de acreditar nas suas capacidades. Por vezes, estas atitudes levam a
vítima a revoltar-se e a ser agressiva, que o abusador aproveita, para justificar o seu
comportamento abusador; Assédio sexual - Considera-se simplesmente, um passo para o
assédio moral. Por norma, as mulheres são as mais atingidas e muitas vezes pelos seus
superiores hierárquicos. É a necessidade de afirmar o seu poder e considerar a mulher como
seu objeto, mas existem diferentes categorias de assédio sexual: o assédio de género (tratar
a mulher de forma diferenciada), o comportamento sedutor, a chantagem sexual, a
atenção sexual não desejada, a imposição sexual e o ataque sexual. Em qualquer delas o
abusador não admite a recusa da mulher e se tal acontecer parte para agressões e
humilhações. Publicamente, o assediador afirmará, que a vítima é que o tem provocado
(Hirigoyen, 1999).
Perfil da vítima, do agressor e da organização
Perfil da vítima – a vítima, foi designada pelo perverso e assim torna-se o bode
expiatório responsável por todo o mal. No entanto a vítima é inocente do crime pelo qual
vai pagar, mas o perverso confronta-a com as suas falhas e com os traumas esquecidos da
sua infância, informações que obteve intencional e antecipadamente, com o intuito de
posteriormente a dominar. Segundo Hirigoyen (1999), os que abusam do poder, os que
agridem, ou seja, os responsáveis, pelo assédio moral no trabalho, tentam passar uma
imagem da vítima, que não é real. A vítima, seja homem ou mulher, não é frágil, não é
neurótica, não tem mau caráter, não é de difícil convivência, não é profissionalmente
incompetente. Definir o perfil da vítima é uma tarefa complexa, porquanto está
intimamente ligado ao ambiente de trabalho, à personalidade do agressor e à capacidade
de resistência do próprio assediado. Pode-se afirmar, então, que o perfil da vítima é
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multifacetado. Vejamos algumas características do perfil da vítima apontadas por
Hirigoyen: 1) trabalhadores com mais de 35 anos; 2) os que atingem salários muito altos;
3) saudáveis, escrupulosos, honestos; 4) as pessoas que têm senso de culpa muito
desenvolvido; 5) dedicados excessivamente ao trabalho, perfeccionistas, impecáveis, não
hesitam em trabalhar nos fins de semana, ficam até mais tarde e não faltam ao trabalho
mesmo quando doentes; 6) não se curvam ao autoritarismo, nem se deixam subjugar; 7)
são mais competentes que o agressor; 8) pessoas que estão perdendo a cada dia a
resistência física e psicológica para suportar humilhações; 9) portadores de algum tipo de
deficiência; 10) mulher num grupo de homens; 11) homem num grupo de mulheres; 12)
os que têm crença religiosa ou orientação sexual diferente daquele que assedia; 13) quem
tem limitação de oportunidades por ser especialista; 14) aqueles que vivem sós; 15)
mulheres casadas, grávidas e aquelas que têm filhos pequenos (Hirigoyen, 1999).
Perfil do agressor - o agressor é geralmente um sujeito em crise, e nesse estado
pode ser levado a utilizar mecanismos perversos para se defender. Os traços de
personalidade narcísicos são comummente partilhados, egocentrismo, necessidade de ser
admirado, intolerância à crítica. O ponto de partida do assédio moral é o abuso de poder
que, é usado para mascarar fragilidades e inseguranças do agressor. A bem dizer, não é
somente a ambição pelo poder, mas também um prazer mórbido que mobiliza o agressor a
iniciar o assédio: ele nega completamente a identidade da sua vítima, ignorando e
desprezando o seu lado humano. O comportamento do agressor, que tem sido alvo de
extensa investigação e foi caracterizado em termos de diversos distúrbios de
personalidade, os quais, aparentemente, têm origem na história da sua infância (Hirigoyen,
1999). No mesmo sentido Brodsky (1976, cit. in Verdasca 2010), o agressor tem sido
descrito como um fanático e como uma pessoa que acredita na livre expressão das ideias,
mesmo que isso inclua colocar em posição desconfortável um subordinado ou colega;
adicionalmente têm sido descritos como pessoas motivadas pela necessidade de
demonstrar poder.
Perfil da organização – Segundo Enriquez (1992), há dois tipos de imaginários
organizacionais: o perverso, no sentido que busca apropriar-se dos valores dos seus
membros e substituí-los pelos seus, prendendo-os numa armadilha. Através das suas
práticas como por exemplo benefícios financeiros, procura o reconhecimento numa
atitude narcísica e em troca exige fidelidade para com os seus valores. O que se evidencia,
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nesse caso, é a possibilidade das organizações apoiarem práticas de assédio moral, tendo
no aspeto simbólico a sua principal sustentação, uma vez que disseminam os seus valores.
O segundo tipo de imaginário é o chamado motor, que possui significação positiva e
criativa, propiciando aos sujeitos manifestarem as suas capacidades criativas, os seus
pensamentos, críticas, dúvidas, não causando dependência. Por isso mesmo é menos
encontrado nas organizações (Enriquez, 1992). Em termos de fatores organizacionais e
deficiências no ambiente de trabalho, diversos autores analisaram o papel desempenhado
pela estrutura organizacional, estilo de liderança, desenho das tarefas e clima psicossocial
de trabalho, verificando que o assédio moral era mais frequente nas grandes organizações
burocráticas, em que o agressor se encontra mais invisível; assim, o assédio moral parece
florescer em organizações que apoiam, permitem ou aceitam este tipo de comportamento
ou ainda em organizações em que os agressores sentem que podem “safar-se” ou “sair
ilesos”, pois este tipo de comportamentos negativos, caracterizadores do assédio moral,
são aceites como fazendo parte da cultura organizacional (Einarsen & Skogstad, 1998).
Nos anos mais recentes, fatores socioeconómicos associados à globalização dos mercados
e às pressões acrescidas de eficiência, rapidez e competitividade, foram alvo de análise.
Verdasca (2010), na sua investigação, encontrou evidência no sentido de que a redução
de custos (despedimentos, cortes ou congelamentos salariais), bem como mudanças
organizacionais, (tais como as reestruturações e operações de reengenharia financeira),
estavam significativamente correlacionadas com a ocorrência de comportamentos
agressivos e hostis no local de trabalho.
Causas e Consequências para as Vítimas, Organizações e Sociedade
As causas do assédio moral podem ser muitas e às vezes este comportamento
começa por uma alteração repentina na relação entre as pessoas que a partir daí um vai
torar-se o agressor e a outra vai transformar-se em vítima. Esta alteração na relação é
geralmente precipitada pela inveja, ciúme, competição, promoção e entrada de um novo
colaborador. Este tipo de violência começa muitas vezes por não aceitar o outro devido
às suas diferenças ou por ter ideias divergentes. A forma de ser, de vestir, de falar ou
reagir, o sexo, a raça, são fatores decisivos para a inclusão ou exclusão no grupo
(Piñuel, 2001). Os traços da personalidade da vítima e determinadas características, como
afetividade negativa, baixa auto-estima, dependência, introversão, ansiedade em
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ambientes sociais, instabilidade e excessiva consciência, foram associadas com a
ocorrência de assédio moral (Hirigoyen, 1999). Ainda segundo Hirigoyen (2002), as
pessoas tendem a disfarçar as suas diferenças e camuflar o seu comportamento, para
evitarem estas situações, serem aceites e fazerem parte do grupo, mas como consequência
perdem a sua originalidade.

Einarsen (2000 cit. in Martins 2011), identificou três

modelos causais para explicar o aparecimento do mobbing. Estes modelos centram-se na
personalidade da vítima e do agressor, no padrão de relações humanas nas organizações e
no clima e cultura organizacional. Assim, e no que se refere às causas da ocorrência deste
fenómeno, enquanto alguns investigadores como (Field, 1996; Randall, 1997; Coyne, et
al., 2000, cit. in Martins, 2011), têm tentado identificar as causas a nível individual,
focando-se nos traços de personalidade da vítima ou do agressor; outros autores,
especialmente provenientes dos países escandinavos, como (Einarsen, Raknes &
Matthiesen, 1994; Leymann, 1996; Hauge, Skogstad & Einarsen, 2006, cit. in Martins,
2011), enfatizam os fatores organizacionais e deficiências no meio ambiente de trabalho.
Pode, por exemplo, tratar-se de deficiências na organização do trabalho, do sistema de
informação interna, da direção do trabalho, de um nível de exigências demasiado
elevadas ou demasiado baixas, de deficiências na política de pessoal do empregador ou
da atitude e do acolhimento que é dado aos trabalhadores. A tolerância ao stress diminui
e pode levar a uma procura de bodes expiatórios e tentativas de excluir trabalhadores.
Por vezes existem também outras razões, que não as organizativas, para o assédio moral
ou para as tentativas de exclusão, que têm mais que ver com escolhas de atuação ou de
comportamento de pessoas individuais. Na grande maioria dos casos este fenómeno é
desencadeado pela entidade patronal, quer pelo próprio empresário, quer pela chefia que o
representa. Consiste numa atitude de perseguição ao trabalhador, muitas vezes com vista a
despedi-lo sem justa causa. Na história do capitalismo é possível encontrar outras razões
que justifiquem esse movimento, como o crescente individualismo e competição, devido à
negligência das organizações para com a qualidade de vida de seus trabalhadores
(Resolução Parlamento Europeu, 2001).
As graves consequências do assédio moral para as vítimas de uma discriminação
humilhante podem revelar-se, por exemplo, sob a forma de dificuldades de cooperação,
baixa tolerância ao stress, perturbações da saúde física, consumos abusivos ou reações
psíquicas, por exemplo dificuldades em dormir, depressão, manias, agressividade,
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cansaço, isolamento social, e ideias de suicídio. Se o assédio moral não cessa
imediatamente e os problemas fundamentais do local de trabalho não são estudados e
resolvidos, existe o risco do problema se tornar tão grave que exige longos tratamentos
médicos ou psicológicos. As consequências também afetam seriamente grupo de
trabalho. Estas podem revelar-se sob a forma de diminuição da eficiência e
produtividade, aumento da crítica e falta de confiança no empregador, um sentimento
geral de falta de segurança, desmotivação, aumento da rotação do pessoal, aumento das
ausências por doença, descontentamento geral, ampliação de pequenos problemas e
contínua busca de novos bodes expiatórios.
As consequências para as organizações também são graves e geralmente tem
custos muito elevados, embora os cálculos efetuados mostrem resultados muito
diferentes. Regra geral, para além de outros custos, estes relacionam-se com a reduzida
motivação para o trabalho, absentismo, reduzida eficiência, menor produtividade,
aumento das ausências por motivo de doença, elevada rotação do pessoal, redução da
qualidade e da imagem da empresa, perda de clientes e custos legais. As consequências
do assédio moral para a sociedade, podem resultar em custos para a assistência médica e
psicológica, aumento dos períodos de baixa e pensões antecipadas (Resolução
Parlamento Europeu, 2001).
Discriminação sexual: as mulheres e o assédio moral
O mobbing diferencia-se do assédio sexual, racial, das agressões ou violência
física, as quais têm outras manifestações e efeitos. Na sequência do inquérito realizado
por Hirigoyen (2002), verifica-se uma significativa diferença relativamente ao sexo, 70%
são mulheres e 30% são homens. As evidências demonstram que o mobbing e o assédio
sexual são fenómenos distintos, apesar de a passagem de um para o outro ser frequente.
As mulheres são vítimas com maior frequência que os homens e o assédio dirigido às
mesmas é diferente, já que tem conotações sexuais ou “machistas, e são discriminadas
sob a falsa ideia de que não estão aptas a postos de responsabilidade. É importante
perceber que as mulheres na nossa sociedade, não são educadas para reagirem de maneira
violenta mas, para serem dóceis, submissas e femininas, sendo a agressividade e a
dominação, expressão de virilidade, própria dos homens. Desta forma as mulheres tornamse alvos mais fáceis nas relações de dominação. Quanto à especificidade do assédio
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dirigido às mulheres, por um lado, estão as mulheres que rejeitam as investidas de um
superior ou de um colega e, como consequência são marginalizadas, humilhadas ou
tratadas com rudeza (Hirigoyen, 2002). Por outro lado, recentes pesquisas apontam que o
fenómeno pode ocorrer igualmente, tanto entre trabalhadores sem cargos de chefia,
quanto em supervisores, gerentes e funcionários de alto escalão e que as mulheres em
cargos administrativos são significativamente mais expostas ao risco de mobbing que os
homens com o mesmo cargo (Guimarães & Rimoli, 2006).
O IV Inquérito Europeu sobre Condições de Trabalho realizado, em 2005, pela
Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho concluiu que a
importância do assédio moral é considerável e que as mulheres são mais atingidas
(6%) que os homens (4%). Em locais onde a maioria dos funcionários é de
homens, as mulheres tornam-se alvo mais constante de assédio moral, por questões
culturais e ainda por serem consideradas as “diferentes” do padrão hegemónico. Não
podemos deixar de citar que, assim como as mulheres, outros grupos igualmente se
encontram entre aqueles que mais facilmente são alvos deste tipo de situação, como os
homossexuais, os deficientes e os emigrantes. Mais do que códigos de conduta, é
necessário que as pessoas sejam informadas acerca do assédio que sofrem, que sejam
informadas, sobre os seus direitos e, sobre o dever do próximo respeitar a dignidade das
pessoas.
Prevalência e incidência do assédio moral
A OIT, divulgou um estudo realizado em 1998 nos países da União Européia,
denunciando que as experiências de violência nos locais de trabalho apontam para a
globalização do problema, transcendendo as fronteiras nacionais, ambientes de trabalho e
grupos profissionais. A dimensão do problema é cerca de cinco vezes superior à
discriminação em relação à religião, origem étnica ou opção sexual, ainda que a sua
visibilidade pública seja bem menor (Uva, 2007). A importância da violência psicológica
nos locais de trabalho tem sido realçada por muitos autores. Vaz-Serra (2007), salienta
que os níveis de violência no local de trabalho têm vindo gradualmente a aumentar. Num
estudo realizado em 1996 na União Europeia, concluiu-se que 6 milhões de trabalhadores
foram vítimas de violência física e 12 milhões foram sujeitos a intimidação e violência
psicológica.
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As primeiras pesquisas realizadas na Escandinávia revelaram que aproximadamente
4% da população de trabalhadores é freqüentemente assediada no local de trabalho. Este
estudo epidemiológico realizado por Leymann (1996), encontrou uma incidência de
120.000 novos casos a cada ano. Na Inglaterra e na Finlândia, as taxas de incidência
chegam a cerca de 10% (Vartia, 1996; Hoel, et al., 2001, cit. in Maciel, et al., 2007).
Tendo em consideração que a vida laboral das pessoas pode estender-se a 30 anos,
calcula-se que 1 de cada 4 trabalhadores (25%), corre o risco de sofrer violência moral
em algum momento de sua trajetória profissional, com a duração de pelo menos seis
meses (Maciel, et al., 2007). Segundo Martins, et al. (2011), os estudos realizados por
Einarsem e col. (1997) na Holanda e Noruega obtiveram taxas relativamente baixas, 1%;
o estudo de Quine (1999), no Reino Unido detectou taxas de 40%; o estudo de O`More
(2000), na Irlanda detectou taxas de incidência de 10%; o estudo realizado por Niedl
(1995) na Austria, detetou uma incidência de 8%; os estudos de Vartia e Hyyti (2002) na
Finlandia, encontraram taxas de 10%; o estudo de Price Spratlen (1995), nos E.U.A.,
detetou taxas mais elevadas, 23%; os estudos de Faleo, Messino e Messino (2003) em
Itália, demonstraram

