
O presente documento visa oferecer uma
panorâmica geral da investigação levada a
cabo na Suécia sobre a interacção existen-
te entre educação, trabalho e aprendizagem
(1). Pretende também reduzir a distância que
separa a investigação na área da educação
da investigação centrada essencialmente na
aprendizagem, no desenvolvimento e na
evolução do trabalho.

A nossa abordagem centra-se na oferta de
competências existente quer fora, quer den-
tro do mundo do trabalho, sendo dada es-
pecial ênfase à problemática do excesso de
educação e do défice de aprendizagem e
à velha questão do equilíbrio entre a oferta
e a procura. O documento ilustra a forma
como as exigências inerentes aos postos de
trabalho, às profissões e às competências
profissionais vão evoluindo ou permane-
cendo inalteradas, bem como os diferentes
obstáculos e condições existentes na apren-
dizagem no local de trabalho. 

Na primeira secção deste documento, é fo-
cada a actual tendência política tendo em
vista a expansão da educação, os vários
esforços desenvolvidos para reduzir o fosso
entre o mundo do trabalho e o mundo da
educação, assim como a necessidade de criar
estratégias de aprendizagem no local de tra-
balho. Na segunda secção, é analisada a
questão de saber se a educação representa
um investimento para o futuro ou um pro-
cesso de selecção. Nesta análise, é aborda-
da a interacção existente entre o sistema edu-
cativo, o mercado de trabalho e os salários.

Na terceira secção, é analisada a natureza
evolutiva dos requisitos profissionais e das
profissões. Analisamos as evoluções que ocor-
rem nos diferentes sectores e tentamos com-
preender as teorias sobre as competências
sociais e outras competências-chave. A quar-
ta secção deste documento aborda as
condições de aprendizagem no mundo do
trabalho à luz dos diferentes modelos de pro-
dução e gestão. Nas conclusões, avançamos
a possibilidade de conferir uma perspecti-
va mais integrada à análise da educação, da
oferta de qualificações no mercado de tra-
balho, da aplicação das competências no tra-
balho e da aprendizagem no local de tra-
balho. 

Excesso de educação, défice de
aprendizagem e inflacionismo no
nível de educação: introdução

Esta introdução foca a actual tendência políti-
ca tendo em vista a expansão da educação,
os esforços desenvolvidos para reduzir a dis-
tância entre o mundo do trabalho e o mun-
do da educação e a necessidade de criar es-
tratégias de aprendizagem no local de tra-
balho. A prioridade definida para o Reino
Unido por Tony Blair sob o lema “educação,
educação, educação” reflecte bem a impor-
tância atribuída a este domínio pelos políti-
cos e decisores políticos em todo mundo.
Os conceitos e estratégias de aprendizagem
ao longo da vida constituem outras áreas de
interesse político, que têm sido promovidas
pelos memorandos da Comissão Europeia
sobre a aprendizagem ao longo da vida. Por
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Excesso de educação e
défice de aprendizagem:
estudo de investigação
sueco sobre a interacção
existente entre
educação, trabalho 
e aprendizagem

A maior parte dos países europeus tem
vindo a privilegiar políticas de expansão
educacional. No entanto, pouca atenção
é prestada à aplicação das competên-
cias no trabalho, ao contexto de apren-
dizagem e aos obstáculos relacionados
com a discriminação entre homens e
mulheres no trabalho. O excesso de
oferta e subaproveitamento da mão-de-
obra qualificada poderão criar pro-
blemas de desajustamento e de frus-
tração no local de trabalho. Este arti-
go visa fornecer uma visão global da
investigação sueca realizada no domínio
da interacção entre a educação, o tra-
balho e a aprendizagem. Tem, também,
por objectivo aproximar a investigação
na área do ensino da investigação que
foca a aprendizagem, o desenvolvi-
mento e as mudanças no local de tra-
balho. O artigo salienta a oferta de com-
petências para a vida profissional e no
âmbito desta. Dedica ainda especial
atenção ao excesso de educação e ao
défice de aprendizagem, bem como à
questão clássica do equilíbrio entre a
oferta e a procura. Este trabalho mos-
tra como os empregos, as profissões e
os requisitos de competências profis-
sionais mudam ou se mantêm estáveis
e apresenta diferentes obstáculos e
condições para a aprendizagem no lo-
cal de trabalho.
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último, o objectivo definido pelos governos
sueco e britânico que consiste em assegu-
rar que metade da população jovem tenha
acesso ao ensino superior reflecte igualmente
o actual reconhecimento da importância da
educação nas sociedades modernas ou pós-
modernas. Esta política que visa promover
um maior acesso e um maior nível de par-
ticipação no sistema de ensino superior tem
por objectivo assegurar que metade da po-
pulação com idade de 25 anos esteja a fre-
quentar um curso de ensino superior. Este
princípio de “quanto mais, melhor” tem si-
do questionado em diversos debates políti-
cos não só pelos profissionais do sector da
educação, mas também pelos investigadores. 

Não pretendemos argumentar contra as exi-
gências e as necessidades educativas nas so-
ciedades modernas. O nosso objectivo é
mais modesto e prende-se com a discussão
dos princípios conceptuais e dos dados
empíricos inerentes às diferentes perspecti-
vas políticas e medidas institucionais. Ten-
do em conta a nossa experiência enquan-
to especialistas na área das ciências huma-
nas e do trabalho, iremos focar o contexto
da aplicação dos conhecimentos no trabal-
ho e da aprendizagem no local de trabalho.
Salientamos ainda que muitas destas políti-
cas em prol da expansão da educação são
claramente definidas sem terem em conta
ou sem assentarem numa análise profunda
da relação existente entre o mundo da edu-
cação e o mundo do trabalho ou do papel
da utilização das qualificações no local de
trabalho, no que se refere à oferta e à pro-