valores que acendem a 21%

(Martins, et al. 2011). Alguns

investigadores referem percentagens mais elevadas. Ellis (2002, cit. in Vaz-Serra 2007),
salienta que no Reino Unido, estudos realizados em 1994 pela Staffordshire University
Business School, foi verificado que 1 em cada 2 trabalhadores foram vítima
de Mobbing ao longo da vida, ou seja 50%. Num estudo elaborado por Soares (2002, cit.
in Vaz-Serra 2007) no Canadá com o auxílio da «Centrale des Syndicats du Québec», o
autor conseguiu reunir as respostas de 660 trabalhadores, 96,1 % canadianos e 3,9%
imigrantes. Da amostra faziam parte 71,3 % de mulheres e 28,7 % de homens. Dos
resultados obtidos comprovou que uma pessoa em cada três, (33%) entre os membros da
«Centrale des Syndicats du Québec», foi vítima de assédio psicológica no local de
trabalho (Vaz-Serra, 2007). Piñuel (2001), apresentou na Universidade de Alcalá de
Henares, Espanha, uma pesquisa realizada com uma amostra de 988 trabalhadores com
idades compreendidas entre 18 e 60 anos de distintas categorias e setores profissionais
apontando um percentual em que 11,44% dos trabalhadores consideram-se vítima de
assédio moral. O estudo considerou todo o indivíduo que tenha sofrido uma ou mais vezes
na semana e durante mais de seis meses comportamentos como: comunicação e
informação profissional negativa por parte de seu superior, atitude de rechaço por parte
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dos companheiros, crítica sistemática ao seu trabalho, maledicências sobre sua vida
privada, gritos e ameaças, designação de trabalhos de categoria inferior, atribuição de
falhas psicológicas e de falsas enfermidades, ridicularização do aspeto físico, designação
de tarefas humilhantes, isolamento físico ou inatividade prolongada.
No Brasil, Barreto (2002, cit. in Przelomski 2002) realizou uma pesquisa com 2072
trabalhadores de 97 empresas dos sectores químico, farmacêutico, plástico e similares em
São Paulo. Utilizando uma metodologia qualitativa, a autora estimou que 42% dos
trabalhadores apresentavam histórias de humilhações e constrangimentos, o que
evidencia o impacto do assédio moral nas organizações brasileiras.
Os resultados do III Inquérito Europeu sobre Condições de Trabalho, realizado em
2000 (Paoli & Merllié, 2001), numa amostra de cerca de 21.500 trabalhadores,
representativa da população trabalhadora dos então 15 Estados-membros da União
Europeia (N=159 milhões: 2% (3 milhões), estavam sujeitos a violência física exercida
por superiores hierárquicos, colegas de trabalho ou outras pessoas habitualmente
presentes no local de trabalho (por exemplo, pessoal de segurança); 4% (6 milhões) foram
vítimas, de violência física, exercida por outras pessoas exteriores ao seu local de
trabalho (por ex., clientes, utentes, utilizadores, fornecedores, público em geral,
assaltantes, polícia); 2% (3 milhões) foram objeto de assédio sexual; 9% (13 milhões)
sofreram ações de intimidação mobbing; 3% (4,5 milhões) foram objeto de discriminação
em função da idade; 2% (3 milhões) em função do sexo; 1% (1.5 milhões) em função do
grupo étnico; 1% (1.5 milhões) em função de outra condição como a doença crónica ou a
deficiência. A partir destes dados pode estimar-se uma proporção de 3 casos de violência
verbal para 1 caso de violência física, extrapolando para o universo da população
trabalhadora da União Europeia em 2000 (N=159 milhões), poderíamos ter 6% (9
milhões) de trabalhadores vítimas de violência física, e 18% (27 milhões) de vítimas de
violência verbal, incluindo assédio e discriminação (Paoli & Merllié, 2001).
Em Portugal, embora escassos, existem já alguns elementos relativos aos níveis de
incidência deste fenómeno, de destacar o estudo realizado por Araújo, McIntyre e
McIntyre (2008), os quais encontraram um nível de incidência de 7,8%, numa amostra
de 787 trabalhadores portugueses dos sectores dos serviços e da indústria. Noutro
estudo realizado por Vaz-Serra e col. (2005), incidiu sobre uma amostra de 622
trabalhadores dos serviços postais portugueses (CTT) e do Hospital de Coimbra, foi
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encontrada uma taxa de incidência de 5,9%, os últimos meses. Por último, é de referir o
estudo realizado por Verdasca (2010), em que foi encontrado um nível de incidência de
5,8% numa amostra constituída por 561 empregados bancários. O que torna estes dados
mais alarmantes é o fato de serem anteriores à crise económica prevendo-se uma subida
acentuada.
Implicações práticas: prevenção e intervenção
O interesse na prevenção do assédio e hostilidade interpessoal no local de trabalho é
em grande parte motivado pelo fato de que um número crescente de estudos aponta para
graves consequências negativas associadas com tais fenómenos. O assédio moral no
trabalho, ocorre porque as organizações permitem. Portanto, é importante que as
organizações dêem exemplo através de ações transparentes, profissionais conscientes e
métodos de gestão que não aceitem violar a moral. Organizações sólidas e sadias não dão
lugar para o assédio moral. Mas é necessário antes de tudo agir de maneira ética, não
apenas salientar seus valores no discurso.
As dificuldades existentes em relação ao assédio moral, deve-se ao fato de
existirem duas dimensões. Há, ao mesmo tempo, uma dimensão coletiva que deve ser
tratada pelos sindicatos de forma coletiva, mas há, também, uma dimensão de sofrimento
individual que precisa de apoio de médicos, psicólogos e outros profissionais, para ajudar
estas pessoas a encontrar soluções. Para enfrentar o problema do assédio moral é
importante desenvolver um trabalho interdisciplinar, envolvendo médicos do trabalho,
psiquiatras, psicólogos, assistente social, sociólogos, advogados, sindicalistas e
trabalhadores, com o objetivo de encontrar soluções (Hirigoyen, 2002).
Não obstante, este fenómeno pode ser prevenido, ou inclusive ser eliminado, a
partir de mudanças no estilo de liderança exercido pela direção, treinamento em
habilidades sociais, técnicas de auto-controlo, relaxamento, de sensibilização sistemática,
feedback, inoculação do stress ou das teorias cognitivas clássicas, para que não
compactuem com o assediador, privilegiando o segredo, a culpa, a vergonha, o medo da
vítima e de testemunhas mudas ou impotentes (Piñuel, 2001). No mesmo sentido, a
(OMS) Organização Mundial de Saúde (2008), considera que a violência relacionada com
o trabalho representa uma preocupação importante em termos de segurança e saúde, mas
também é uma questão ética e relevante para o serviço ao cliente/paciente. Mais uma vez,
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as três principais abordagens de prevenção primária, secundária e terciária têm sido
aplicadas para a violência no local de trabalho: Intervenções primárias são pró-ativas por
natureza e têm por objetivo reduzir os riscos de violência ou mobbing no trabalho. Tais
intervenções incluem, por exemplo, políticas e planos de ação anti-mobbing, registo de
incidentes violentos e conceção de ambientes psicossociais de trabalho que estejam
ausentes de riscos bem como a reelaboração dos ambientes de trabalho. Intervenções
secundárias (reações oportunas) visam o aumento dos recursos individuais. Intervenções
relativas à violência e mobbing incluem, por exemplo: formação e resolução de
casos/conflitos. Intervenções terciárias têm o objetivo de reduzir e sanar os danos do
mobbing e da violência. Essas intervenções incluem, por exemplo, acordos empresariais e
programas de cuidados posteriores, aconselhamento e terapia (OMS, 2008).
Tanto o mobbing como a violência são fenómenos multidimensionais. Na
prevenção e gestão da violência e do mobbing, é necessária uma abordagem completa que
inclua níveis de atividades individuais, funcionais, sociais e organizacionais. As
abordagens preventivas devem ser priorizadas. O planeamento das intervenções deve ter
por base o conhecimento fundamentado na teoria científica e em pesquisas sobre as
causas e devem ser adequadas para responder aos problemas e necessidades de cada
organização e indivíduo. É fundamental o compromisso e apoio da administração aos
objetivos e implementação das intervenções. A equipa de segurança e saúde no trabalho,
bem como os sindicatos, são bons parceiros para cooperação. Uma estratégia de avaliação
deve ser desenvolvida claramente ligada às metas, objetivos e problemas identificados
referentes à intervenção delineada. Vários métodos devem ser utilizados para avaliar a
intervenção (por exemplo, questionários, entrevistas ou discussões em grupo). Os
métodos utilizados dependerão do porte da empresa e dos recursos disponíveis. A
qualidade e a efetividade do processo de implementação da intervenção também devem
ser sistematicamente avaliadas.
A consciência e o reconhecimento assim como o conhecimento do mobbing
variam muito entre os países da UE e entre as organizações, a nível nacional. Se a consciência
e o reconhecimento do problema não forem adequados, a resistência às intervenções pode
surgir. Apenas as intervenções para as quais os trabalhadores estejam preparados podem
ser bem-sucedidas. A prevenção deve concentrar-se na redução de riscos de mobbing no
ambiente de trabalho, prestando atenção aos riscos psicossociais, à atmosfera no local de
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trabalho, à cultura organizacional e às práticas de liderança. Iniciativas que estejam
focadas apenas na personalidade dos indivíduos provavelmente não serão bem-sucedidas.
Devem ser elaborados códigos de conduta anti-mobbing nas organizações que incluam
procedimentos claros e operacionais para prevenir e lidar com o problema. É importante
construir uma cultura de respeito no local de trabalho. As intervenções da gestão são
essenciais na prevenção do mobbing. Os gestores também necessitam receber formação
sobre a gestão responsável e legalmente correta dos casos de mobbing. As competências e
habilidades dos gestores e trabalhadores das organizações para combater o mobbing no local
de trabalho necessitam ser desenvolvidas. Quando um caso de mobbing ocorre, é necessário
abordá-lo e resolvê-lo imediatamente com as pessoas envolvidas. Todos os trabalhadores
devem receber treinamento para ajudar a tratar e lidar com incidentes violentos. O medo
da violência deve ser abordado. O registo sistemático e a análise de incidentes violentos
formam uma base importante para a prevenção desses incidentes. Os sistemas de registo
devem incluir também denúncias de violência psicológica. A base para a gestão da
violência relacionada ao trabalho é a tolerância zero a todos os tipos de violência física e
psicológica tanto dentro como fora do local de trabalho (OMS, 2008).
Para intervir é preciso conhecer o ambiente de trabalho nas empresas e trazer a
público a violência psicológica existente no quotidiano laboral e contatar com aqueles que
não desejem permanecer indiferentes face ao abuso de poder e manipulação perversa
(Movimento Italiano Mobbzzati Associati, (MIMA) 2008). A dificuldade com os
relacionamentos e as falhas na comunicação parecem requerer maior atenção dos gestores
públicos. Algumas sugestões nessa ordem são expostas a seguir: planeamento do trabalho,
de modo a evitar-se perda de tempo e energia em atividades inúteis; divisão de tarefas
adequadas à capacidade e formação do executor, reduzindo a desmotivação; dispersão da
autoridade e responsabilidade entre os níveis hierárquicos, promovendo maior agilidade
no serviço público com essa descentralização, e permite aumentar a auto-estima em
termos profissionais, uma vez que transfere alguma flexibilidade para tomada de decisão
para outros cargos (autonomia).
Conclusão
O mobbing é uma prática tão complexa que raramente se conseguem reunir provas
que confirmem a sua existência, daí que seja um dos expedientes mais usados, onde a
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cobardia prevalece. O assédio moral é mesmo assim... no início são somente brincadeiras
de mau gosto, nada que não possa ser contornado com um cordial sorriso. Seguem-se as
ironias e a hostilidade, vai ficando mais intenso e a vítima é isolada, intimidada e
humilhada, percebe que algo vai mal, mas, não sabe porquê e passa a questionar-se "mas
o que é isto? O que foi que eu fiz?" Este fenómeno, é tão antigo quanto o trabalho em si,
mas, os estudos científicos que o abordam são relativamente recentes. Foi apresentado
pela primeira vez à comunidade científica, por Heinz Leymann em 1984. Desperta cada
vez mais interesse, porque tem vindo a agravar-se nos últimos anos, devido em grande
parte à globalização e às políticas neo-liberais. Os estudos sugerem que as organizações,
para sobreviverem no mercado, apostam numa maior competitividade, produtividade e
eficiência, descurando as políticas de gestão e organização. Estes fatores levam à
degradação das condições de trabalho, dentro das organizações, o que proporciona o
assédio moral.
Têm sido utilizadas diversas expressões para designar este fenómeno, no entanto,
parece não existir ainda, um consenso claro e generalizado quanto à definição de
mobbing, mas, das diversas definições, é possível descortinar algumas caraterísticas
comuns: o assédio moral ocorre regularmente no local de trabalho e durante um certo
período de tempo; a dificuldade que a vítima tem em defender-se dado o desequilíbrio de
poder entre as partes; o assédio é um fenómeno de natureza interpessoal e organizacional;
e a impossibilidade de averiguar, sobre a existência ou não de intencionalidade por parte
do agressor.
De qualquer forma, encontram-se dentro das organizações diferentes tipos de
assédio que ocorrem em vários níveis hierárquicos e com autores distintos. De
acordo, com a revisão da literatura, os resultados dos estudos demonstram que o
assédio vertical descendente é predominante e refere-se aos procedimentos abusivos
perpetrados por um superior para com um subordinado. As motivações que estão por
detrás desta forma de violência são as mais diversas, desde a competição, despedimento e
silenciamento.
A vítima, foi designada pelo perverso e assim torna-se o bode expiatório
responsável por todo o mal, no entanto, como já referimos, não sabe porquê e é inocente
do crime pelo qual vai pagar. Os agressores tentam passar uma imagem da vítima, que não
é real. Mas, definir o perfil da vítima é uma tarefa muito complexa, porquanto está
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intimamente ligado ao ambiente de trabalho, à personalidade do agressor e à sua
capacidade de resistência, podendo afirmar-se que o seu perfil é multifacetado. Assim:
são geralmente indivíduos com mais de 35 anos; escrupulosos, honestos, dedicados,
perfeccionistas; senso de culpa muito desenvolvido; portadores de algum tipo de
deficiência; aqueles que vivem sós; mulheres casadas, grávidas e aquelas que têm filhos
pequenos; os que têm crença religiosa ou orientação sexual diferente do agressor; e são
mais competentes que o agressor.
O agressor possui uma personalidade narcisista. Tem excessiva necessidade de ser
admirado e aprovado, é arrogante, egocêntrico, evita qualquer afeto, acha que todas as
coisas lhe são devidas. Critica todos que o cercam mas não admite ser censurado. É
insensível, não sofre, não tem escrúpulos, explora, e não tem empatia pelos outros. É
invejoso e ávido de poder. O assédio moral no trabalho, ocorre porque as organizações
permitem. Está muitas vezes associado a estilos de liderança autoritários, insensíveis e
abusivos. Floresce tanto mais, quanto mais desorganizada e desestruturada for a
organização, ou ainda, quando o empregador finge não ver, tolera, ou mesmo o
encoraja. As causas apontadas para a ocorrência de mobbing no local de trabalho são
individuais, por exemplo, (a personalidade da vítima e do agressor) e organizacionais,
por exemplo, (os estilos de liderança e cultura organizacional). Geralmente este
fenómeno é desencadeado pela entidade patronal, ou pela chefia que o representa.
Consiste numa perseguição ao trabalhador, muitas vezes com vista a despedi-lo sem justa
causa. Na história do capitalismo é possível encontrar outras razões que justifiquem esse
movimento, como o crescente individualismo e competição, devido à negligência das
organizações para com a qualidade de vida de seus trabalhadores. As consequências são
muito graves para as vítimas (isolamento social, doenças psicossomáticas, depressões,
entre outras), para as organizações (absentismo, reduzida motivação, quebras de
produtividade e custos legais elevados etc.) e para a sociedade, (custos para a assistência
médica e psicológica, aumento dos períodos de baixa e pensões antecipadas).
A dimensão do problema é cerca de cinco vezes superior à discriminação em
relação à religião, origem étnica ou opção sexual, ainda que a sua visibilidade pública seja
bem menor. A nível Europeu, os dados nacionais de vários Estados-Membros
confirmam que o assédio moral está muito difundido no ambiente de trabalho e têm
vindo gradualmente a aumentar. Apesar de não haver consenso, a maioria das pesquisas
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demonstram: que as mulheres estão mais sujeitas ao assédio moral do que os homens; os
trabalhadores temporários estão mais sujeitos do que o pessoal permanente; a
percentagem é, maior na administração pública, é também alta no setor de serviços; as
condições de trabalho inseguras são também uma das razões principais para o aumento
de ocorrências de assédio moral.
Em Portugal, embora escassos, existem já alguns elementos relativos aos níveis de
incidência deste fenómeno. A maioria dos estudos realizados à escala nacional, tem
revelado que o assédio moral no local de trabalho é prolongado, variando a sua duração
entre 15 a 18 meses. Em relação às vítimas, ainda que, não exista um padrão típico,
tanto podem ser trabalhadores, como de níveis de gestão, o mesmo não se passa
relativamente aos agressores, os quais pertencem a um estatuto organizacional superior
ao da vítima e são com mais frequência do género masculino. Este fenómeno pode ser
prevenido, a partir de mudanças no estilo de liderança exercido pela direção que não
pactuem com o assediador e essencialmente ao nível da educação formal e informal.
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RESUMO: A formação inicial de professores é um campo complexo que já potenciou
inúmeros estudos, dado tratar-se de um campo que estabelece relações entre o conhecimento
científico e a intervenção educativa em espaço sala de aula. Neste estudo, a formação inicial é
entendida como um processo de preparação e desenvolvimento do futuro professor, num
contexto historicamente situado que irá influenciar as práticas do futuro professor e moldar a
sua prática considerando as aprendizagens efetuadas durante a formação inicial e a sua própria
experiência enquanto aluno.
A investigação narrativa aqui descrita dá-nos a conhecer a formação inicial e posterior inserção
no mercado de trabalho de três professoras no ativo, em dois agrupamentos do norte de
Portugal. As suas experiências são partilhadas através das suas histórias de vida, espacial e
temporalmente situadas nas sucessivas reformas que decorreram durante e após o Estado Novo.
Pelos seus discursos acedemos às suas interações sociais, ao modo como cada uma conta a
singularidade da sua história e ao modo único como age e interage nos diversos contextos. O
processo de formação pode assim considerar-se a dinâmica na qual a identidade da pessoa se
contrói e que, ao longo da sua história, se forma e se transforma.

Introdução
Neste estudo exploratório pretende-se abordar a formação inicial e posterior inserção
no mercado de trabalho de três professoras supervisoras, isto é, três mulheres que lecionam
há várias décadas no ensino público e que foram supervisoras de qualidade reconhecida por
aqueles que com elas conviveram. Assim, através da narrativa biográfica procuraremos
compreender uma forma de conhecimento que interpreta a realidade educativa (Flores,
2009). Sabemos que as escolas são espaços de aprendizagem e de formação e, nestes
espaços, os professores lecionam acompanhados das suas experiências, dos saberes
específicos da sua disciplina e das relações interpessoais que estabelecem com os restantes
membros da comunidade educativa.
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Nas escolas, os professores também assumem o papel de alunos, aquando do seu
estágio pedagógico; é durante este ano que se deparam com o confronto entre o que
aprenderam durante a formação inicial e a prática efetiva da profissão. Consequentemente,
a formação de professores é entendida, no exercício inicial da profissão, como um
conhecimento a desocultar, tanto para os sujeitos como para a restante comunidade escolar,
organizadora e gestora do processo de formação.
Para analisar um determinado conceito, como a formação inicial de professores, é
necessário percebê-lo em termos do seu posicionamento em diferentes tempos históricos,
dado que os conceitos não encerram em si neutralidade, havendo um coletivo de poder que
determina o que é válido num determinado momento e espaço (Foucault, 1975). Por
exemplo, desde os finais de 1970 que se assiste a uma mudança cultural que, pouco a
pouco, faz reaparecer os sujeitos, verificando-se a tentativa de reabilitar os professores
como sujeitos, cujas histórias de vida estão entrelaçadas com as histórias da sua profissão.
Neste estudo, o conceito de formação é encarado como uma atividade de
aprendizagem temporalmente e espacialmente situada, mas também como ação vital de
construção de si mesmo (Pineau, 1983). Esta construção é um processo de formação, pois
formar-se pressupõe interações sociais, aprendizagens, entre outros. Ter acesso ao modo
como cada pessoa se forma é ter em conta a singularidade da sua história e o modo singular
como age e interage nos contextos. O processo de formação pode assim considerar-se a
dinâmica em que se vai construindo a identidade da pessoa, que por sua vez, ao longo da
sua história, se forma e se transforma em interação (Moita, 1992:115).
Como é amplamente defendido, a formação inicial de professores é um campo
complexo, na medida em que estabelece relações entre o conhecimento científico e a
intervenção educativa em espaço de sala de aula. Aqui, formação inicial é entendida como
“o início, institucionalmente enquadrado e formal, de um processo de preparação e
desenvolvimento da pessoa, em ordem ao desempenho e realização profissional numa
escola ao serviço de uma sociedade historicamente situada.” (Estrela, 2002:18). Este campo
torna-se ainda mais complexo se tivermos como cenário Portugal e as sucessivas reformas
que aconteceram durante e após o Estado Novo. É adotado este intervalo temporal, pois é
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nele que os sujeitos que participaram neste estudo frequentam a escola e, posteriormente, a
faculdade.
Mudanças económicas e sociais obrigaram o regime de Salazar a debruçar-se sobre a
educação, procurando responder aos atrasos estruturais do sistema educativo e entre os anos
1950 e 1964, Portugal é um país subdesenvolvido na área do ensino, no qual uma elevada
taxa de analfabetismo se conciliava com uma reduzida frequência escolar e com falta de
professores, de instalações e de material. Para fazer face a este cenário que muito nos
afastava dos níveis europeus, a educação passou a assumir um lugar central no processo de
recomposição do Estado e nos debates sobre a modernização e o desenvolvimento do país
graças à reforma de Veiga Simão. Consequentemente, a expansão do sistema educativo
nacional obrigou o recrutamento em massa de professores e a década de 70 ficou marcada
pelos esforços de implementação de uma rede de formação inicial de professores nas
Universidades e Escolas Superiores de Educação.
A década de 1980 continuou com o movimento reformador da educação e o país viuse a braços com a carência de professores. Em 1986, a Comissão de Reforma do Sistema
Educativo diagnosticava que 46,4% dos professores do 3.º ciclo não eram
profissionalizados, sendo que a maioria possuía habilitação própria. Isto levou a um esforço
da tutela, em parceria com os Sindicatos de Professores, no sentido de promover a
profissionalização em

serviço (Esteves,

2007), a formação

em

serviço e a

profissionalização em exercício (Nóvoa, 1992:62). É importante realçar que é durante esta
década, pós-revolução dos cravos, que os professores adquirem um enorme poder
simbólico, visto haver a crença nas potencialidades da escola para a transformação e para o
progresso social (Nóvoa, 1995). Portugal assiste, neste período, ao envolvimento do Estado
que assume as decisões sobre a avaliação dos alunos e a seleção dos professores, com
implicações na autonomia e na capacidade de participação de ambos.
A Lei de Bases do Sistema Educativo (L.B.S.E.) foi aprovada pela Lei n.º 46/86, de
14 de outubro e posteriormente alterada em 1997 e introduziu a escolaridade obrigatória de
nove anos e a licenciatura como a qualificação necessária para todos os docentes. Esta
deveria abarcar três componentes (Campos, 2002:25): a da formação pessoal, social,
cultural, científica, técnica ou artística ajustada à especialidade; a componente pedagógica;
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e, por fim, uma componente de prática pedagógica. Há aspetos comuns à atividade de
qualquer professor, seja qual for o respetivo nível de ensino; mas há também aspetos
específicos que devem ter em conta os objetivos específicos de cada nível de ensino e as
particularidades da faixa etária da população escolar que esse professor é chamado a
lecionar, em suma, todo o professor é professor de “alguém” ensinando “alguma coisa”,
num determinado contexto e com uma finalidade. A formação dos professores tem de ter,
por isso, uma vertente científica, tecnológica, humanística ou artística, como prevê o
ordenamento jurídico da formação de professores (Decreto-Lei n.º 344/89, de 11 de
Outubro). É essa vertente, dada pela formação inicial dos professores, que lhe dá o domínio
dessa “alguma coisa”, sem o qual não se pode falar da atividade de ensino. Mas como
professor, a sua atividade tem de assentar também numa sólida formação cultural, pessoal e
social (ibid.).
O professor deverá também adquirir formação em outras áreas do saber para além das
da sua especialidade. Isto justifica-se, dada a complexidade do processo de aprendizagem, o
seu carácter multifacetado; a crescente multiculturalidade nas escolas; e a multiplicidade
das funções e tarefas necessárias nas instituições educativas que exigem, para um adequado
desempenho profissional, múltiplas vertentes de formação de índole educacional. Nesta
multiplicidade de saberes necessários ao exercício da profissão merece especial referência a
didática, implicando o conhecimento de como tratar pedagogicamente o conteúdo científico
disciplinar, teorizando as condições da efetiva ligação entre os objetivos e conteúdos da
aprendizagem e a construção do saber pelos alunos, no respetivo contexto educativo, e
fornecendo instrumentos de atuação essenciais ao professor.
A experiência de várias décadas de formação de professores em Portugal e a
investigação educacional mostram que esta formação não se pode reduzir à sua dimensão
académica, mas tem de integrar uma componente prática e reflexiva. Só esta componente
permite o reconhecimento dos principais caminhos a percorrer no contacto com o terreno
da prática profissional e faculta experiências de formação que estimulam a mobilização e a
integração dos conhecimentos e problemáticas por parte dos futuros professores
proporcionando o desenvolvimento da sua capacidade de compreensão do real através da
observação e da intervenção. Consequentemente, a competência do professor não se
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constrói por justaposição, mas por integração entre o saber académico, o saber prático e o
saber transversal. A presença de um supervisor junto do estagiário justifica-se pela
necessidade de interpretação da dialética que se estabelece entre estes saberes e pela
necessidade de análise e síntese que este processo implica. Daí decorre a importância da
prática pedagógica como um tempo de vivência, acompanhada do processo de
consciencialização e integração de especificidades da competência profissional. A prática
pedagógica não deve ser independente do resto do curso, antes pelo contrário, deve ser nele
integrada como o momento da integração de saberes e a ponte entre dois mundos que, no
seu conjunto e nas suas interrelações, constituem o seu enquadramento formativo
institucional: o mundo da escola e o mundo da instituição de formação inicial.
Ao assumir a relevância desta componente, o Decreto-Lei n.º 344/89 de 11 de
Outubro, no art.º 17º, recomenda uma prática pedagógica progressiva, sem prejuízo de
poder assumir, na sua fase final, a natureza de um estágio; a este devem ser adicionados
seminários, se orientados numa lógica de projeto, de formação-ação-investigação e se, caso
isso seja possível, acompanharem a prática pedagógica. É importante que o saber adquirido
na formação inicial não assuma um carácter exclusivamente académico, mas que tenha
também vertentes multidisciplinares e orientadas para questões da investigação atual. É
reconhecido que a formação inicial demasiado longa não se traduz necessariamente num
profissional mais competente para iniciar a sua atividade. Há muitas vertentes do
desempenho profissional que só se podem adquirir na prática e são melhor adquiridas se
essa prática for acompanhada, na fase inicial da carreira, por mecanismos adequados de
indução profissional, com ações de acompanhamento e apoio ao novo docente, de resto já
previstas na Portaria 352/86 e no Decreto-Lei 344/89. Desta forma, é aceite que se deva
investir na criação de mecanismos adequados de acompanhamento no início da carreira, na
formação contínua e na formação especializada de professores. Posto isto, a formação
inicial, no início dos anos 1990, passou a implicar uma formação especializada para o
exercício da docência (art.º n.º 33 da L.B.S.E.).
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Método
Neste trabalho assume-se que o conhecimento é uma forma de narrativa sobre a vida,
a sociedade e o mundo em geral. O uso do método biográfico-narrativo justifica-se pela
experiência humana, na qual a Humanidade, individual e socialmente, vive narrativas. As
pessoas moldam as suas vidas, diariamente, por narrativas sobre elas e sobre os outros na
medida em que interpretam o seu passado com base nestas. Desta forma, a narrativa é
entendida como um portal através do qual uma pessoa entra no mundo e pelo qual a sua
experiência do mundo é interpretada e tornada significativa. O método proposto permite a
construção de histórias de vida que, por sua vez, geram conhecimento que permite
compreender em maior profundidade as dimensões da identidade docente. Assim, o
professor passa a ser mais do que um mero contador de histórias, torna-se um investigador
da própria docência.

Objetivos
Neste estudo, recolheram-se relatos biográficos de professoras supervisoras que
foram a matéria-prima para a construção de histórias de vida que o compõem. Adotou-se
assim o método biográfico-narrativo para procurar responder ao seguinte objetivo geral:
identificar os fatores que contribuem para uma identidade docente valorizada no que diz
respeito ao percurso académico até ao ingresso na carreira docente.

Amostra
Neste estudo exploratório participaram três professoras, cuja carreira se tem
desenvolvido nos últimos anos em duas escolas do distrito do Porto. São professoras que se
assumem como participantes ativas em grupos de investigação nas suas escolas e já foram
supervisoras de estágios pedagógicos em dois grupos de docência, o 300 (Português) e o
330 (Inglês).
As três professoras intervenientes no estudo exercem em dois agrupamentos distintos,
sendo que a Rosa Maria e a Lia lecionam num agrupamento de escolas na periferia do
Porto, que a partir daqui designarei por agrupamento A. Por sua vez, a Maria Teresa leciona
num agrupamento no centro do Porto, que designarei por B. O agrupamento A entrou em
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funcionamento no ano letivo 2003-2004 e é constituído por quatro jardins de infância, três
escolas básicas do 1.º ciclo do ensino básico (C.E.B.) e uma escola básica 2.º C.E.B. e 3.º
C.E.B. É um agrupamento situado num ambiente rural, que tem vindo a ser substituído por
um espaço residencial onde bairros sociais coexistem com moradias individuais e prédios
de estrutura e âmbito diferenciados, subsistindo ainda as construções abarracadas e
aglomeradas, bem como casas rurais (Martins, 2011).
Maria Teresa leciona numa escola do 3.º C.E.B. e do ensino secundário no centro da
cidade do Porto. A escola situa-se numa zona de comércio e de serviços, conservando ainda
características residenciais e de alguma implantação populacional. A origem da escola
remonta a 1914, ano em que foi criada a Secção Feminina dos Liceus do Porto. Esta escola
tem colaborado ativamente, ao longo dos anos, na formação de professores, através de
estágios integrados para formação inicial de professores de várias áreas disciplinares.
Em relação ao anonimato, mantiveram-se os nomes reais dos envolvidos, dado que se
trata de histórias de vida alicerçadas em documentos pessoais (fotos e outros), cujo uso foi
autorizado pelas visadas. Todavia, foram omitidas algumas informações demasiado
pessoais que poderiam interferir com as suas vidas de um modo abusivo.

Instrumentos
Os instrumentos para a recolha de dados de tipo narrativo são diversos e incluem:
história oral; fotografias; entrevistas semiestruturadas; conversas informais; e notas de
campo. Neste caso, para realizar a recolha de dados, optou-se pela entrevista
semiestruturada e elaborou-se um guião composto por tópicos referentes ao objeto deste
estudo. Ao elaborar o guião procurou-se potenciar concepções de ser professor, da
identidade profissional, da supervisão pedagógica, da formação contínua presentes nas
representações das professoras participantes nesta pesquisa.

Procedimentos
Aquando da recolha de informação, a pesquisadora esteve várias vezes com cada uma
das professoras, e, dependendo do modo como a relação e a recolha de informação se
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desenvolvia, passou mais horas com umas do que com outras. As entrevistas foram
gravadas e, posteriormente, transcritas.
Também, durante os encontros, foram tomadas notas. Estas mencionam o estado de
espírito do sujeito; o ambiente envolvente e a forma como este contribuiu ou não para o
discorrer da conversa; a entoação de determinadas palavras e outras questões que
emergiram e que poderiam potenciar nova informação e focos de interesse. Note-se que o
diálogo começava e continuava antes da gravação e, portanto, foram feitos alguns registos
mentalmente e a posteriori, ou mesmo em simultâneo, no caderno de campo.
Embora tivesse um guião para recordar as questões centrais, alguns momentos foram
imprevistos, mas profícuos, permitindo à pessoa falar acerca das suas experiências e
pensamentos únicos. Noutros momentos, a pesquisadora assumiu um papel mais diretivo,
formulando questões mais incisivas para avivar memórias acerca da experiência e, por
vezes, como estratégia, introduziu detalhes históricos relevantes, a saber a Ditadura e
posterior Revolução de Abril.
A relação estabelecida entre pesquisadora e sujeitos é de co-colaboração e a análise
de dados remete para categorias emergentes, cuja codificação surge num momento
posterior, conduzindo a uma abordagem qualitativa.
Resultados
O percurso académico, anterior à formação inicial, é semelhante nas três professoras;
estas frequentaram escolas primárias e liceus, onde a separação de sexos era uma realidade
e um espelho de Portugal dos anos 1950 e 1960, como preconizado pelo Decreto-Lei n.º
27/279 do Ministério da Educação Nacional de 24 de novembro de 1936.
Denota-se em todos os discursos das professoras, uma preocupação da família em
providenciar um ensino que considera ser de qualidade e o reconhecimento que de facto a
exigência sentida era e foi útil para todo o percurso académico e, mais tarde, para o
percurso profissional. Ao longo das conversas, denota-se a importância que os pais
colocavam na escolha da escola para onde as filhas foram estudar. No caso da Lia, que
refere a facilidade com que se mudava de casa na altura para que os filhos usufruíssem da
melhor educação escolar possível, os pais optaram por matriculá-la no liceu Carolina
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Michaëlis e não no liceu Rainha Santa e, consequentemente mudaram de casa para o efeito,
pois a proximidade da área da sua residência era um critério aquando da matrícula. O
mesmo aconteceu com a Rosa Maria, que reconhece a preocupação dos pais com a
educação que receberia na escola primária.
Esta época é também associada a um período no qual a exigência máxima marcava a
sua presença nas escolas. Apesar da exigência, no caso da Rosa Maria, é reconhecido como
qualidade a destacar nos professores a capacidade de relacionamento interpessoal.
Continuando com o percurso escolar, no caso do liceu, não só a época histórica, mas
também os valores da época continuam a transparecer no discurso de Lia, “Só mulheres é
que podiam ser professoras, aquilo era, era integral, mesmo integral. Havia só um homem
naquela escola, que era o Sr. Manuel e era o jardineiro, era o único homem. Os rapazes não
podiam parar à porta porque uma funcionária descia as escadas e mandava circular (…)”.
O percurso da formação inicial, aqui entendida como formação superior, foi distinta
entre a Lia e a Maria Teresa, ambas licenciadas em Filologia Germânica, “um curso de
meninas” nas palavras da Lia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e a Rosa
Maria, que primeiramente concluiu um curso de assessoria/secretariado. Todavia, esta
última reconhece que quando surgiu a oportunidade, voltou aos bancos da faculdade para
realizar a formação que parece sempre ter almejado. Retomando a formação inicial da Lia e
da Maria Teresa, mais uma vez, é marcado, nos seus discursos, o período histórico em que
viviam. Embora, a partilha da Lia seja mais intensa e transmita o orgulho por ter
participado na reapropriação do movimento praxístico. Este tom esfusiante acompanha o
triunfo de, apesar das sucessivas reformas, espoletadas pelo 25 de abril e sucessivos
governos.
O início da vida profissional das professoras concentra-se nas décadas de 1970 e
1980, todavia, apenas a Lia e a Maria Teresa se tornaram professoras nesse período,
justamente nos anos em que a defesa da educação se tornou apanágio da sociedade
portuguesa e num período de grandes mudanças educativas, já referidas no enquadramento
conceptual do estudo. Assim, uma questão que interessou explorar está relacionada com a
decisão de ser professor. É possível afirmar que, no caso de duas das professoras, a opção
por esta carreira não se prendeu à vocação, embora esta esteja ligada à profissão docente e
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seja reconhecido explicitamente por Maria Teresa e implicitamente pelas outras
professoras, “(…) não foi por vocação. Não foi, é curioso. Adorei, adoro ser professora
(…). Mas o meu pai era formado em direito, (…) eu ia para Coimbra (...) era um sonho de
infância (...) há sempre em algum tempo um bocadinho de pena de não ter seguido o meu
sonho de infância e de adolescência (…).”. Face a esta afirmação, pondera-se se de facto
não terá sido a vocação a motivá-la, pois embora não tenha concebido a vocação como um
chamamento, estas duas professoras descobriram a profissão mais adequada ao seu perfil,
dado que foram capazes de avaliar em que profissões ele se encaixava melhor, de acordo
com suas preferências e também de evoluir dentro da própria profissão, querendo sempre
mais.
Para a Rosa Maria, a opção pela docência surge mais tarde, o que poderá querer dizer
que já existia uma vocação e a consciencialização dessa mesma vocação, todavia esta só foi
concretizada posteriormente. Podemos ainda questionar se a vocação não estaria presente
nas outras duas professoras e estas apenas não estavam conscientes disso.
Apesar de a vocação não ter sido explicitada no discurso de Lia, esta permanece na
profissão por realização pessoal, adquirida através da identificação com a profissão.
Depois desse ano já estava viciada... No giz, na campainha, na algazarra dos
alunos (silêncio prolongado) no contacto com a adolescência, com o
crescimento das pessoas que eu acho que é apaixonante, continuo a achar que é
apaixonante (…).
Quer por opção económica, quer por vocação, várias foram as razões que conduziram
estas três mulheres a abraçarem a docência, todavia, as três destacam a família como
preponderante para o impulsionar da escolha da profissão:
É incrível como nós fazemos estas opções a partir de um futuro que nós não
sabemos se vai acontecer, eu não sabia se ia ter filhos, eu não sabia que ia casar
com aquele homem, mas a verdade é que isso condicionou o meu futuro, um
homem de quem eu me divorciei, tive filhos e passei todos os Natais com eles.
Mas possivelmente teria passado na mesma os mesmos Natais com os meus
filhos se fosse hospedeira de terra, mas naquela altura digamos que a minha
mundividência não ia tão longe (silêncio). E eu decidi, (silêncio) burguesinha
(riso). “Ena, ena, vou ser professora”. (entrevista Lia)
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Esta posição é também a da Maria Teresa que opta pelo ensino, pois vai permitir-lhe
ficar próxima da família.
Por outro lado, a Rosa Maria manifesta uma visão bastante positiva da docência,
sobretudo influenciada pela família. Esta é uma visão que surge em tenra idade, por
oposição à Lia e à Maria Teresa que percepcionam a docência como algo positivo já no
início da vida ativa.
Eu penso que também a posição a atitude dos meus pais quando eu era pequena
relativamente aos professores e olhar para eles como modelos e olhar para eles
com todo o respeito como alguém que nos transmite conhecimento, o que iria
ser fundamental para a minha vida, também me influenciou na opção de vida
que tomei. (entrevista Rosa Maria)
Assim sendo, denota-se que emergem dois eixos da opção pela carreira, o vocacional
que no caso da Lia e da Maria Teresa não foi primordial, antes uma construção do gosto
pela profissão; e o familiar que desempenhou um papel fundamental nas três, ao manifestar
o apreço pelo papel do professor, no caso da Rosa Maria, e ao reconhecer as vantagens
sociais no caso das restantes professoras. Todavia, a opção pela carreira foi pautada
também pelas experiências académicas anteriores que foram positivas e contribuíram para a
admiração pela profissão, visto que o professor tem contato com a profissão, mesmo antes
de exercê-la. Ele ensina como foi ensinado, incorporando modelos ao longo da vida escolar
e familiar. No quotidiano da sala de aula, o professor põe em prática o que aprendeu do seu
meio, da sua família, das suas relações interpessoais, entre outros.
Outra categoria que interessava aprofundar era a inserção no mercado de trabalho,
quer nos sentimentos que provoca, quer no modo como se processa e aqui, mais uma vez,
verifica-se que o eu pessoal é indissociável do eu profissional, pois a docência é
impregnada de valores e exige dedicação e competências interpessoais. Posto isto, verificase uma inserção difícil para a Lia, pois deparou-se com o ensino de adultos e estes não a
aceitaram facilmente como professora:
O conflito de classe é diferente, nessa época era um conflito enorme e o
professor era, era considerado alguém acima na hierarquia, portanto tinha que
ser desmistificado, era um trabalhador como outro qualquer e estava ali ao
nível do aluno, com, com o ensino da altura era difícil eles estarem a
reconhecer-nos autoridade, quando éramos muito mais jovens e quando éramos
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professoras, portanto, hierarquicamente estávamos acima deles e tínhamos o
poder de os avaliar, de os reprovar. Isso é poder, não é? Estamos numa fase,
estamos numa fase de aversão ao poder. (entrevista Lia)
A inserção no mundo escolar da Lia aconteceu antes da inserção da Rosa Maria e isto
traduz-se em influências diferentes na prática pedagógica e experiências diferentes. Se, por
um lado, a Lia viu-se perante um momento histórico marcante que lhe exigiu marcar uma
posição num estrado, a Rosa Maria, viu-se a braços com a lei da oferta e da procura, que
condicionou a sua opção de recrutamento.
Mais uma vez, os percursos divergem no que diz respeito ao estágio profissional. No
caso da Lia e da Maria Teresa foi feita a profissionalização em serviço; no caso da Rosa
Maria, foi feito o estágio pedagógico. E é também com a Lia que efetuamos uma incursão
nas modalidades de profissionalização da época, embora a profissionalização só tenha sido
feita nos anos 1990: “Houve vários tipos de estágio, ao longo da minha carreira. Se quer
que lhe diga eu acho que fiz em exercício, profissionalização em exercício, que era um
contrato plurianual.”.
A supervisão pedagógica surge tarde na vida destas professoras, mas reconhecemlhe vantagens, sobretudo a monitorização do trabalho individual, vejamos o caso da Lia
[E no início da carreira, teria feito diferença, ter tido uma prática pedagógica
com orientador (…)? Teria sido diferente?] Eu acho que tinha trabalhado
menos. (…) Possivelmente iam ensinar-me a fazer as coisas, eu não tinha que
descobrir sozinha. (silêncio) Digamos que foi um processo mais solitário, mais
sofrido. (silêncio) Eventualmente mais eficaz, não sei.
No excerto acima transcrito, denota-se o vaivém entre a formação inicial e a
supervisão pedagógica. Trata-se de um processo que implica partilha e esta promove o
aperfeiçoamento, sendo feita segundo os exemplos apresentados, nas reuniões e seminários
na faculdade, no trabalho diário com os estagiários. É esta atitude de partilha que promove
práticas reflexivas, assim, os momentos de partilha e a própria partilha são veículos dessa
prática reflexiva, são o estímulo e estimulados pela partilha.
O desafio do papel de supervisor, nas palavras das próprias, surge por convite quer
encetado por colegas, no caso da Maria Teresa, quer formulado pela própria direção de
escola. Todavia, o abraço deste novo papel deu-se por razões diferentes, no caso da Lia foi

3439

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013
ISBN: 978-989-8525-22-2

a consciencialização que já o poderia fazer quer devido à idade, quer devido à experiência.
Também contribuiu para esta decisão a colega com quem partilharia o papel supervisivo, a
Rosa Maria. No caso da Maria Teresa, a supervisão surgiu por convite, aos 32 anos, dada a
falta de supervisores. Apesar da supervisão ter surgido em momentos diferentes da vida
destas professoras, houve o cuidado na preparação do novo papel.
Discussão e Conclusões
Partilhar pedaços constitutivos da história de vida é, acima de tudo, um ato de
generosidade, que nos transporta a recordações e reconstruções de sentidos íntimos e de
experiências que raramente partilhamos. No caso da investigação narrativa, estes pedaços
são material de trabalho para um investigador que busca compreender em maior
profundidade as problemáticas que o assolam. Por conseguinte, as histórias de vida
assumem uma dimensão académica, na medida em que escutamos a voz do sujeito.
O presente estudo, partindo do pressuposto que a identidade docente é algo em
construção e influenciado pelo meio envolvente, demonstrou que para a construção da
identidade contribui, no caso concreto destas três professoras, não só a formação inicial,
mas também a formação contínua. Assim sendo a formação inerente ao próprio sujeito
assenta num processo de ser, através da sua história de vida. Compreende-se a formação
como um processo coletivo de partilha de experiências que conduzirá a mudanças de
posturas e atitudes.
Os resultados da investigação permitem constatar que, para além de elemento
constitutivo da identidade, a formação é algo extremamente valorizado pelo professor. As
professoras consideram fundamental para a sua prática pedagógica acompanhar a evolução
sistemática do conhecimento. Mais ainda, a nível pessoal, constroem representações,
adotam posturas e possuem intencionalidades que se identificam com o mundo escolar que
habitam. Na escola, perante confrontos, contradições e consensos, o professor constrói com
a instituição, com os alunos, com a profissão, a sua própria identidade.
Em relação à formação inicial, as professoras são unânimes ao considerar que esta
deve ser redimensionada, nomeadamente em relação ao programa curricular e à adequação
programática dos programas escolares. Posto isto, cremos que as histórias de vida aqui
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partilhadas podem ajudar a expandir o nosso conhecimento sobre a identidade docente
valorizada, identidade esta pautada por uma entrega aos alunos e à escola; por uma
aceitação sem reservas de desafios e adesão a projetos e relações internacionais; entre
outros.
Durante a implementação deste estudo exploratório foi-nos possível identificar
algumas limitações, nomeadamente o curto período de tempo disponível para a realização
do mesmo; o número limitado de encontros com as participantes; a homogeneidade do
grupo de participantes, na medida em que são mulheres na mesma faixa etária e que
leccionam na área metropolitana do Porto. Apesar deste estudo apresentar limitações,
verificamos a utilidade do método adotado visto permitir estreitar relações com os sujeitos
e desta forma aceder a uma mais rica informação que nos permitiu abordar o objeto de
estudo de uma forma mais aprofundada.
Com este estudo exploratório pretendemos fazer emergir no panorama educativo
pistas para a identificação e compreensão dos traços de uma identidade docente valorizada.
Apesar da homogeneidade do grupo participante verificou-se a individualidade de cada
sujeito, o que poderá indiciar que mais importante do que um aspeto específico será o meio
pelo qual os diversos aspetos da identidade se imbricam.
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PERCURSOS FORMATIVOS E TRANSIÇÕES PROFISSIONAIS: O CASO
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RESUMO: No atual panorama educativo é notória a presença de um alicerce político, de
base supranacional, que sustenta a ideia de que os perfis de formação se devem adequar às
exigências de um mercado de trabalho globalizado e hipercompetitivo. O caso específico do
ensino superior não escapou a esta tendência dominante, sendo visível a preocupação
crescente com a taxa de empregabilidade após conclusão do curso. Nesta comunicação
pretende-se debater a relação entre o perfil de formação e o perfil de competências requerido
pelo mercado de trabalho na área científica dos recursos humanos. Para ilustrar os sentidos
desta relação mobilizamos um corpus empírico constituído por duas fontes de informação: i)
planos oficiais dos cursos de pós-graduação enquadrados nesta área oferecidos pelas
instituições de ensino superior portuguesas, públicas e privadas, no ano de 2012-2013; ii)
entrevistas aos recém diplomados do mesmo curso. O confronto entre o percurso e o perfil de
formação e o processo de transição para o mercado de trabalho permitiu discutir as
(des)articulações e as (in)compatibilidades entre estes dois universos, bem como sustentar
uma reflexão sobre a função político-estratégica das instituições de ensino na construção dos
projectos educativos e formativos nas sociedades contemporâneas.

Introdução
As mutações em curso nas sociedades contemporâneas têm exercido um impacto
considerável sobre a forma de perspetivar a relação entre os mundos da
educação/formação e do trabalho. No caso específico da sociedade portuguesa, as
tensões entre estas duas esferas têm sido fortemente marcadas pelo desenvolvimento
das ideologias das competências e da empregabilidade presentes nos diversos setores e
níveis de ensino (cf. entre outros, Afonso e Antunes, 2001; Lima, 2007; Correia, 2010).
Em relação ao ensino superior, objeto de acentuadas mudanças nas últimas duas
décadas, interessa indagar até que ponto os dispositivos de formação tendem a
subordinar-se às lógicas instrumentais do trabalho, agora legitimadas pela retórica da
competência? Partindo desta interrogação genérica, analiso, numa primeira parte, os
projetos de formação pós-graduada oferecidos a nível nacional na área dos Recursos
Humanos, prosseguindo, num momento posterior, para a caracterização dos processos
de transição para o mercado de trabalho dos diplomados de um curso específico.
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O ponto de partida e o contexto de desenvolvimento desta pesquisa merece aqui
um breve destaque. O meu envolvimento na docência de um curso de graduação em
Educação, especificamente na coordenação do ramo de especialização em Recursos
Humanos e Gestão da Formação e, posteriormente, na coordenação do Mestrado em
Formação, Trabalho e Recursos Humanos da Universidade do Minho, despoletou o
interesse e a necessidade de ampliar e aprofundar o conhecimento sobre os sistemas de
formação e a sua relação com o mercado de trabalho. Para além de figurar no programa
de várias unidades curriculares lecionadas ao longo de vários anos, o tema integrou
ainda o Relatório da Disciplina desenvolvido no âmbito da candidatura ao concurso
para Professor Associado no grupo disciplinar de Sociologia da Educação e
Administração Educacional do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do
Minho, em 2009. O texto que agora apresento resulta da ampliação e atualização ao
corpus empírico que tenho vindo a coligir para a análise dos perfis formativos no
campo dos recursos humanos.
Método
Tomando por referência os trabalhos que apresentei em diversos eventos
científicos de âmbito nacional e internacional sobre a relação entre a educação e o
mercado de trabalho (cf. Torres, 2012), aprofundo nesta comunicação algumas
vertentes mais específicas, apoiada numa análise simultaneamente mais extensiva (dos
planos dos cursos de pós-graduação oferecidos a nível nacional) e mais intensiva (dos
diplomados de um curso específico da Universidade do Minho).

Objetivos
Os principais objetivos deste estudo incidiram, numa primeira fase, sobre a
análise dos projetos de pós-graduação oferecidos pelas diversas instituições do ensino
superior na dos Recursos Humanos, com vista à identificação dos perfis de formação
dominantes. Numa segunda fase, a apreensão das representações dos estudantes sobre a
sua vivência e trajetória formativa constituiu uma linha privilegiada para melhor
enquadrar e compreender o processo de transição para o mercado de trabalho.
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Amostra
O estudo extensivo recaiu sobre os diversos planos de estudos dos cursos de pósgraduação oferecidos pelas instituições do ensino superior, de natureza pública, privada
e politécnica (n=18), no ano letivo de 2012-2013. O estudo intensivo incidiu sobre uma
amostra constituída por 23 diplomados do Mestrado em Educação, área de
especialização em Formação, Trabalho e Recursos Humanos da Universidade do
Minho.

Instrumentos
A constituição do corpus empírico implicou a mobilização de duas técnicas de
pesquisa: i) a análise documental aos 18 planos de estudos e aos respetivos programas
das unidades curriculares, complementada pela técnica de análise de conteúdo de tipo
categorial; ii) a entrevista semi-estruturada aos diplomados do mesmo curso.

Procedimentos
Efetuado o levantamento da oferta formativa pos-graduada de âmbito nacional na
área de especialização dos recursos humanos, procedeu-se à recolha dos planos de
estudos e dos programas oficiais das unidades curriculares em funcionamento nas várias
instituições do ensino superior no ano letivo 2012-2013. Uma leitura prévia ao
conteúdo destes documentos permitiu sintetizar em macro-categorias os diferentes
tópicos e enfoques privilegiados em cada curso. A partir desta sinopse foi possível
apreender o perfil formativo presente em cada curso como também identificar, na
globalidade, os traços do perfil formativo dominante.
Num segundo momento, elaborou-se um inquérito por questionário em formato
eletrónico, que viria a integrar o questionário global administrado pelo Observatório
dos Percursos Formativos dos Estudantes do Instituto de Educação da Universidade do
Minho, com o objetivo de caracterizar as trajetórias formativas e as representações dos
estudantes do 1º ano em relação ao curso de mestrado que frequentam. Em simultâneo a
esta tarefa, coletou-se toda a informação relativa ao contingente de diplomados que
concluiram o curso, tendo selecionado aqueles que realizaram o estágio curricular e
defendido as respetivas provas públicas. Excluímos deste lote os licenciados prébolonha que obtiveram o grau de mestre por via de equivalências. Dos 30 diplomados
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que constituiram o objeto de estudo, 23 foram entrevistados, tendo todos eles
respondido ao mesmo roteiro constituído por 54 questões: 20 optaram por responder
por escrito e apenas 3 preferiram a modalidade de entrevista presencial.
Resultados
Perfis de formação dominantes a nível nacional
O quadro 1 apresenta um conjunto de informações acerca do perfil formativo
proposto pelas mais variadas instituições de ensino superior públicas (universitário e
politécnico) e privadas, que abriram cursos de mestrado (2º ciclo) na área dos recursos
humanos, no ano letivo de 2012/2013. Do ponto de vista de uma análise global, os
métodos, as técnicas e as estratégias de recursos humanos constituem o domínio
técnico-científico mais valorizado, concentrando um diversificado leque de unidades
curriculares, na sua maioria de cariz obrigatório. Sendo algumas delas emblemáticas
desta área de intervenção - como o direito do trabalho, higiene, segurança e saúde no
trabalho, avaliação e consultoria, liderança e gestão estratégica, avaliação de
desempenho e de competências, entre muitas outras - a maioria das matérias propostas
visam preparar o aluno para o desenvolvimento de competências de ação, mobilizando
para o efeito diversas ferramentas e diferentes tipos de saber. Embora situados a grande
distância

deste

primeiro

domínio,

os

saberes

relacionados

com

a

teoria

organizacional/empresarial figuram em segundo lugar, com o maior número de
unidades curriculares centradas nas questões da mudança e desenvolvimento das
organizações. De pendor mais teórico e analítico, os tópicos programáticos privilegiam
o conhecimento da estrutura organizacional e do comportamento humano a partir de um
olhar multiparadigmático, pese embora a valorização de um enfoque marcadamente
funcionalista na análise das organizações de trabalho. O campo das metodologias da
investigação/intervenção representa o terceiro domínio mais frequente nos planos de
estudo, verificando-se, contudo, a sua total ausência em dois projetos de ensino. De
inspiração marcadamente quantitativa, o design de investigação mais valorizado, assim
como o tipo de métodos e técnicas de pesquisa dominantes, enquadram-se no
paradigma positivista/tradicional.
Referência, por último, aos três domínios menos valorizados: as políticas
públicas, emprego e trabalho, que apenas apresenta alguma centralidade no curso
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proposto pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto; a conceção, gestão e
avaliação da formação, representando um domínio com diminuta incidência nos planos
de estudos, com a exceção do curso proposto pelo Instituto de Educação da
Universidade do Minho (IE-UM), onde constitui o domínio mais importante; por fim,
as ferramentas relacionadas com as novas tecnologias e sistemas de informação e
outras competências transversais, obtiveram a atenção apenas de cerca de metade dos
cursos analisados.

O projeto de formação do Instituto de Educação (IE)
Sombreado a cor laranja no quadro 1, o projeto de formação apresentado pelo IEUM assenta num perfil diferente dos demais, privilegiando como núcleo central o
campo

da

educação

e

formação

nas

suas

múltiplas

vertentes:

conceção,

desenvolvimento, implementação e avaliação. Ao propor um enfoque interdisciplinar
sobre o campo das organizações de trabalho propicia a construção de um olhar holístico
sobre a realidade profissional, permitindo, desta forma, uma compreensão dos efeitos de
determinadas opções estratégicas, assim como uma capacidade de identificar caminhos
alternativos mais consentâneos com a ideia de um projeto de democratização
organizacional. Por outro lado, a inscrição na matriz (inter)disciplinar da Educação
assenta no pressuposto de que o eixo das ciências da gestão, de natureza mais técnica e
funcional, deve articular-se com outras valências, de cariz mais sociológico e educativo,
que aprofundem um olhar crítico sobre o funcionamento das organizações de trabalho,
nos domínios das políticas de educação e formação ao longo da vida, na organização e
gestão de projetos e planos de formação em contexto de trabalho e na sua relevância
para a promoção da participação dos trabalhadores e para a construção da sua
autonomia individual e coletiva.
A subordinação das funções técnicas às funções políticas e estratégicas da
organização, remete para um perfil formativo mais preocupado com o desenvolvimento
de capacidades de análise e interpretação crítica de situações e contextos de trabalho,
com competências de desocultação das lógicas e racionalidades que presidem às
práticas de formação e gestão de recursos humanos, mas igualmente capaz de construir
alternativas às políticas de educação, formação, organização do trabalho e gestão de
recursos humanos.
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Quadro 1 - Cursos de Mestrado (2º ciclo) na área de Recursos Humanos no contexto nacional (2012-2013)
Caracterização do perfil formativo
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
SABERES E COMPETÊNCIAS
(Planos de curso)
Teoria organizacional/empresarial

Ensino Superior Público Universitário

Ensino Superior Privado Universitário

ISCTE
ECSH

ISCTE
Indeg

IE
UM

EEG
UM

FEUP

ESCE
Set.

ISEG
UTL

IESCSP
UTL

ISG
Tomar

ISM
Maia

ISG
Lisboa

ISLA
Leiria

ISLA
Lisboa

ISLA
Sant.

INUAF
Loulé

ISMT
Coimb.

ULus.
Lisboa

Total

1

2

1

1

2

3

2

3

1

1

1

3

2

4

2

--

5

2

36

X

X

X

X

X

7

O

X

X

X

X

X

10

Paradigmas da organização /Sociologia das org.

X

Mudança e desenvolvimento organizacional
Comportamento organizacional

Pol.

ISCTE
BS

X

X

X

X

X

OX

X

X
X

X

X

X

X

Relações industriais
Psicologia em contexto organizacional

X

Inovação e organização

O

Estratégia empresarial
Políticas públicas, emprego e trabalho

X
X

--

2

--

1

--

4

X

1

--

2

--

--

--

X

1

O

2
4

O
--

--

3
--

--

1

--

O

Economia da empresa / recursos humanos

X

X

Economia do trabalho

X

XX

Políticas de emprego e inserção profissional

X
9

Liderança, gestão e negociação de conflitos

X

X

Higiene, saúde e segurança no trabalho

X

X

3

9

4

O

3
3
2

X

Métodos, técnicas, estratégias de gestão RH

X

2

13

9

4

9

7

7

10

5

O

X

X

O

X

X

X

X

O

X

4

7

4

9

9

4

126

X

X

X

13

O

Protocolo e assessoria
Comunicação, E-marketing e marketing global

OO

Direito do trabalho

X

X

O

O

X
XO

OX

X

X

Avaliação psicológica de recursos humanos

X
O

XO

Gestão estratégica de recursos humanos

X

Gestão internacional de recursos humanos

X

X
X

X
X

O

X

11
1

X
X

Relações coletivas de trabalho

Avaliação desempenho, competências, carreiras e
sistemas de recompensa

O
X

História económica e social

Instrumentos /aplicações gestão operacional RH

9

XX

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

XX

X

X

X

XX

XXX

X

X

X
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7

O

1

X

4

O

12

O

2

X

XX
O

XX

9
X

24
7
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Contabilização e avaliação do capital
humano/introdução às finanças

X

Fundamentos de recursos humanos

X

Recrutamento, selecção, orientação vocacional e
socialização

X

OO

O

X

X

2
X

X

Igualdade de oportunidades e gestão da
diversidade

X

O

O

Ética em gestão empresarial/recursos humanos

O
X

Gestão de valor e de processos

O

Gestão da qualidade de recursos humanos

X

Conceção, gestão e avaliação da formação

--

O

4

X

5

X

X

X

X

X

3
X

X

9

X

3
1

--

O

O

1

5

1

X

XO

X

Técnicas de avaliação, validação e financiamento
da formação

X

Políticas de educação e formação ao longo da vida

X

Sociologia da educação e da formação

X

Metodologia da Investigação e gestão de
projetos

3

2

Metodologia da investigação /intervenção em
ciências sociais

X

X

Gestão de projetos

O

Métodos quantitativos / Análise de dados

X

X

Novas tecnologias/sistemas de
informação/outras competências transversais

1

--

--

3
--

--

1

--

--

X

1

--

--

--

--

--

X

1

2

1

3

1

X

X

X

X

X

XX

X

--

2

2

2

1

2

1

28

X

X

X

X

X

X

X

17

X

X

X

X

--

--

1

--

O

1

X
2

--

2

Criatividade e inovação

1

--

O
O

Gestão de equipas

O

1

Projeto/Dissertação de Mestrado

X

X

--

1

X

3
8

1

X

2

--

11

X

1

O

3

X

O
1

2

2

X

Trabalho Final de Curso (2º ano curricular)

7

1
2

O

11

1

1

--

1

X

O
--

1
O

Sistemas de informação de apoio à decisão

Estágio Curricular / Projeto de Estágio

X

XO

O

Gestão da formação e desenvolvimento

Empreendedorismo e criação de empresas

6

X
X

Gestão do conhecimento

Consultoria/auditoria de gestão e construção plano
de negócios

X

4

X

O

3

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

2

1

25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Planos de Estudo de 18 cursos de mestrado (2º ciclo) da área dos Recursos Humanos, em funcionamento em instituições do ensino superior, no ano letivo 2012/2013. Pesquisa efetuada na internet, em novembro de 2012.
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Legenda:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

DESIGNAÇÃO DO CURSO

ISCTE BS - ISCTE – IUL Business School
ISCTE ECSH - ISCTE – IUL Escola de Ciências Sociais e Humanas
ISCTE Indeg - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Empresarial do ISCTE
IE – UM – Instituto de Educação da Universidade do Minho
EEG – UM – Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho
FEUP – Faculdade de Economia da Universidade do Porto
ESCE - Set. - Escola Superior de Ciências Empresariais (Setúbal)
ISEG/UTL – Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa
IESCSP – UTL - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa
ISG Tomar - Escola Superior de Gestão de Tomar
ISM Maia - Instituto superior da Maia
ISG Lisboa - Instituto Superior Gestão (Lisboa)
ISLA Leiria - Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria
ISLA – Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa
ISLA Sant. - Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém
INUAF – Instituto Superior Dom Afonso III (Loulé)
ISMT – Instituto Superior Miguel Torga (Coimbra)
ULus. – Universidade Lusíada (Lisboa, Porto e V.N. Famalicão)

Human Resources Management
Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos (Executivo)
Formação, Trabalho e Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos
Economia e Gestão de Recursos Humanos
Gestão Estratégica de Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos
Políticas de Desenvolvimento dos Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos
Gestão estratégica de Recursos Humanos
Gestão do Potencial Humano
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Recursos Humanos e comportamento organizacional
Gestão de Recursos Humanos e Análise Organizacional
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Percursos formativos: trajetórias, vivências e representações
O quadro 2 apresenta o perfil sociográfico dos 23 diplomados do Mestrado em
Formação, Trabalho e Recursos Humanos (MFTRH) do IE-UM. Em traços gerais,
estamos perante um grupo maioritariamente feminino e solteiro, muito jovem (menos
de 30 anos), residente em Braga e nos concelhos limítrofes e detentores de uma
licenciatura em Educação obtida na Universidade do Minho. Este grupo de diplomados
representa as primeiras gerações de alunos da Licenciatura em Educação pós-bolonha
que, logo após a conclusão do 1º ciclo, ingressaram numa das três áreas de
especialização do 2º ciclo correspondente. Detentores de médias de licenciatura situadas
entre o 14 e o 16, este grupo concluiu a sua formação pós-graduada há menos de 4 anos.
Quadro 2 - Perfil sociográfico dos diplomados
Variáveis

Fi

Género

Feminino: 19
Masculino: 3
23-25 = 9
26-35 = 9;
Mais 40 = 4
Solteiros: 16
Casados: 5
Viúvo: 1
Braga: 8
Viana do Castelo: 2
Fafe: 2
Outros concelhos próximos de Braga (Amares, Monção, Arcos de Valdevez,
Matosinhos, Póvoa de Lanhoso, Esposende, Barcelos, Maia): 8
Inglaterra: 1
Madeira: 1
Educação (UM): 19
Educação Social (ESE – IPP): 1
Bi-Etápica em RH (ISCET): 1
Enfermagem e Psicologia (UM): 1
1984 e 1998 = 1
2003 – 2006 = 4
2007 – 2009 = 17
Média = 15
2007-2009 = 6
2010-2011 = 15
2012 = 1
Média = 16,3

Idade

Estado Civil

Residência (concelho)

Licenciatura/Universidade

Ano de conclusão

Média final do curso
Ano de conclusão do mestrado

Média final do curso

Fonte: Entrevistas semi-diretivas realizadas aos diplomados do IE/UM, mestrado em FTRH, abril/maio de 2012

O percurso formativo destes diplomados reflete de forma clara os novos
condicionalismos decorrentes da implementação do modelo de Bolonha. Questionados
sobre as razões para a entrada naquele curso, os diplomados apontam, em primeira
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linha, a necessidade de aprofundar conhecimentos e complementar a formação genérica
obtida no 1º ciclo (8 respostas), a ideia de maior empregabilidade e de abertura de
novos horizontes profissionais (8 respostas), a possibilidade de realizar um estágio (6
respostas) e o gosto e interesse pela área da formação e recursos humanos (3 respostas).
É visível uma postura instrumental face à formação, ditada sobretudo pela necessidade
de adquirir competências específicas numa determinada área e de aceder ao mercado de
trabalho, por via do estágio. De notar ainda que, no plano da vida académica, este grupo
restringiu a sua vivência ao domínio meramente formal, já que apenas 6 entrevistados
referem ter participado nas estruturas da Universidade, designamente em atividades
relacionadas com o Núcleo de Estudantes em Educação (NEDUM).
As perceções dos diplomados a respeito das unidades curriculares consideradas
mais relevantes para a sua formação apontam para a valorização das áreas nucleares do
curso: em primeiro lugar, a investigação e desenvolvimento de projetos e, logo a seguir,
as áreas mais estreitamente relacionadas com os recursos humanos e a formação em
contexto de trabalho. Os testemunhos dos entrevistados evidenciam uma associação
clara entre a valorização dos conteúdos da unidade curricular, o desempenho do corpo
docente e a natureza prática das atividades desenvolvidas em sala de aula.
Gráfico 1 – Unidades curriculares consideradas mais importantes

Fonte: Entrevistas semi-diretivas realizadas aos diplomados do IE/UM,
mestrado em FTRH, abril/maio de 2012
Legenda: IEDP – Investigação em Educação e Desenvolvimento de Projetos; DGRH – desenvolvimento e Gestão de Recursos
Humanos; CPFTRH – Contextos e Práticas de Formação, Trabalho e Recursos Humanos; OGF – Organização e Gestão da
Formação; IPMT – Inserção Profissional e Mercado de Trabalho; SEF – Sociologia da Educação e Formação; DT – Direito do
Trabalho; AFF – Avaliação e Financiamento da Formação; PEFAV – Políticas de Educação e Formação ao Longo da Vida; GQAS
– Gestão da Qualidade e Auditoria de Serviços.
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Convidados a efetuar um balanço crítico sobre o modo de funcionamento do
curso, os entrevistados destacaram como principais pontos fortes a relevância científica
do curso, a possibilidade de realizarem um estágio numa instituição de trabalho e a
competência científica e pedagógica da equipa docente, entre outros aspetos assinalados
no quadro 3. Conscientes das dificuldades em aceder ao mercado de trabalho, os
diplomados sublinharam várias vezes ao longo da entrevista a importância do estágio,
associado a uma boa preparação científica na área de especialização. Esta perceção é
ainda mais clara quando enunciam como pontos fracos do curso, o “excesso de teoria e
a ausência de contextualização prática” existente em algumas unidades curriculares que
tendem a repetir os conteúdos já abordados no 1º ciclo.
Quadro 3 – Pontos fortes e pontos fracos do curso
Pontos Fortes

Fi

Pontos fracos

Relevância científica

8

Excesso de teoria e
contextualização prática

de

7

6

Repetição de conteúdos da licenciatura e
conteúdos pouco inovadores
Défice de unidades curriculares focadas
na área dos recursos humanos

6

Pouca visibilidade do curso e pouco
dinamismo do IE ao nível do MT

1





Plano de estudos relevante
Riqueza nos temas abordados
Conhecimentos na área da formação

Estágio
Competência científica e
docentes

pedagógica dos

5

Transversalidade das áreas científicas, por via
da colaboração de outras escolas da UM

4

Acesso ao mercado de trabalho

3

Convívio com colegas mais experientes

2

Fi
ausência

2

Fonte: Entrevistas semi-diretivas realizadas aos diplomados do IE/UM, mestrado em FTRH, abril/maio de 2012

Integrado no 2º ano do curso, o estágio desenvolve-se sob a supervisão de um
orientador científico designado pela Universidade do Minho e de um acompanhante
indicado pela instituição de estágio. O levantamento das instituições onde decorreram
os 30 estágios e a sua agregação em macro-categorias (cf. Gráfico 2), permite registar
as seguintes tendências gerais: i) a grande diversidade de instituições e de distintos
contextos de trabalho; ii) a preferência pelas organizações educacionais, com destaque
para as escolas/institutos profissionais e centros de formação; iii) a relativo interesse
pelos contextos empresariais e o retraimento do setor público/estatal; iv) a abertura da
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Universidade do Minho como instituição de acolhimento de estágios. De realçar que
cerca de 50% dos diplomados realizaram o seu estágio na cidade de Braga, sendo que
os restantes se distribuiram por concelhos próximos da sua residência (Barcelos, Viana
do Castelo, Vila Verde, Amares, Póvoa de Lanhoso, entre outros).
Gráfico 2 – Instituições de estágio (n=30)

Fonte: Entrevistas semi-diretivas realizadas aos diplomados do IE/UM,
mestrado em FTRH, abril/maio de 2012

Apesar da grande diversidade dos contextos de estágio, os projetos de intervenção
convergiram para duas áreas fundamentais: a formação/educação e a gestão de recursos
humanos. A primeira, sobre a qual incidiu a grande maioria dos projetos de
investigação e intervenção, abrange um leque de enfoques muito variados, desde a
análise de necessidades, à gestão e avaliação do impacto da formação, nas suas
múltiplas modalidades (formal, não-formal e informal). A segunda, de incidência
residual, reporta-se a projetos voltados para a avaliação do desempenho, para a
descrição e desenho de funções e para a análise de processos e contextos de trabalho.
Na ótica dos entrevistados, a integração no local de estágio foi muito bem
conseguida (cf. gáfico 3), tendo sido a maioria acolhida de forma adequada pelos
responsáveis. Em termos de mobilização de competências desenvolvidas ao longo do
curso, destacaram a importância das metodologias da investigação e os conhecimentos
na área da formação. Esta visão retrospetiva da experiência de estágio vem reforçar a
ideia de que os projetos desenvolvidos incidem mais na investigação e menos na
intervenção, facto várias vezes aludido como um aspeto a merecer reflexão por parte da
coordenação do curso. A leitura que efetuamos a um número significativo de Relatórios
de Estágio vem reforçar esta ideia de relativa colagem ao modelo de dissertação
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académica, sendo evidentes as dificuldades em conciliar as lógicas de intervenção
profissional com o modelo de investigação convencional.
Gráfico 3 – Integração na instituição de estágio (n=23)

Fonte: Entrevistas semi-diretivas realizadas aos diplomados do IE/UM,
mestrado em FTRH, abril/maio de 2012

Do estágio ao mercado de trabalho
Dos 23 diplomados inquiridos, apenas 3 referem estar na condição de
desempregados, todos eles há menos de um ano. Os restantes 20 diplomados
encontram-se a exercer uma atividade profissional em contextos de trabalho diversos e
na região do Minho, com prevalência para a cidade de Braga.
Gráfico 4 – Integração no mercado de trabalho (n=23)

Fonte: Entrevistas semi-diretivas realizadas aos diplomados do IE/UM,
mestrado em FTRH, abril/maio de 2012

Os dados constantes no quadro 4 apresentam informações sobre a inserção no
mercado de trabalho, revelando o percurso de continuidade ou mudança em relação à
instituição de estágio, bem como a natureza dos cargos ocupados e do vínculo laboral.
Algumas tendências significativas são percetíveis: i) a grande diversidade de
instituições e contextos de trabalho, com destaque para a região do Minho; ii) a
concentração de atividades profissionais na área da formação; iii) a integração
profissional na instituição de estágio em quase 50% das situações (cf. casos
sombreados); a prevalência de vínculos laborais precários. Em todo o caso, é possível
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confirmar uma elevada taxa de inserção profissional, sendo as funções e cargos
desempenhados consentâneos com a área específica da formação pós-graduada.
Quadro 4 – Transição para o mercado de trabalho

1
2
3

Instituição de estágio

Instituição de trabalho

Cargo ocupado

Vínculo

Escola de Economia e Gestão
da Univ. Minho
Escola de Economia e Gestão
da Univ. Minho

Agresta-Ass. Agricultores do
Minho (Monção)
Checklist, Global Management
Solutions, Lda (Arcos de
Valdevez)
Restauração - estrangeiro

Coordenadora formação e
mediadora cursos EFA
Coordenadora Pedagógica

Trabalhadora
independente
Contrato a tempo
certo

Escfop - Escola de Formação
Profissional (Guimarães)
Lar de Santa Cruz - Braga

Coordenadora Pedagógica

Contrato a tempo
certo
Contrato a termo
certo
Contrato a tempo
indeterminado
Contrato a tempo
indeterminado
Contrato a tempo
indeterminado
Contrato a tempo
certo

4

Serviços Académicos da
Univ. Minho
Câmara Municipal Fafe

5

Lar de Santa Cruz - Braga

6

Centro Hospitalar do Médio Ave

Coordenadora da formação

7

Centro Hospitalar do Médio
Ave
Município de Amares

Município de Amares

8

Câmara Municipal de Braga

Câmara Municipal de Braga

Técnico superior (área de
RH)
Assistente técnico

9

Mais Pessoa - Centro de
Intervenção Psicológica e
Desenv. Educativo

Centro Novas Oportunidades da
Escola Básica e Secundária de
Barroselas.

Assistente Técnico
Administrativa.

10

EPAVE - Escola profissional
do Alto Ave
Escola do Comércio do Porto

Empresa de formação

Formadora

Escola do Comércio do Porto

Mediadora sócio-profissional
– Cursos EFA, Formadora
CEF e ensino profissional

FVForm - Formação Profissional

Coordenadora da formação

Instituto Empresarial do Minho –
Oficina de competências

Coordenadora da formação

Intermarché (Viana do Castelo)

Responsável pela seção de
líquidos e operadora de caixa

Assoc. Com. e Ind. de Fafe,
Cab. Basto e Cel. Basto
Assoc. Comercial e Industrial
de Barcelos (ACIB)
ADLML - Associação para o
Desenvolvimento Local do
Minho e Lima (Viana do
Castelo)
Process Advice Consultoria,
Auditoria e Assessoria de
Gestão, Lda.

CIEd - UM

Bolseira de investigação

CIEd - UM

Bolseira de investigação

Lilazes D’Ouro (Póvoa de
Varzim)

Assistente comercial

Câmara Municipal de Ovar

Estagiário PEPAL (Prog.
Estágos Administ. Local)

Contrato a tempo
certo

Empresa de Águas, Efluentes
e Resíduos de Braga – Emp.
Municipal
Inst. Português de Oncologia
- Porto

Igreja de Jesus Cristo SUD em
Portugal (Porto)

Coodenador de formação

Contrato a tempo
indeterminado

Centro Hospitalar de Vila Nova
de Gaia/Espinho

Técnica Superior de
Segurança e Higiene

Contrato a tempo
certo

11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

FVForm - Formação
Profissional
Instituto Empresarial do
Minho
ETAP - Escola Profissional
de Viana do Castelo

Técnica de formação

Contrato a tempo
certo
Trabalhadora
independente
Contrato a tempo
certo
Contrato a tempo
certo
Contrato a tempo
certo
Contrato a tempo
certo
Contrato a tempo
certo
Contrato a tempo
certo

Fonte: Entrevistas semi-diretivas realizadas aos diplomados do IE/UM, mestrado em FTRH, abril/maio de 2012

Na sua globalidade, os dados recolhidos revelam a presença de percursos de
transição plurais, refletindo a diversidade de instituições de trabalho, de funções
profissionais exercidas e de estatutos sócio-profissionais ainda em construção. A multi-
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dimensionalidade inerente a este campo profissional parece propiciar, por outro lado, a
individualização dos percursos e das biografias de vida, aspeto evidente nos discursos
dos diplomados quando idealizam as suas carreiras profissionais. Por exemplo, o
investimento na formação profissional e a intenção de criar o próprio negócio é
diferentemente valorizado por estes diplomados. De igual modo, a forma como se
posicionam em relação à mobilidade e à rotatividade profissional é claramente
dissonante, traduzindo uma pluralidade de perspetivas face à carreira profissional.
Discussão e conclusões
A análise efetuada aos projetos de formação e às trajetórias profissionais no
campo específico dos Recursos Humanos revelou algumas tensões e contradições. Em
primeiro lugar, o centramento da formação pós-graduada nas dimensões técnicas da
gestão de recursos humanos e a desvalorização dos processos de educação e formação,
parece estar em contraciclo com as competências requeridas pelas organizações do
trabalho (cf. Torres, 2012). Em segundo lugar, a hegemonia de um modelo de formação
mais voltado para as dimensões técnicas parece contrariar a existência de percursos
profissionais plurais e não-lineares, refletindo as próprias dinâmicas e assimetrias do
mercado de trabalho. Estas constatações impelem à reflexão sobre qual o papel e o
lugar deste profissional no atual cenário económico-social e, paralelamente, qual a
matriz formativa a privilegiar na construção de um perfil mais transformador e menos
executivo das diretivas globais.
Ao concebermos o profissional da formação e recursos humanos como um elo de
mediação entre a força dos imperativos económicos da globalização e a salvaguarda da
responsabilidade social e ético-política das organizações, teremos que privilegiar no
plano formativo, o desenvolvimento de competências de análise política e
organizacional, fundamentais para a criação e reinvenção de modelos alternativos de
educação e formação. E esta capacidade de criação de novos modelos significa,
fundamentalmente, o ensaio de novos processos formativos inspirados nas dinâmicas
inerentes aos contextos de trabalho, e não tanto na procura e réplica de novas modas
formativas importadas de fora. Quando pensada e concebida em função das
especificidades culturais da organização, o processo de educação e formação pode
contemplar uma pluralidade de formatos, de modelos e de recursos potenciadores da
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transformação sociolaboral numa direcção norteada por princípios mais humanistas e
democráticos (Torres, 2001; Estêvão, Gomes, Torres & Silva, 2006; Estêvão, 2012). De
acordo com este alinhamento, as metodologias de investigação e de intervenção de cariz
mais qualitativo revelam-se ferramentas muito importantes na recolha, análise e
interpretação de contextos, de situações específicas e, de um modo mais amplo, das
organizações de trabalho. Algumas destes métodos e técnicas de investigação com
menos tradição em Portugal, como por exemplo, a investigação-acção, a técnica de
Delfos, os círculos de estudo, os grupos de discussão e as histórias de vida, quando
recontextualizadas na especificidade de cada caso, podem vir a constituir-se, durante a
sua démarche no tempo e no espaço, em processos de aprendizagem colectiva. Por
outras palavras, ao mesmo tempo que cumprem a função de recolha sistematizada de
dados, acabam por potenciar situações de aprendizagem significativa para os
participantes envolvidos.
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DESENVOLVIMENTO DE MENTES PARA O FUTURO
- EMPREENDEDORA E CRIATIVA
Maria Cristina Campos de Sousa Faria
Instituto Politécnico de Beja
mcfaria@ipbeja.pt
RESUMO: No mundo do trabalho valoriza-se cada vez mais o profissional com uma mente
empreendedora e criativa. Exige-se que ele ou ela sejam competentes para lidar com os
desafios e as ameaças que se colocam na sociedade competitiva, que dominem estratégias
eficientes para a abordagem do imprevisto e que encontrem soluções viáveis para a
resolução dos novos problemas. A compreensão da criatividade como um processo
dinâmico entre os sistemas sociais e o indivíduo e a relevância de estimular e reforçar a
capacidade criativa dos estudantes dos distintos graus de ensino tem vindo a conquistar
cada vez mais adeptos. Nos anos 90 Sternberg e Lubart chamaram a atenção para o fato do
comportamento criativo se encontrar relacionado com uma convergências de fatores
individuais, como a inteligência, estilo de pensamento, personalidade e motivação,
características ambientais e conhecimento. Curiosamente, não tem sido dada a devida
importância ao desenvolvimento das mentes do futuro apresentadas por Gardner (2006). Se
foram identificadas capacidades cognitivas que podem ser conquistadas e desenvolvidas
para obter sucesso, então é preciso promover o pensamento empreendedor e criativo em
contexto escolar, em particular, no ensino superior. O presente estudo pretende
compreender as relações entre estes dois pensamentos para melhor planear e implementar
práticas que favoreçam o empreendedorismo e a criatividade.
Apresentamos os resultados e implicações da aplicação do Questionário de Competências
Empreendedoras (Faria, 2011) e da Escala de Personalidade Criativa (Jesus e col., 2011) a
150 alunos do Instituto Politécnico de Beja.

Introdução
Nas sociedades humanas as pessoas competentes têm mais possibilidade de fazer
face às adversidades da vida. Estamos a falar de inteligência e de características da
personalidade que viabilizam a resolução de problemas, atitudes visionárias,
ultrapassagem de fracassos e persistência em trilhar caminhos que conduzem ao êxito.
Uma mente empreendedora e uma mente criativa podem fazer a diferença entre vidas de
sucesso ou de mais ou menos fracasso. Mas, como promover uma inteligência
empreendedora e criativa em ambientes que nem sempre são favoráveis à sua promoção
e recompensa? Quando a criatividade foi aceite como uma mais valia no mundo dos
negócios o pensar sobre o pensamento empreendedor e o pensamento criativo foram
compreendidos como potencialidades de relevância para a inovação, produtividade e
riqueza.
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A psicologia do empreendedorismo tem contribuído para explicar o processo de
empreender. Através da sua investigação sobre o estudo das acções decisivas
(comportamento), das percepções e implementações de oportunidades (percepção,
cognição, emoções, motivação) mostra como se chega a um empreendedorismo de
sucesso (Frese, 2010). Observou-se que, o processo de empreender encontra-se
relacionado com vários factores psicológicos, como a motivação, atitudes e
comportamentos (McClelland, 1961; Moore & Buttner, 1997; Hisrich & Peters, 2002;
cit. Jonathan, 2005). Assim, de acordo com vários autores, a personalidade desempenha
um papel determinante no empreendedorismo e nas acções empreendedoras para se
iniciar um negócio ou para obter êxito.
Na época de 60, David McClelland, um professor de Psicologia da Universidade
de Harvard, escreveu um livro intitulado “The Achieving Society”, (1967), que se tornou
numa referência para os psicólogos no estudo do empreendedorismo, em particular, na
“associação de necessidades de realização” dos indivíduos com o empreendedorismo e
com o desenvolvimento económico. McClelland (1987) identificou três tipos de
necessidades motivacionais: (1) necessidade de realização (n-achievement), (a pessoa é
motivada pela realização e procura-a, apresenta-se realista e com objectivos de desafio e
de promoção do seu trabalho, sente uma grande necessidade de feedback para a sua
realização e progressão, bem como a necessidade de se sentir realizado); (2)
necessidade de autoridade e poder (n-power), (a pessoa é motivada pela autoridade, que
produz uma necessidade de swer influente, efectivo e de ter impacto, existe uma grande
necessidade de liderar e, em particular, que as suas ideias prevalecerem, observa-se uma
grande motivação e necessidade de aumentar o seu status pessoal e o seu prestígio); e
(3) necessidade de afiliação (n-affiliation) (a pessoa tem necessidades de relações de
amizade e é motivada pela interacção com as outras pessoas, efectivamente, a afiliação
produz motivação e necessidade dos outros gostarem da pessoa, tornando-a popular,
pelo que, estas pessoas são boas em equipa).
Nos anos 90 surge o livro de Miner com o tema “A Psychological Typology of
Successful Entrepreneurs” que é mais uma referência para a continuidade dos estudos
dos psicólogos sobre o empreendedorismo e o empreendedor de sucesso. Miner (1997;
2000) desenvolveu uma tipologia de empreendedores, destacando os seguintes tipos de
empreendedores: Empreendedor Real Manager (desejo de exercer poder; elevadas
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capacidades de comunicação; forte necessidade de promoção e actualização; desejo de
executar tarefas de gestão rotineiras; atitude positiva em direcção à autoridade);
Empreendedor Idea Generator (ser inovador; resolver os problemas; muito inteligente;
avesso ao risco); Empreendedor Empathic Super-salesperson (tem empatia e estilo
cognitivo; tem habilidade de construir estratégias de aliança facilmente; tem o desejo de
ajudar os outros; valoriza o processo social e tem uma forte necessidade de relações de
harmonia, acredita que a força das vendas é uma chave de estratégia); Empreendedor
Personal Achiever (preocupam-se mais em alcançar o sucesso do que com a
possibilidade de falharem, e não se preocupam com as adversidades; preferem situações
em que eles próprios podem influenciar e controlar os resultados; são motivados para
alcançarem

os

seus

próprios

objectivos;

preferem

situações

envolvendo

responsabilidade individual claramente definida de tal forma que se há sucesso, isso
pode ser atribuído ao seu próprio esforço).
Podemos dizer que a acção de empreender é uma maneira de enfrentar o mundo
real, de compreender a vida e saber lidar com a incerteza e a insegurança do quotidiano
e do futuro (Bes,2008). Por conseguinte, o empreendedor é um indivíduo que possui
uma inteligência empreendedora, um conjunto de características específicas da
Personalidade que lhe permitem ser mais apto e competente para pensar, decidir e agir
de forma produtiva e com êxito sobre o real empresarial e na tomada de atitudes na sua
vida quotidiana. Gardner (2006) contribuiu para o melhor conhecimento desta
inteligência ao defender a existência de cinco mentes que permitem delinear um futuro
com êxito: a mente disciplinada (o domínio das principais correntes de pensamento
(incluindo ciências, matemática e história) e de pelo menos um ofício); a mente
sintetizadora (capacidade de integrar ideias de diferentes disciplinas ou esferas num
todo coerente e comunicar essa integração a outras pessoas); a mente criadora
(capacidade de descobrir e esclarecer novos problemas, questões e fenómenos); a mente
respeitadora (consciência e compreensão das diferenças entre seres humanos); e a mente
ética (cumprimento das responsabilidades de cada um enquanto trabalhador e cidadão).
Segundo o autor, as competências empreendedoras podem ser desenvolvidas
capacitando a personalidade para escolhas de percursos de sucesso. Duening (2008)
considerou que o desenvolvimento das cinco mentes de Gardner podem ser uma
oportunidade de capacitar o individuo através de um ensino de empreendedorismo. No
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seu entender, as cinco mentes do futuro empreendedor são: mente identificadora de
oportunidades; mente criadora; mente gestora do risco; mente resiliente; e mente
orientada para a acção. As cinco mentes providenciam um fundamento intelectual para a
educação para o empreendedorismo e para o desenho e o desenvolvimento do currículo.
A investigação tem mostrado que a variável género interfere na compreensão do
empreendedorismo e na acção de empreender, A construção cognitiva de uma realidade
empresarial por parte de mulheres e homens diferencia-se pela sua preferência pelos
valores

adotados

e,

por conseguinte, reflecte-se nos

seus

comportamentos

empreendedores, que se diferenciam em termos de género. Assim, a investigação tem
evidenciado que o contexto socioeconómico (estrutura económica local, cultura) parece
interferir na determinação de estilos de empreender e do tipo de gestão realizada por
homens e mulheres (Pelisson, Aligleri, Gimenez, Machado, Gomes, & Aligleri, 2001).
Uma das mentes para o futuro colocada em destaque por Gardner (2006) e por
Duening (2008) foi a mente criadora, que se evidencia pela manifestação de
competências de descoberta, esclarecimento e resolução de novos problemas, questões e
fenómenos. Assim, uma das questões que surgiu neste estudo foi a de saber de que
forma a Mente Empreendedora se encontra relacionada com a Mente Criativa. Gardner
(2006) baseando-se na compreensão da criatividade proposta por Csikszentmihalyi,
salienta que a criatividade não é simplesmente uma conquista de um único indivíduo ou
de um pequeno grupo de pessoas, mas, o resultado ocasional que surge de três
elementos autónomos: o indivíduo (que domina uma disciplina ou área); o domínio
cultural (trabalho que tem em mãos, com os seus modelos, receitas e proibições); e a
área social (os indivíduos e instituições proporcionam o acesso a experiências
educacionais relevantes e oportunidades únicas para o desempenho com êxito). Assim,
de acordo com o autor analisado, a criatividade acontece quando um indivíduo ou um
grupo criado num domínio específico é reconhecido pela área relevante como inovador,
e é só uma questão de tempo, para observar a sua influência nos trabalhos desse
domínio. Por conseguinte, ao contrário dos indivíduos com estilos adaptadores, que
apreciam a precisão e soluções já comprovadas, os indivíduos com estilos inovadores,
procuram redefinir e resolver problemas, questionando as estruturas existentes,
apresentando-se mais indisciplinados e procurando obter mudanças no seu ambiente.
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O estudo da criatividade é sem dúvida um desafio interessante, mas, também uma
tarefa que exige algum grau de dificuldade, dado que os autores apresentam
divergências face à conceptualização e avaliação desta dimensão psicológica da
personalidade e recorrem a vários modelos teóricos para a fundamentação da sua
origem, funcionamento e manutenção. Na Psicologia, o estudo da criatividade surge
essencialmente a partir da publicação do artigo “Creativity” de Guilford nos anos 50
(Guilford, 1960), que na altura assumia a Presidência da APA. Este autor apresenta a
distinção entre produção convergente e divergente, hoje conhecida como pensamento
convergente e divergente, e considera ainda, a criatividade como uma parte da
inteligência, tendo nos anos 60 investido ao nível da avaliação deste constructo.
Segundo Torrance (1982) a relação entre criatividade e estilos de pensar é dada em
função da predominância dos hemisférios e da sua integração; pois, de acordo com o
autor, o pensamento criativo implicaria os dois hemisférios em distintas fazes do
processo de resolução de problemas. Num primeiro momento, o hemisfério direito
desempenhava um papel principal no sentido de perceber o problema de forma global e
não linear e, depois, num segundo momento, o hemisfério esquerdo tomava a dianteira
para analisar, avaliar e colocar em ação as ideias encontradas, bem como adaptá-las a
uma proposta final. Por outro lado, para Torrance a criatividade é um conceito
autónomo pelo que apresenta o “Torrance Tests of Creativity Thinking” (Torrance,
1966, 1974, cit. Jesus, Morais, Pocinho, Imaginário, Duarte, Matos, Garcês, Gil &
Sousa, 2011, 1885) que é um dos instrumentos bastante utilizado na avaliação da
criatividade, mas, que em nada impede que paralelamente prolifere a criação de várias
definições e instrumentos para avaliar a especificidade deste constructo. Por exemplo,
nos anos 60, Rhodes define o conceito a partir do que ele designa de os “4 Ps” da
criatividade: “Process, Product, Person and Place” ou seja, “o Processo” (ligação entre
a pessoa e o produto através de fases: preparação, incubação, insight e verificação),”o
Produto” (resultado da produção criativa: peça de arte, novas ideias ou soluções para os
problemas), “a Pessoa”(sujeito criativo) e “o Ambiente”(condições essenciais para a
criatividade) (Rhodes,1961; Kaufman & Stemberg, 2010).
Nos últimos tempos, têm-se destacado os estudos Solange Wechsler que é uma
investigadora que se tem dedicado aos modelos (Figura I) e à avaliação da criatividade.
Considerando que os estilos de personalidade decorriam da aprendizagem desenvolvida
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em contextos familiares, educacionais e do ambiente (Millon, 1994), a autora procurou
compreender os estilos de personalidade através das metas motivacionais, dos modos
cognitivos e das condutas interpessoais. Os “estilos” são compreendidos como uma
combinação entre os processos cognitivos e emocionais do individuo, que funcionam
como

uma ligação entre o cognitivo e a personalidade 8Wechsler, 2008). Esta

investigadora é também a autora da “Escala dos Estilos de Pensar e Criar” (Wechsler,
2006). Nos seus estudos iniciais com este instrumento (Wechsler, 1999) encontrou sete
estilos: Confiança Motivadora; Inconformismo Inovador; Sensibilidade Interna e
Externa; Fluência Flexível e Original; Investimento Intuitivo; Síntese Humorística; e
Ousadia Intuitiva. Posteriormente. Os resultados apresentaram correlações significativas
entre produtividade criativa e os sete estilos, que poderiam ser compreendidos como
estilos de criar. Num outro estudo que procurava a identificação dos estilos de pensar e
dos estilos de criar Wechsler (2006) observou cinco estilos, quatro deles configurados
como estilos de criar e um como estilo de pensar: Cauteloso-Reflexivo; InconformistaTransformador; Emocional-Intuitivo; Relacional Divergente (estilos de criar); e LógicoObjetivo (estilo de pensar). Neste estudo, observou também a interferência da variável
género, sendo os homens mais cautelosos e inconformistas do que as mulheres, e o facto
de mulheres e homens possuírem estilos diferentes ao longo da vida.
Na investigação em Portugal sobre a criatividade e a Personalidade Criativa
podemos destacar um estudo realizado por nove investigadores portugueses que se têm
dedicado nos últimos tempos à investigação neste domínio, procurando avaliar a
criatividade enquanto pessoa, e não só como processo ou produto. Neste sentido,
elaboraram a partir do instrumento de Wechsler e de características da personalidade
consideradas por especialistas a “Escala de Personalidade Criativa” (Jesus, Morais,
Pocinho, Imaginário, Duarte, Matos, Garcês, Gil & Sousa, 2011). Estudos realizados
com estudantes do ensino superior sobre criatividade, verificaram que os seus diversos
tipos (Inteligência Criativa- CREA, Descoberta de Problemas e Resolução de
Problemas) desta dimensão, se encontravam relacionados entre si à excepção do CREA
com a Resolução de Problemas (Duarte, Imaginário & Jesus, 2011).Considere-se que, o
impacto das variáveis no desenvolvimento e expressão da criatividade no contexto
educacional é ainda escasso pelo que e é preciso investir na investigação para delinear
melhores práticas.
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Neste trabalho, procuraremos compreender as dinâmicas que se estabelecem entre
a Inteligência Empreendedora e a Personalidade Criativa em estudantes do ensino
superior com experiência académica.
Figura I: Modelo teórico integrador de criatividade
Fonte: Wechsler (2008, 212)

Auto-Realização

Ambiente

Características
de
Personalidade

Estilos
de
Criar

Habilidades
Cognitivas

Família
Escola
Sociedade

Objetivos
Na pesquisa bibliográfica efectuada verificámos que de certa forma as
competências empreendedoras de uma personalidade podem estar relacionadas com os
seus os estilos de pensar e estilos de criar. O objectivo desta investigação é saber de que
forma as competências empreendedoras no geral e a competência criadora
(empreendedorismo) em particular estão presentes numa personalidade criativa e de
como podem estar relacionadas entre si. A avaliação psicológica realizada pretende
identificar se os indivíduos detentores de uma mente empreendedora e de uma mente
criativa, apresentam características criativas na sua Personalidade e se tal fato sofre
influência da variável género e idade, para que se possa planificar intervenções
adequadas que sejam facilitadoras do desenvolvimento da Inteligência Empreendedora e
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Criativa, que conduzam a um melhor profissionalismo e realização pessoal e
profissional. Trata-se de um estudo de cariz exploratório, transversal e quantitativo.
Método
Amostra
No estudo realizado participaram 150 estudantes do Instituto Politécnico de Beja, 126 do
género feminino e 24 do masculino, sendo na sua maioria solteiros (84% solteiros, 14, 67%
casados e 1,33% divorciado ou união de facto) e estudantes a tempo inteiro (79,33% de
estudantes e 20,67% de estudante trabalhador). Na sua maioria são estudantes de licenciatura
do 3º ano (Licenciatura: 2º ano: 36,67%; 3º ano 52,67% e Mestrado: 1º ano 10,66%)
distribuídos pelos cursos das seguintes licenciaturas: Saúde Ambiental (3º ano) 10%; Serviço
Social (3º ano) 16%; Educação Básica (3º ano) 26,68%; Enfermagem (2º ano) 36,67%; e do
Mestrado de Educação Especial – no domínio cognitivo e motor (1º ano) 10,66%. A idade dos
participantes varia entre 19 e 49 anos, sendo a média de idades de 25 anos, com uma mediana de
22.00 e um desvio padrão de 6.69.

Instrumentos
Neste estudo foram utilizados dois instrumentos, um para avaliar as competências
empreendedoras e um outro para avaliar as características criativas da personalidade. O

Questionário de Competências Empreendedoras (QCE) (Faria, 2010), é um instrumento
de auto-resposta, que depois de se ler uma pequena introdução explicativa sobre a forma
de preenchimento, inicia com a afirmação De uma maneira geral assumo-me como uma
pessoa, onde o respondente expressa o seu grau de concordância diante de cada
afirmação apresentada através de uma escala de tipo Likert de cinco posicionamentos
(1=não concordo, 2=concordo pouco; 3=concordo; 4=concordo muito e a 5=concordo
muitíssimo). O instrumento é constituído por 36 itens. O tempo médio de
preenchimento é de cerca de 15 minutos. A pontuação total do teste varia de 36 a 180, e
vai no sentido de maior pontuação mais competências empreendedoras. O valor obtido
para o Coeficiente alpha de Cronbach é de .927, o que quer dizer que se obteve um bom
indicador de consistência interna do instrumento. Os valores obtidos respectivamente
para o Coeficiente de Spearman-Brown (.908), Correlação Split-half (.831), Coeficiente
de Guttman (Rullon) (.905), Coeficiente Alpha- half1 items (.845) e Coeficiente Alphaalph2 items (.885) são abonatórias da consistência inter/fidelidade do QCE. A análise
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factorial efectuada, cuja variância encontrada foi de 56,79%, seleccionou sete factores:
Competências Criadoras (9 itens); Competências Realizadoras (7 itens); Competências
de Gestão do Risco (4 itens); Competências Respeitadoras (4 itens); Competências
Identificadoras de Oportunidades (5 itens); Competências Orientadas para a Acção (4
itens); Competências para Trabalhar em Grupo (3 itens).
A “Escala de Personalidade Criativa” (Jesus, Morais, Pocinho, Imaginário,
Duarte, Matos, Garcês, Gil & Sousa, 2011) construída a partir da escala de Wechsler
(2006) e da consulta a especialistas é constituída por 30 itens, avaliados a partir de uma
escala de tipo likert de 5- pontos, que vão desde 1=Discordo Totalmente a 5=Concordo
totalmente. A pontuação total da escala varia entre 30 e 150 e vai no sentido de quanto
maior for a pontuação mais características criativas a personalidade apresenta.

Procedimentos
A passagem dos instrumentos de avaliação psicológica foi realizada em contexto
de sala de aula. Embora os participantes foram escolhidos de forma aleatória, contudo,
houve um critério pré estabelecido, isto é, deveriam ser alunos do 2º ano ou 3º ano (1º
Ciclo) de uma licenciatura e/ou alunos do 1º ano de um curso de mestrado (2º Ciclo), de
forma a poder observar se o factor tempo de formação influenciaria a sua maneira de
ser. Posteriormente, procedeu-se à determinação de frequências, médias, mínimos,
máximos e desvio padrão para todas as variáveis, bem como o t teste para a observação
de influências de género e tipo de estudante (trabalhador ou tempo inteiro). Efectuámos
correlações de Pearson para conhecer as relações entre as dimensões dos instrumentos
utilizados. Os dados foram tratados através do programa estatístico SPSS-Systat para
Windows.
Resultados
No que diz respeito aos resultados da estatística descritiva, pudemos observar
através da aplicação do Questionário de Competências Empreendedoras (Faria, 2010),
que os participantes apresentavam Competências Empreendedoras de forma muito
significativa (CE-global: mínimo= 82; máximo=175; média= 129,33; dp.=17,78).
Quanto à dimensão considerada Competências Criadoras- Empreendedorismo
verificou-se também que os participantes apresentavam elevados valores nesta
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dimensão (CC-E: mínimo=16; máximo= 58 média=30,43; dp.=5,79), o que indica que
estes indivíduos apresentavam estas aptidões empreendedoras ligadas à criatividade.
Através da aplicação da Escala de Personalidade Criativa observámos (PC:
mínimo=78; máximo=150; média=118,55; dp.= 13,9), que demonstram que os
participantes são pessoas que apresentam uma personalidade com características
criativas.
Através do t teste efectuado, onde se relacionou o total da nota obtida no
Questionário de Competências Empreendedoras (QCE) com o género, verificou-se para
o grupo Homens (n=24; média=137.750; desvio padrão=17.316) e para o grupo
Mulheres (n= 126; média=127,730; desvio padrão=17, 481), tendo-se obtido (t=2.577;
gl=148; p=.01). Para as Competências Criativas-Empreendedorismo (CE-E) observouse que para o grupo Homens (n=24; média=34.958; desvio padrão=6. 740) e para o
grupo Mulheres (n= 126; média=29.571; desvio padrão=5.187), tendo-se obtido
(t=3.7127; gl=28,4; p=.001). Para a Escala da Personalidade Criativa (EPC)
observámos que para o grupo Homens (n=24; média=125.708; desvio padrão=13.470) e
para o grupo Mulheres (n= 126; média=117.183; desvio padrão=13.609) tendo-se
obtido (t=2.817; gl=148; p=.006). Estes resultados são reveladores da mesma tendência
referida pelos autores consultados em que se evidencia que os homens parecem ter ou
desenvolver mais competências empreendedoras e competências criadoras do que as
mulheres, bem como, parecem apresentar mais a expressão de uma Personalidade
Criativa.
O t teste para inteligência empreendedora revelou para o grupo de estudantes a
tempo inteiro (n=119; média=127.840; desvio padrão=16.895) e para o grupo de
estudantes trabalhadors (n= 31; média=135.065; desvio padrão=20. 126), tendo-se
obtido (t=-2.036; gl=148; p=.04). Para as Competência Criativas-Empreendedorismo
(CE-E) observou-se que para o grupo de estudantes a tempo inteiro (n=119;
média=30.008; desvio padrão=5.769) e para o grupo estudante trabalhadores (n= 31;
média=32.065; desvio padrão=5.662), tendo-se obtido (t=-1.774; gl=148; p=.07). Para
a Escala da Personalidade Criativa (EPC) observámos que para o grupo de estudantes
a tempo inteiro (n=119; média=117.748; desvio padrão=13.515) e para o grupo de
estudantes trabalhadores (n= 31; média=121.613; desvio padrão=15.130) tendo-se
obtido (t=-1.383; gl=148; p=.169). Estes resultados obtidos, embora diferenciados nas
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duas situações nas suas médias, não evidenciam de forma significativa o fato de que o
exercício de uma profissão possa estar relacionado com a oportunidade de desenvolver,
experienciar e praticar as competências empreendedoras e a criatividade.
Através da aplicação de uma correlação de Pearson para melhor conhecer as
relações estre as variáveis estudadas (Quadro 1), constatamos que as dimensões se
encontram relacionadas de forma muito significativa. Por conseguinte, tudo indica que
uma personalidade com uma mente empreendedora é detentora também de uma mente
criativa, pelo que a sua personalidade evidenciará estilos de criar.
Quadro I – Correlações entre Competências Empreendedoras, Competências CriativasEmpreendedorismo e Personalidade Criativa
Competências

Personalidade

Empreendedoras

Criativa

Personalidade Criativa

.69***

Competências Criativas- Empreendedorismo

.71***

.65***

*p< .05; **p< .01; ***p< .001

Discussão e Conclusões
Na presente investigação foram encontradas relações significativas entre as
dimensões estudadas, evidenciadas pela estatística descritiva, pelas correlações de
Pearson e pelo t teste efectuado. Neste estudo, diante de estudantes de ensino superior,
observamos relações muito significativas entre a mente empreendedora e a mente
criativa e de ambas com a personalidade criativa. Tal fato também permitiu realizar a
validade convergente do QCE e da EPC. Constamos ainda que a variável género
interfere nas questões relacionadas, apresentando-se os homens mais competências
empreendedoras e criativas e mais expressão de uma personalidade criativa do que as
mulheres, o que está de acordo com a investigação consultada.
No ensino superior é preciso estar atento ao desenvolvimento da mente
empreendedora e da mente criativa, proporcionando em simultâneo a expressão da
personalidade criativa dos seus estudantes, futuros profissionais de uma sociedade em
constante mudança e de grandes desafios. Assim, o conhecimento do empreendedor de
sucesso passa pelo conhecimento da personalidade criativa. Por conseguinte, para além
da análise das aptidões intelectuais do empreendedor para possuir e distribuir, é preciso

3469

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013
ISBN: 978-989-8525-22-2

levar por diante o desenvolvimento de outras competências empreendedoras, em
particular, as competências criativas.
O desenvolvimento destas capacidades podem ser facultado pelo ensino do
empreendedorismo e pelo desenho e orientação da trajectória do currículo para obter o
êxito, bem como por ambientes estimuladores de estilos de pensar, de criar e de
empreender. Gadner (2006) refere a propósito da mente criativa uma expressão de um
visionário do mundo dos negócios John Seely Brown, que referiu que no futuro diremos
“Eu crio, logo existo”, fica aqui o desafio criativo para o ensino superior, que esse dia
possa acontecer no mundo de hoje.
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RESUMO: A presente investigação, realizada no programa de doutoramento da Universidade
do Minho, objetiva a analise do Projeto Político-Pedagógico do IFRN, estabelecendo relações
entre o currículo prescrito, o currículo definido pela instituição e o currículo em ação, no
contexto do Programa de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Para isto esta sendo desenvolvido
um referencial teórico concernente às teorias do currículo, do currículo integrado e da educação
de jovens e adultos (EJA) a partir de autores como Alonso (1994), Moreira e Silva (2000),
Sacristán (2000), Paiva (2004), Ciavatta (2005), Alonso e Silva (2005), Freire (2007), Silva
(2007), Ramos (2010), Arroyo (2011), Gadotti e Romão (2011), entre outros. A investigação
caracteriza-se como exploratória, de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, sendo
utilizada como técnicas de recolha de dados o questionário, com questões fechadas e abertas,
entrevistas, observação e análise de documentos. Assim, entendemos que esta investigação
contribui para a construção de um currículo integrado para a educação de jovens e adultos da
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, uma vez que ao atendermos as
especificidades desse público poderemos colaborar substancialmente para o sucesso de suas
aprendizagens.

Introdução
O campo do estudo do currículo na educação brasileira apresenta-se como um espaço
de discussões e análises sobre as políticas oficiais e sobre a compreensão das
transformações ocorridas no âmbito das instituições educativas por todo território nacional,
especialmente na confluência entre os seguintes campos: ensino médio, educação
profissional e educação de jovens e adultos.
Nesse contexto, o currículo pressupõe um processo de integração e aproximação entre
áreas, práticas pedagógicas e reflexões promovidas no âmbito da escola (Sacristán, 2000),
bem como reflexões acerca de territórios objetivos e subjetivos (Arroyo, 2011).
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Para Alonso e Silva (2005), no momento atual as funções da escola são ampliadas
para novos campos que não eram explicitados no currículo, mas faziam parte do “currículo
oculto”. Todavia essas instituições ainda apresentam resquícios de uma concepção estática
compartimentada do conhecimento e da aprendizagem.
Assim, investigar o currículo no PROEJA do IFRN, faz-se necessário refletir a partir
de uma perspectiva crítica, balizada por significados que vão muito além daqueles
limitados pelas teorias tradicionais em que o currículo se apresenta como uma mera
sequência de conteúdos, disciplinas, programas ou planos de cursos, o que restringe o seu
verdadeiro sentido, que diz respeito a tudo que acontece dentro e até por vezes fora da
escola. Para a teoria crítica, o currículo é também lugar, espaço, território e relação de
poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso, texto, discurso, documento, portanto,
documento de identidade (Silva, 2007).
Moreira e Silva (1999) consideram que ideologia e currículo não podem ser vistos
separados na teorização educacional crítica. Dessa forma, educação e currículo envolvem
um processo cultural e, fundamentalmente, um processo político. Isso significa que esse
processo tanto é campo de produção ativa de cultura, sendo um terreno em que se
enfrentam diferentes e conflitantes concepções de conhecimento e de vida social, quanto
um campo contestado. Os autores ainda veem o currículo como terreno de produção e
criação simbólica e cultural.
Ainda em torno da reflexão do currículo para o PROEJA, são importantes os estudos
atuais sobre a integração entre o ensino médio com a educação profissional. Esses estudos
sugerem que o conceito de integração ultrapassa a forma. Integrar é relacionar,
intrinsecamente, a organização do currículo e o desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem; conhecimentos gerais e específicos; cultura e trabalho; humanismo e
tecnologia (Ramos, 2010).
Ciavatta (2005) estimula a reflexão sobre os desafios dados pela integração que é
construída a partir do estabelecimento de relações entre os conhecimentos gerais e
específicos ao longo do processo de formação, conduzida à luz dos eixos trabalho, ciência e
cultura. Trata-se da compreensão da educação como uma totalidade social nas múltiplas
mediações que caracterizam os processos educativos. Significa ultrapassar a formação
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segmentada do ser humano, historicamente, pela divisão social do trabalho. Significa
superar a preparação para o trabalho na forma simplificada e operacional, buscando-se uma
formação voltada para o domínio do conhecimento em sua gênese científico-tecnológica e
histórico-social (Ciavatta, 2005. In: IFRN, 2012).
Na sistematização dos referenciais teóricos sobre as questões suscitadas neste estudo
na busca de uma reflexão curricular para o PROEJA, cita-se: Alonso (1994), Sacristán
(2000), Paiva (2004), Ciavatta (2005), Alonso e Silva (2005), Freire (2007), Silva (2007),
Ramos (2010), Arroyo (2011), Gadotti e Romão (2011), entre outros.
Logo, a relevância do tema de investigação sobrevém diante da exigência feita pelo
governo federal brasileiro de implementação do currículo integrado na educação de jovens
e adultos. Tal exigência provocou uma mudança significativa no modus vivendi no âmbito
do IFRN, o que desafiou profundamente as relações sociais, profissionais, curriculares e
pedagógicas em sua esfera. Advém, também, da escassez de estudos sobre o PROEJA, a
despeito da relevância do tema no cenário acadêmico. No Rio Grande do Norte, com
exceção de algumas poucas monografias realizadas pelo Curso de Especialização em
PROEJA, ofertado pelo IFRN, não foram localizados outros trabalhos sobre a temática,
pelo que há possibilidade deste estudo contribuir para o enriquecimento neste campo de
conhecimento.
Método
A investigação por ora desenvolvida caracteriza-se como exploratória, de abordagem
qualitativa, uma vez que é capaz de responder questões de ordem individual e coletiva,
dado que preocupa-se com a compreensão interpretativa da ação social, levando em conta a
compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos sociais e o significado e a intencionalidade
que lhe atribuem os atores (Minayo, Souza, Constantino, & Santos, 2005). Dessa forma,
esta abordagem oportuniza o aprofundamento do mundo dos significados, das ações e
relações humanas, dado que o estudo é feraz em dados descritivos e, especialmente, por
enfocar a realidade de modo contextualizado e complexo, podendo, melhor contribuir com
a discussão no campo da EJA.
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Ademais, dentro do enfoque da pesquisa qualitativa, escolhemos o estudo de caso,
dado que propõe delimitar a investigação de modo a olhar aspectos particulares e
singulares, tendo valor em si mesmo. Para Lüdke e André (1986) o estudo de caso se
caracteriza pela descoberta, pela importância do contexto, por retratar a realidade de forma
complexa e profunda, por utilizar uma variedade de fontes de informação, por revelarem
experiência vicária e generalizações naturalísticas e por representar diferentes e conflitantes
pontos de vista presentes numa situação social.
Stake (2009) observa que no estudo de caso o pesquisador o utilizará para confirmar e
aumentar a credibilidade das interpretações, uma vez que poderá valer-se de “protocolos de
triangulação”, com o objetivo de melhor adentrar ao conhecimento do objeto investigado.
O caso é uma coisa específica, uma coisa complexa e em funcionamento (Stake, 2009). A
opção por esse caminho de pesquisa deve-se a apreensão de que o objeto de estudo é pouco
explorado ou se desconhecem sistematizações a respeito dele.
Diante do exposto, observa-se a necessidade de uma investigação sobre o Projeto
Político-Pedagógico (PPP) implementado no IFRN e, especificamente, quanto ao currículo
para o PROEJA Técnico. Assim, questiona-se: como construir um referencial curricular
integrado para a educação de jovens e adultos da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, que contemple as expectativas dos sujeitos?

Objetivos
Analisar o Projeto Político-Pedagógico do IFRN, estabelecendo relações entre o
currículo prescrito, o currículo definido pela instituição e o currículo em ação, no contexto
do PROEJA, de modo que o resultado do estudo possa contribuir para a construção de um
referencial curricular para esta modalidade. Nesse sentido defini os como objetivos
específicos:
a) Mapear as políticas curriculares voltadas para a educação de jovens e adultos no
ensino médio integrado no Brasil.
b) Analisar o currículo prescrito (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, Decretos, Documento Base do PROEJA) e o
currículo desenvolvido pela instituição (PPP do IFRN).

3475

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013
ISBN: 978-989-8525-22-2

c) Comparar o currículo prescrito, o currículo desenvolvido pela instituição e o
currículo em ação no IFRN com base nos referenciais do currículo integrado.
d) Estabelecer critérios para a construção de um referencial curricular que atenda os
estudantes do PROEJA Técnico do IFRN.
e) Contribuir para a construção de um currículo integrado para a educação de jovens e
adultos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológico.

Amostra
A representação da população é determinada por uma amostra com as seguintes
características: o lócus da pesquisa é o IFRN; o tempo da coleta de dados da investigação
refere-se ao período de 2013 e 2014; os sujeitos participantes são os(as) coordenadores(as)
e professores(as) que atuam no PROEJA e os/as estudantes matriculados na modalidade. A
escolha dos sujeitos da pesquisa, especificamente para a aplicação da entrevista com
professores e estudantes, será por área ou eixo tecnológico, a serem pesquisados em cada
Campus. O quantitativo limita-se a 02 (dois) professores e 02 (dois) estudantes por curso a
serem investigados em cada Câmpus, sendo o estudante intressante entre os anos de 2012 e
2013.

Instrumentos
Para o processo de recolha de dados são aplicados questionários apresentando
questões fechadas e abertas (a partir de uma série ordenada e coerente de perguntas,
elementos sobre o perfil dos professores e estudantes do PROEJA).
Também utilizaremos a observação direta intensiva (Lakatos e Marconi, 1992), que
dentro deste processo de coleta de dados, terá a entrevista como principal componente pela
obtenção relacional a que se propõe, uma vez que ela se caracteriza pela conversa efetuada
face a face, verbalmente, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistador a
informação necessária. Optaremos aqui pela entrevista não-estruturada, uma vez que será
necessária a compreensão dos relatos dos sujeitos, a descoberta do modo pelo qual este
sente a situação, a classificação progressiva de sua vivência no período da pesquisa em
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questão, buscando, assim, dados que possam ser utilizados e analisados posteriormente a
partir dos professores e estudantes.
Um outro instrumento a ser utilizado serão observações em salas de aulas com o
objetivo de compreender os significados que os participantes atribuem ao currículo
integrado na EJA e a sua adequação aos estudantes do PROEJA Técnico.

Procedimentos
O procedimento metodológico a ser utilizado será a análise de conteúdo, técnica que
destaca duas funções na sua aplicação: a primeira função se refere à verificação de
hipóteses e/ou questões, onde através da análise do conteúdo, seja possível encontrar
respostas para as questões formuladas como também confirmar ou não as hipóteses
levantadas anteriormente ao trabalho de investigação.
A outra função diz respeito à descoberta do que está subentendido nos conteúdos
manifestos, indo além da aparência do que está sendo comunicado, sendo esta uma técnica
que exige detalhes e cuidados. Richardson (1985) previne dizendo que a análise de
conteúdo é uma técnica na qual resulta difícil predizer quanto trabalho se requer para
chegar a um nível aceitável de confiabilidade.
Dentro da perspectiva de análise, utilizamos em primeira etapa da pesquisa a análise
documental que se constitui numa técnica valiosa para esta pesquisa, pois complementa as
informações obtidas ocorrida na documentação direta, desvelando novos aspectos relativos
ao problema. Para esta, foram considerados os documentos oficiais relativos aos
documentos da administração executiva federal e os documentos legais, bem como os
documentos do IFRN relativos ao ensino (Projeto Político-Pedagógico, Organização
Didática e Projetos Pedagógicos de Curso). Também os referenciais bibliográficos são
pertinentes nesse processo de investigação.
Em uma segunda etapa realizaremos a análise do discurso, técnica específica dentro
da análise do conteúdo, que será assumida como referencial a fim de investigar os
mecanismos dos discursos enunciados pelos professores e estudantes. Ocorrerão a partir
das entrevistas, não apenas para detectar o que serão utilizados pelos sujeitos pesquisados
quanto a linguagem oral, bem como estes conseguirão controlar o seu discurso enunciado.

3477

Atas do XII Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, 2013
ISBN: 978-989-8525-22-2

Desse modo, a análise dos dados das entrevistas procurará apreender, a partir da
análise do discurso, a forma como é explicitado pelos atores da pesquisa as várias
evidências, observando-se a relação entre o que se prescreveu, o que foi desenvolvido e o
que se realizou efetivamente em relação ao currículo do PROEJA Técnico no IFRN; além
de captar critérios para um referencial curricular integrado.
O cruzamento e triangulação dos dados encontrados na pesquisa realizada nos ajudará
a construir as possíveis análises com o intuito de encontrar respostas para as inquietações,
os questionamentos ou as hipóteses evidenciadas no início desta empreitada. Os
conhecimentos desvelados poderão encontrar ressonância, podendo compor um quadro
teórico de respostas ou até mesmo, se configurar em novas indagações que se constituirão
em novos elementos de pesquisa nessa incansável busca pelo conhecimento.
Resultados
Percebe-se que é imprescindível entender e, também, detectar pontos nevrálgicos que
comprometem diretamente o currículo construído para o PROEJA. Entretanto, os resultados
da investigação ainda são insipientes para a grande missão a esta atribuída. Por ora a
pesquisa se apresenta em sua fase inicial, sendo realizado até o momento o mapeamento
das políticas curriculares voltadas para a educação de jovens e adultos no ensino médio
integrado no Brasil.
Discussão e Conclusões
O PROEJA é um desafio político, curricular e pedagógico para todos aqueles que
desejam uma transformação da educação brasileira de nível médio e profissionalizante.
Entendemos que esta investigação contribui para a construção de um currículo
integrado para a educação de jovens e adultos no ensino médio da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, uma vez que ao atendermos as
especificidades desse público poderemos colaborar substancialmente para o sucesso de suas
aprendizagens.
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REPRESENTAÇÕES/OPINIÕES DE ENFERMEIROS SOBRE A
ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR E A FORMAÇÃO À LUZ DO “MODELO
RACIONAL-BUROCRÁTICO”
Ana Paula Macedo
Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho
amacedo@ese.uminho.pt
RESUMO: A compreensão da formação em contexto de trabalho hospitalar passa pelo
estudo das dimensões organizacionais do hospital. No estudo exploratório, de cariz
qualitativo, intitulado “O Hospital como organização e a formação em contexto de
trabalho”, foi possível mostrar que o hospital pode também ser perspetivado a partir dos
modelos de análise, tais como o modelo de sistema social, o modelo político e o modelo
anárquico (Ellström, 1983), apesar de ainda hoje encontrarmos muitas análises a esta
organização predominantemente baseadas no modelo racional-burocrático, nas quais são
relevadas as estruturas hierárquicas, a formalização das normas, a preocupação com a
previsibilidade e a tipificação das funções dos atores. O resultado deste trabalho levou-nos
à construção de um quadro teórico-conceptual, que inclui os mesmos elementos que
Ellström utilizou, acentuando um pouco mais as fronteiras entre os modelos, e introduzindo
novos elementos relativos à formação na organização hospitalar e aos processos de
formação. Neste artigo refletimos apenas sobre algumas dimensões do modelo racional
burocrático, a partir do trabalho de Per-Erik Ellström e simultaneamente interpretamos o
sentido que os enfermeiros atribuem à formação na organização hospitalar, privilegiando o
inquérito por entrevista como técnica de recolha de informação. O motivo da escolha por
este modelo é que ele marca uma tradição muito importante na análise do hospital, dado
que, entre outras razões, a previsibilidade é ainda hoje uma das preocupações mais
evidentes na definição e na conceção dos modelos dos cuidados de saúde prestados.

O hospital como organização e a formação em contexto de trabalho: breve apresentação
do modelo de análise

O hospital, enquanto organização, constitui uma das áreas de investigação que
vem ganhando crescente visibilidade entre nós. Muitos dos estudos sobre esta temática
foram influenciados pelos primeiros trabalhos produzidos noutros países, nas décadas
de 50 e 60. Estas análises emergiram, oriundas de diferentes áreas de conhecimento, na
prossecução de distintos objetivos, resultando em diferentes abordagens e destacando
facetas do hospital como organização. No entanto, se estes desenvolvimentos foram
estruturadores da reflexão sobre o hospital, por outro lado, condicionaram-na.
A pluralidade de interpretações sobre o hospital como organização traduz a
existência de um universo de distintas definições, diversos pontos de vista e quadros
conceptuais. O facto é que no caso da bibliografia por nós consultada o que sobressai é,
ao contrário, um conjunto significativo de autores que perspetivam o hospital como
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empresa, evidenciando neste caso as dimensões da gestão, e outros autores que
perspetivam o hospital como organização burocrática. Estes últimos trabalhos marcam
uma tradição muito importante na análise do hospital, dado que, entre outras razões, a
previsibilidade é ainda hoje uma das preocupações mais evidentes na definição e na
conceção dos modelos dos cuidados de saúde prestados.
Estas perspetivas e conceções têm influenciado a forma como tem sido
estruturada a formação em contexto de trabalho hospitalar. Se na abordagem do hospital
enquanto empresa, a formação tende a ser seguida como uma estratégia que permite
desenvolver competências e aumentar a eficácia, a eficiência e a produtividade, na
abordagem do hospital enquanto organização burocrática, a formação tende a induzir a
adequação das práticas dos atores às orientações, normas, regras e funções previamente
e formalmente definidas, registando-se, desta forma, uma maior preocupação com o
controlo e a avaliação do trabalho desenvolvido.
Embora estas análises sejam relevantes, procurámos outras que enfatizassem as
relações informais desenvolvidas pelos diferentes atores, os conflitos de poder entre
grupos sociais e profissionais e a ambiguidade dos processos organizacionais e da ação.
Estes aspetos, que se constituem enquanto características organizacionais postas em
evidência em diversos modelos de análise (cf., por exemplo, Ellström, 1983), permitemnos considerar outras formas de equacionar a formação em contexto de trabalho,
nomeadamente no que se refere ao pessoal de enfermagem.
Assim sendo, apresentaremos uma proposta de um modelo teórico de análise que
procurará cruzar dois eixos: o primeiro referente aos modelos e dimensões
organizacionais, tal como são propostos por Ellström (1983); e o segundo referente a
alguns modelos e dimensões relativos à formação em contexto de trabalho hospitalar.
Começamos então por apresentar o modelo racional-burocrático, caracterizado
por possuir objectivos e preferências baseados na clareza e no consenso partilhados.
Quanto à tecnologia e aos processos, estes caracterizam-se pela transparência e clareza,
uma vez que foram racionalmente estabelecidos e devem ser cumpridos por todos
aqueles que executam as funções e as tarefas. Neste sentido, a racionalidade surge-nos
como um elemento fundamental, tal como uma orientação clara para o desenvolvimento
das tarefas. Nesta linha de pensamento, uma organização analisada segundo o modelo
racional-burocrático apresenta uma estrutura constituída em grande parte por órgãos
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(departamentos, serviços) que possuem funções específicas (Hall, 1984: 230). Sob estas
condições, é suposto que a formação seja tipificada de forma a interiorizar as funções
associadas à actividade profissional, de forma a aumentar a previsibilidade dentro destas
estruturas organizacionais. Regista-se uma tendência maior para a valorização da
formação formal e instrumental quanto aos conhecimentos e aos valores defendidos.
Quanto aos processos de formação, estes devem caracterizar-se por ter um carácter
homogéneo, uno e coeso, cumulativo, determinados por objectivos previamente
definidos, de forma a alcançar certas finalidades, através de meios, técnicas e
conhecimentos anteriormente identificados. Os conteúdos da formação são definidos a
partir das necessidades de funcionamento da organização que solicita a formação ou a
assegura. A formação, em geral, é concebida como um instrumento de transmissão de
informação a interiorizar, na qual se insiste sobre as regras e os procedimentos, sendo
organizada em função dos resultados constatáveis e avaliáveis, cuja obtenção pretende
garantir um nível definido de competência em termos de conhecimentos,
comportamentos, actuações e habilidades (a este propósito, ver Ferry, 1991: 70; Lesne,
1984: 47-48; Barbier & Lesne, 1986: 128).
Tal como no modelo racional-burocrático, o modelo de sistema social apresenta
objectivos e preferências caracterizados pela clareza e pelo consenso partilhados.
Porém, a tecnologia e os processos organizacionais são considerados ambíguos, uma
vez que as consciências da acção organizacional são vagamente desconhecidas ou
reconhecidas. As tradições, os valores, as normas, os princípios organizativos, as
relações hierárquicas, as relações entre pares, a comunicação dentro de cada serviço e
entre diferentes serviços, a importância que se atribui ao trabalho e à produção, o que se
designa por “cultura organizacional”, agrupa um conjunto de condições que tornam o
contexto de trabalho fortemente socializador e produtor de identidades profissionais.
Numa organização que se oriente segundo estes princípios, podemos supor que as
actividades de formação têm uma dimensão integradora e convocam a imagem de uma
comunidade ou de um “sistema cooperativo”, sustentada por um conjunto de valores
que reforça a compreensão das práticas e o entendimento comum dos objectivos da
organização (Barnard, 1971). Neste quadro, a valorização do consenso, a adaptação ao
ambiente e a estabilidade surgem-nos como aspectos determinantes, evidenciando o
peso da confiança dos actores. Os programas de formação são descritos em termos de
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situações de aprendizagem que não são exclusivamente referenciáveis às situações de
formação, mas são susceptíveis de mobilizar certos tipos de comportamentos ou atitudes
que se espera serem, mais tarde, transferíveis para as situações profissionais (a este
propósito, ver Ferry, 1991: 76; Lesne, 1984:79; Barbier & Lesne, 1986: 121). Quanto
aos processos de formação, estes permitem valorizar dinâmicas formativas espontâneas
e informais, em que as aprendizagens são baseadas no processo de tentativa-erro e
regeneração de ações prévias, em vez de cálculos deliberados (Ellström, 1983: 238). As
dimensões formativas dos contextos de trabalho dependem então de uma série de
factores subjacentes: a diversidade e complexidade das representações sobre o trabalho
e sobre as profissões, a multiplicidade de culturas ou subculturas de grupo existentes e
as relações de poder, o tipo de interacções sociais e a possibilidade de desenvolvimento
de diferentes papéis e assunção de responsabilidades.
Um outro modelo alternativo, o modelo político, dá relevo a outros conceitos e
problemáticas complementares na explicação das dinâmicas organizacionais (Morgan,
1996:145). O modelo político de organização afirma-se a partir de um conjunto de
indicadores, dos quais se destacam os seguintes: a heterogeneidade de indivíduos e de
grupos que dispõem de objectivos e preferências próprios, poderes e influências
diversas e posicionamentos hierárquicos diferenciados; a vida dentro da organização
que se desenrola com base na conflitualidade de interesses e na consequente luta pelo
poder; e os interesses individuais ou de grupo que se situam quer no interior da própria
organização, quer no seu exterior e influenciam toda a actividade organizacional. Uma
vez que o consenso entre os membros tem uma validade limitada (Ball, 1994: 28), a
tomada de decisão é complexa e conduz os actores a mobilizarem os seus recursos de
poder, utilizando tecnologias e processos transparentes e claros, no sentido de
reconverterem os seus valores e metas em influência efectiva (Crozier & Friedberg,
1977: 307). Nesta sequência, reconhece-se que a participação dos actores na formação
pode ser intensa, mas simultaneamente inconstante, e que os objectivos organizacionais
são ambíguos e sujeitos a interpretações políticas nem sempre coincidentes (Ellström,
1983: 233). O modelo de formação é por assim dizer voluntarista, no que concerne às
iniciativas e às margens de liberdade dos actores. A pessoa em formação é considerada
como um agente social, o que significa que são tomados em consideração os efeitos das
relações reais, em todos os momentos e aspectos da formação (a este propósito, ver
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Lesne, 1984: 155 e Barbier & Lesne, 1986: 121). Quanto aos processos de formação,
eles são vistos como constituintes de um sistema interactivo que congrega indivíduos e
subgrupos que perseguem interesses, exigências e ideologias diferentes.
Relativamente ao modelo anárquico, ele representa um dos mais recentes
desenvolvimentos nos estudos organizacionais. Ao colocá-lo num polo oposto ao
modelo racional, devido às suas diferenças, a força de repulsão que os dois extremos
exercem origina também uma certa força de atração sobre outros modelos. Neste
modelo, os objectivos são ignorados ou entram em conflito, no que concerne à
tecnologia e processos organizacionais, apresentando uma natureza ambígua. Constatase que os mecanismos estruturais formais nem sempre apresentam elevados graus de
conexão e que os sistemas de controlo se revelam com frequência mais débeis na acção
do que estava previsto, nomeadamente se compararmos estes aspectos com as
interpretações efetuadas no modelo racional-burocrático (Weick, 1995: 134). Neste
quadro, a absurdez e a casualidade surgem-nos como aspectos determinantes,
evidenciando o acaso ou a informalidade como formas de explorar ideias alternativas
sobre finalidades e concepções. Congruentemente com esta perspetiva de organização,
de uma racionalidade paradoxal a posteriori, se inclui uma nova concepção da
formação, potencialmente desencadeadora de uma ruptura epistemológica, que permite
introduzir outras questões e problemáticas neste campo. Este último tipo seria então a
“verdadeira formação”, de “tipo transcendental”, na medida em que extravasa as
estratificações sociais e educativas tradicionais, levando o indivíduo à autonomia. As
práticas formativas são pouco “diferenciadas, informais ou não-formais”, não
contemplando a mediação de formadores ou programa. São práticas livres de
dispositivos e mesmo de palavras. O objecto, o sujeito ou a situação que se impõe
surgem como incidentes. Assim sendo, os processos de formação surgem como
acidentais, uma vez que as ligações causais são excepções e não são comuns. Pensamos
que a formação experiencial encontra-se de certa forma enquadrada neste modelo. Na
perspectiva de Gaston Pineau, ela é definida como uma formação por contacto directo
mais reflectido, mas simultaneamente “singular e selvagem” (Pineau, 1989: 23).
Embora a recolha de dados que efetuámos revelasse que os quatro modelos podem
ter expressão numa organização como o hospital, o facto é que o estudo do hospital
como organização com base no modelo racional-burocrático representou um ponto de
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partida relevante, não apenas devido à força da sua tradição na literatura existente, mas
também face a muitas características do sistema administrativo de saúde em Portugal e
do hospital público em particular.
Procedimentos metodológicos

A opção pelo estudo da formação em contexto de trabalho hospitalar dos
enfermeiros teve subjacente motivações de natureza pessoal, relevância organizacional e
de atualidade temática. A partir das nossas vivências na organização em estudo e a
partir de algumas entrevistas iniciais, formulámos duas perguntas centrais de partida nos
seguintes termos: “Que modelos organizacionais e de formação estão presentes no
contexto hospitalar?”; e, ainda, “É possível compatibilizar algumas dimensões dos
modelos de formação presentes em contexto hospitalar com alguns modelos
organizacionais?”. Foi também nossa pretensão procurar respostas para as seguintes
questões: i) Que estatuto tem para os atores a formação que decorre no local de
trabalho? ou que representações/opiniões apresentam os enfermeiros relativamente à
formação em contexto de trabalho?; ii) Considerando o desenvolvimento das práticas
profissionais, quais os momentos de formação mais significativos para os enfermeiros?;
iii) Quais são os constrangimentos e as oportunidades de formação no contexto de
trabalho?
Para a recolha, análise e interpretação de dados procurámos estabelecer relações
de similaridade, em que se procedeu a uma comparação sistemática entre a informação
codificada e a informação inserida num quadro legal atual, capaz de fornecer elementos
essenciais para a compreensão da formação em contexto de trabalho do ponto de vista
dos atores. Nesta investigação de índole exploratória optámos pela entrevista como
técnica de recolha de informação. Importa no entanto salientar, na linha daquilo que R.
Bogdan & S. Biklen afirmam (1994: 149), que raramente os diferentes tipos de dados se
encontram isolados na pesquisa.
A entrevista baseou-se na utilização de um guião, permitindo aos entrevistados
exprimir-se, seguindo o curso do seu pensamento. Selecionámos a entrevista semidiretiva. Isto é, situámo-nos no entremeio, ao respondermos a duas imposições que
podiam parecer opostas. Por um lado, procurámos que o próprio entrevistado
estruturasse o seu pensamento em torno do objeto perspetivado, (atitude parcialmente
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“não diretiva”). Por outro lado, a definição do objeto do estudo eliminou do campo de
interesses diversas considerações para as quais o entrevistado se poderiam naturalmente
desviar, facilitando assim o aprofundamento de pontos que eles próprios não teriam
explicitado. Desta forma, registou-se a postura parcialmente “diretiva” nas intervenções
do entrevistador. De acordo com Albarello e colaboradores (1997: 87) este tipo de
entrevista pode também ser classificado num continuum: “(...) num dos polos, o
entrevistador favorece a expressão mais livre do seu interlocutor, intervindo o menos
possível; no outro, é o entrevistador quem estrutura a entrevista a partir de um objeto de
estudo estritamente definido”.
Relativamente ao estatuto dos dados recolhidos há ainda a referir que a
possibilidade de se obterem informações é grande, no entanto, elas têm os seus próprios
limites: “O que as pessoas afirmam sobre as suas práticas não é suficiente para revelar
as lógicas que as subentendem” (ibid., 88). Por outras palavras, embora as entrevistas
permitam uma aproximação às representações dos sujeitos (quer se trate de opiniões, de
aspirações ou de perceções), só de forma imperfeita fornecem informações sobre as
práticas.
No presente estudo entrevistámos vinte e dois enfermeiros que constituíram uma
amostra de oportunidade. O que determinou a escolha da amostra foi também a sua
adequação face aos objetivos da investigação, tomando como princípio a diversificação
das pessoas interrogadas e garantindo que nenhuma dimensão importante para a
investigação fosse esquecida. Assim, “nesta óptica, os indivíduos não foram escolhidos
em função da importância numérica da categoria que representavam, mas antes devido
ao seu carácter exemplar” (Albarello, et al. 1997: 103). As entrevistas tiveram lugar fora
do local de trabalho e tiveram sempre em conta a aceitação e disponibilidade dos
entrevistados, assim como a garantia de anonimato.
Todos os textos das entrevistas foram submetidos a uma análise de conteúdo lato
sensu, que permitiu uma compreensão e perceção genéricas do sentido dos discursos
dos diversos atores.
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Representações/opiniões de enfermeiros sobre a organização hospitalar e a formação à luz
do modelo racional-burocrático

As representações dos enfermeiros, acerca do hospital e da formação em contexto
hospitalar, à luz do nosso quadro teórico, revelam ênfases muito distintas no que diz
respeito às várias unidades de análise utilizadas. Da nossa proposta de quadro teórico
para a compreensão da formação em contexto de trabalho hospitalar a partir do trabalho
de Per-Erik Ellström (1983), apontámos cinco unidades de análise: a definição de
organização hospitalar; os objectivos e preferências; as tecnologias e os processos; a
formação na organização hospitalar; e os processos de formação. Estas unidades de
análise serviram também de guia para a análise das entrevistas.
O hospital como organização

Algumas expressões dos atores parecem remeter para dimensões do modelo
racional-burocrático quando se referem o hospital como organização. A este propósito,
um dos entrevistados associa a complexidade do hospital ao facto de nele poder existir
uma hierarquia complexa, caracterizada por funções e poderes muito diferenciados:
“O hospital [...] é uma instituição muito complexa, tem imensa gente a
trabalhar, tem uma hierarquia muito complicada, depois claro que as
funções de todos os grupos são diferentes, as pessoas são diferentes, os
poderes são diferentes e isso torna as relações inter-grupos um pouco
complicadas” (Excerto da entrevista P).
Já para Etzioni (1974), o termo “organização complexa” tinha o significado de
“organização complexa burocrática”, predominantemente normativa, caracterizada por
uma hierarquia e por profissionais que desenvolvem funções distintas de grupo para
grupo. Surge também a imagem do “hospital como organização multidisciplinar”:
“Eu represento o hospital como uma organização multidisciplinar
onde eu procuro fazer aquilo que escolhi na minha vida académica e
agora na minha vida profissional.” (Excerto da entrevista O).
Neste excerto transparece de certa forma um aspecto que é importante numa
burocracia profissional  aquele que corresponde à formação e à socialização dos
profissionais que são recrutados para uma organização como o hospital, permitindo-lhes
um considerável controlo do seu próprio trabalho. Isto é, o trabalho dos profissionais é
condicionado pela sua formação (ou socialização), e mesmo antes de começarem a
trabalhar já vão interiorizando determinados valores e conhecimentos. Sendo assim,
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conforme Henry Mintzberg refere, “A maioria da coordenação necessária é realizada
pela estandardização das qualificações e dos conhecimentos, de facto pelo que
aprenderam a esperar dos seus colegas” (Mintzberg, 1999: 380).
A imagem do hospital como burocracia aponta para os seguintes indicadores:
centralização das decisões nos órgãos de cúpula, regulamentação pormenorizada de
todas as actividades, previsibilidade de funcionamento com base numa planificação
minuciosa da organização, obsessão pelos documentos escritos, comportamentos
estandardizados, uniformidade e impessoalidade nas relações humanas. A propósito da
ideia de alienação explicitada por Weber, a maximização da eficiência administrativa
desenvolve-se tanto melhor quanto mais a burocracia for desumanizada. Aliás, o autor
considera ser essa a “virtude específica da burocracia” (Weber, 1976: 48).
Objectivos e preferências

Tendo em conta a especificidade da organização hospitalar, muitos entrevistados
referem que, os objetivos do hospital são prestar um serviço.
“Os objetivos do hospital devem ser os de servir o utente e a família, e
também devia ser o de proporcionar condições para que os profissionais de
toda a instituição se sintam motivados para o trabalho realizado” (Excerto
da entrevista U).
Um aspecto interessante deste último excerto é o facto de nele se dar ênfase ao
aspectos que visam “[...] proporcionar condições para que os profissionais de toda a
instituição se sintam motivados para o trabalho realizado”. Esta visão inclina-se para
uma aproximação entre os objectivos da organização e os interesses e as preferências
dos actores organizacionais. Ora, sabemos que há uma tendência actual, principalmente
em grandes organizações, em acentuar nas pessoas modos de ser que favoreçam a fácil
inserção no meio social das organizações. Desta forma, favorece-se a aceitação de
indivíduos que sejam facilmente adaptáveis à inserção em grupos diversos, fazendo
coincidir as suas motivações ou as suas aspirações de sucesso com os perfis de carreira
dentro das organizações (cf. Etzioni, 1984: 146).
Tecnologia/processos

Numa organização definida como burocracia, as tecnologias são claras e os
processos de decisão e de planeamento são estáveis. A existência de normas e
regulamentos que fixam cada “área de jurisdição”, além de facilitar os processos de
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decisão, permite o controlo da continuidade dos cuidados, a uniformidade e a
previsibilidade de comportamentos por parte dos profissionais que trabalham num
hospital. Alguns inquiridos referem isso mesmo:
“De facto, as normas pretendem que as pessoas tenham comportamentos
mesmo muito idênticos, face às mesmas situações” (Excerto da entrevista J).
“As normas servem de guia dos comportamentos profissionais e objectivam
os desvios” (Excerto da entrevista S).
Um entrevistado fala-nos da importância das normas serem minimamente compreendidas
por quem as aplica:

“[...] as normas resultam da junção de quem as elabora, quem é responsável
pela sua elaboração e dos respectivos operacionais [...] Para que sejam no
mínimo realistas. Porque há normas que depois não têm qualquer
aplicabilidade. Portanto, sendo elaboradas pelas duas partes, normalmente
são bem seguidas” (Excerto da entrevista I).
Parece estarmos na presença de um dos postulados específicos do movimento das
relações humanas. O principal papel da hierarquia é mostrar aos membros do pessoal
que eles são úteis e têm um papel não “negligenciável no bom andamento do serviço ou
do departamento a que pertencem”:
“A hierarquia deve explicar as decisões que é levada a tomar. Deve discutir
com o pessoal objecções que lhe sejam apresentadas. Nas questões de rotina
e de gestão corrente, a hierarquia deve encorajar o pessoal a tomar
iniciativas. Dentro de limites muito precisos e relativamente apertados, pode
autorizar-se o pessoal a encarregar-se da concepção e da execução de uma
actividade” (Ortsman, 1978:47).
Às vezes, o não-cumprimento das normas tem a ver com a falta de estímulo e
motivação dos indivíduos em participar nas tarefas e obter satisfação no trabalho:
“Nem sempre as normas são rigorosamente cumpridas, por falta de
oportunidade dada aos profissionais ou pela não solicitação do gestor da
unidade de cuidados em empenhar os seus colaboradores” (Excerto da
entrevista T).
Um outro indicador da imagem burocrática no hospital é a obsessão pelos
documentos escritos. Aliás, eles são considerados tecnologias de poder e de controlo
para alguns.
“[...] é muito mais fácil a gente objectivar uma coisa que está escrita, [...]
não vou dizer que isso é errado ou correcto, mas é assim mesmo. Na
perspectiva do chefe é muito mais fácil alterar determinado tipo de
comportamento quando tem uma base sólida na mão e pode fazer algo, do
que quando as coisas não estão escritas” (Excerto da entrevista Q).
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A dificuldade em se realizarem registos escritos origina angústias por parte de
alguns profissionais, levando-os a fazer opções que não deixam de ser dilemáticas por
serem eventualmente nocivas para o profissional, para o doente ou para todos
implicados. Alguns entrevistados focam as dificuldades sentidas no que diz respeito ao
cumprimento dos registos escritos:
“[...] não há possibilidade de fechar o turno com a realidade toda ela
espremida, toda ela percebida. Portanto, a fotografia é difícil (Excerto da
entrevista O).
“Por exemplo não está escrito em lado nenhum, e acontece muitas vezes, a
meia hora que se demorou a fazer educação para a saúde, quer ao doente
quer à família, em relação por exemplo à alimentação, em relação ao ensino
do doente acamado, ou como se deve administrar determinado medicamento
etc..” (Excerto da entrevista G).
Também, no que diz respeito a algumas normas de procedimentos técnicos, os
actores vêem-se obrigados a criarem novas regras, alterando a própria norma escrita,
por falta de alguns instrumentos e materiais, ou porque descobriram outras formas de
executar a mesma tarefa com mais sucesso.
“Penso que cada serviço cria os seus automatismos e que as pessoas depois
acabam por actuar desta forma, porque entre todos convencionou-se que
assim seria mais fácil ou mais eficaz do que fazendo de outra maneira [...].
Há muitos exemplos desses” (Excerto da entrevista F).
Tal como tem sido observado em investigações recentes de autores portugueses
relativamente a outras organizações, também no hospital, “[...] a força da imposição
normativa nem sempre é obedecida, ou traduzida em poder e em acções orientadas em
conformidade [...]”. Isto é, “A uniformidade, o elevado número e a eventual precisão
dos instrumentos normativos não se constituem como sinónimos, nem sequer como
condição suficiente, de reprodução em contexto [...]” (Lima, 1998: 592).
Formação na organização hospitalar

Dentro do modelo racional-burocrático é suposto que a formação seja tipificada de
forma a interiorizar as funções associadas à actividade profissional, de forma a
aumentar a previsibilidade e o alcance dos objectivos da organização, neste caso
específico, do hospital.
“A formação é planeada e realizada tendo em conta os objectivos da
instituição e responsabiliza os seus membros para desenvolver padrões
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comportamentais necessários para um desempenho eficaz” (Excerto da
entrevista T).
“A formação [...] deve ser resultado dos interesses das organizações de
trabalho, baseada em objectivos claros e perfeitamente delineados [...]. Deve
ser a explicitação formal dos saberes da prática” (Excerto da entrevista D).
Quanto aos conhecimentos e aos valores defendidos, há assim uma tendência
maior para a valorização da formação formal e instrumental. A formação torna-se então
num meio importante para se conseguir a uniformidade na “maneira de executar”:
“[...] fazendo formação, vamos todos pelo menos ouvir e aprender a fazer
alguma coisa da mesma forma, da mesma maneira de execução, [...]”
(Excerto da entrevista P).
No que diz respeito à formação em serviço cabe ao formador detectar as
necessidades para que todos sintam a formação como a solução para “resolver os
problemas do serviço”:
“[...] se o formador [...] detecta bem as necessidades de formação, se faz
formação para resolver os problemas do serviço, que podem ser de todos ou
podem ser de meia dúzia deles, todos acabam por estar implicados com esse
problema. E na hora de se fazer formação as pessoas vão à formação porque
sentem que precisam [...]” (Excerto da entrevista I).
Ainda relativamente a este procedimento, o “diagnóstico das necessidades”, e para
ilustrar eloquentemente a imagem racional-burocrática, leia-se o seguinte extracto de
uma entrevista sobre o desempenho de um “formador em serviço” a trabalhar numa
unidade de cuidados de cirurgia:
“[...] a chefe pede-me a supervisão dos cuidados, ver como é que estão a ser
prestados os cuidados no serviço e identificam-se muitas vezes as falhas.
Depois temos que ver se realmente essas falhas é porque as pessoas não
querem fazer ou porque não sabem fazer [...]” (Excerto da entrevista H).
Uma das entrevistadas reconhece a “missão impossível” da “definição exacta das
necessidades”:
“Muitas vezes são camuflados os conhecimentos que possam ter, por
exemplo ao nível da informática toda a gente quer receber formação e
muitos deles já sabem trabalhar porque trabalham diariamente (…)”
(Excerto da entrevista M).
Quanto ao plano de formação do hospital, este parece ser de existência duvidosa
para alguns entrevistados:
“[...] o plano de formação do hospital, se é que ele existe, não é do
conhecimento dos enfermeiros, devendo ser só para conhecimento das
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chefias. Os enfermeiros apenas são ouvidos para a elaboração do plano de
formação dos seus serviços e mesmo assim, penso que nem todos os
enfermeiros são ouvidos, mas apenas alguns” (Excerto da entrevista R).
Após a realização das acções é efectuada uma avaliação dos resultados alcançados
e os ‘desvios’ poderão constituir necessidades de formação num próximo programa.
Para um dos entrevistados parece ser desejável um controlo mais eficaz deste processo:
“Desconheço por completo o controlo que é efectuado aos conteúdos e
métodos utilizados nestas formações. Contudo, não me parece que haja ou
tenha havido até hoje qualquer tipo de avaliação efectuada às mudanças
pretendidas com as mesmas formações” (Excerto da entrevista R).
Para alguns autores é imperioso que se questione o chamado “ciclo viciado”
(Silva, 2001) da formação, em que os elementos constituintes desse processo parecem
obedecer a uma sequência lógica interna da formação, de acordo com uma didáctica
racional: “levantamento de necessidades de formação”; “definição dos objectivos a
atingir”; “elaboração do plano de formação”, “realização da acção”; “avaliação dos
resultados da formação” e reinício do processo. Trata-se de um modelo que nos parece
dever ser criticado porque, entre outros motivos, “[...] enfatiza a dimensão técnica em
detrimento das dimensões política e axiológica [levando a uma atitude] desajustada
tanto à população a quem se dirige (dada a natureza das funções que desempenha) como
aos contextos em que ocorre, dada a complexidade de que se revestem” (Silva, 2001).
Processos de formação

Alguns enfermeiros consideram este tipo de formação como necessário, porque
permite a uniformização de atitudes, as pessoas passam “a funcionar de forma mais
habitual” e os conteúdos transmitidos dizem respeito aos objectivos da organização:
“[...] a maioria das vezes é necessário investir, formalizar e concretizar
determinado conjunto de ações para não haver dispersão e efectivamente
para que cada elemento não seja individual e faça aquilo que lhe apetece.
Assim, passa a funcionar de uma forma mais habitual” (Excerto da
entrevista J).
Um dos inquiridos refere mesmo que “já houve bons momentos de formação no
serviço”. Desses tempos formais resultaram novos métodos de trabalho:
“Penso que o facto de se tentar estruturar o trabalho segundo normas e
critérios foi um passo em frente, os instrumentos de colheita de dados não
existiam quando comecei a trabalhar, portanto avançou-se alguma coisa”
(Excerto da entrevista C).
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Também na formação dentro da lógica racional-burocrática há uma preocupação
com o cumprimento do plano estabelecido. Uma “formadora em serviço” revela essa
apreensão:
“Fui realista relativamente ao número de acções de formação propostas,
porque não adianta realizar um plano ambicioso senão se cumpre; portanto
eu preferi propor apenas três formações e cumpri-las” (Excerto da entrevista
B).
Encontramos também um número significativo de inquiridos que fazem uma
crítica à formação formal:
“Da minha experiência, às vezes até durante a acção de formação é dada a
parte teórica toda para dizer, por exemplo, como se faz uma aspiração de
secreções [...] era melhor se calhar abolir toda essa primeira parte para o
pessoal ter o mais tempo possível para dedicar à discussão” (Excerto da
entrevista M).
Há quem se refira às atitudes adoptadas pelo formando e aos temas da seguinte
forma:
“Normalmente as acções tipo sala de aula, que se referem a temas
específicos, são apresentadas de modo tradicional” (Excerto da entrevista
D).
“Não é facilitada a discussão, apenas formalmente são passados
questionários momentâneos em que os formandos dão resposta para dar
cumprimento à formalidade” (Excerto da entrevista D).
Apesar de tudo, a passividade dos formandos nem sempre ocorre. Às vezes o
próprio formador induz ao questionamento e a algumas reflexões sobre as práticas.
Outras vezes o próprio tema provoca as sensibilidades das pessoas:
“Estou a lembrar-me de uma formação que fiz, cujo tema era a morte; como
o próprio tema mexe com as sensibilidades das pessoas originou muito
diálogo e muita reflexão sobre as experiências” (Excerto da entrevista A).
Um número significativo de inquiridos refere-nos dificuldades de mudança nas
práticas dos enfermeiros, por “falta de uma avaliação” ou porque o enfermeiro
responsável pela formação em serviço não está a desenvolver o seu papel de formador
“atento às necessidades de alteração”. Noutra opinião, que consideramos mais
interessante, o inquirido disse-nos que “há pormenores da realidade que as formações
omitem”, por exemplo, o “conflito entre quem quer a mudança e entre quem não quer a
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mudança”; constatam-se também vícios que podem resultar de uma mudança imposta,
sendo indicadores de uma “realidade que é mentirosa”:
“Julgo que a mudança se faz naturalmente e as acções de formação têm
alguma coisa a ver com a mudança de atitudes [...] Mas há pormenores da
realidade que elas omitem que é, por exemplo, a tal vontade que não está
escrita, mas que é prática corrente assumida por esse grupo, por essa equipa.
[...] Isto demorará muito mais tempo. Porque há sempre esse conflito entre
quem quer a mudança e entre quem não quer a mudança; portanto é uma
realidade que é mentirosa” (Excerto da entrevista O).
Uma breve síntese

Ao optarmos pelo estudo do hospital como organização não era possível fugirmos
da questão de fundo que se prende com os modelos teóricos de análise, dos quais
dependeria a leitura que viríamos a fazer do hospital público português e da formação
que nele decorre.
Neste artigo demos apenas ênfase às representações de algumas dimensões do
modelo racional-burocrático e, por isso mesmo, as considerações que aqui
apresentámos são provisórias, não devendo ser generalizadas para além do âmbito que
nos propusemos.
Um dos aspetos mais interessantes na nossa análise a partir do modelo racionalburocrático aponta no sentido de os sujeitos entrevistados aludirem, com relativa
frequência, a factos que consideramos como demonstrativos de infidelidades
normativas. Assim, por exemplo, omitem-se, por vezes, certos procedimentos
profissionais regulados pela organização hospitalar, ou produzem-se regras e
procedimentos alternativos, à margem daqueles que são protocolados e padronizados.
Tal como alguns estudos têm vindo a revelar (gostaríamos aqui de destacar o
trabalho pioneiro, em Portugal, de Lícinio Lima, sobre a escola como organização),
registam-se nas organizações muitas infidelidades normativas. Neste sentido, elas
também ocorrem no hospital, embora, este ainda seja representado para muitos como
uma organização fortemente hierarquizada, na qual predominam (e se cumprem apenas)
regras formais e a estandardização das tarefas e funções. Ora, o estudo que realizámos
aponta para a existência de actores que possuem alguns interesses e objectivos distintos
daqueles que oficialmente e hierarquicamente são produzidos, como também
encontrámos regras ou normas que apresentam conteúdos contraditórios ou até opostos.
Por isso, metodologicamente, demos maior ênfase ao discurso dos actores sobre a sua
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acção, embora sabendo que os discursos podiam não traduzir a realidade da acção.
Procurámos, assim, obter opiniões que se aproximassem do quotidiano da prática
hospitalar, pelo recurso a questões pertinentes, persistentes e, às vezes, até repetitivas.
Partimos assim do princípio de que, como já atrás dissemos, no plano das orientações
para a acção organizacional as normas e as regras formais-legais davam, também aqui,
origem a outros tipos de regras produzidas por diferentes processos e em contextos
diversos.
O estudo permitiu-nos concluir ainda que, para além das aprendizagens que os
atores desenvolvem de modo mais ou menos integrado, a organização hospitalar
favorece a articulação de diversas modalidades formativas. Isto significa que das
tradicionais acções de formação, consentâneas com o modelo racional-burocrático de
desenvolvimento da formação, à formação-ação e à reflexão sobre as experiências dos
enfermeiros, existe um continuum, podendo e devendo todas as modalidades
conjugarem-se de modo frutífero. Para tal, é necessário uma reconceptualização do
trabalho da formação por parte do órgão de gestão da formação e diferentes serviços,
trabalho este que não poderá deixar de contemplar diversos olhares sobre a formação e
sobre a análise teórica organizacional do hospital.
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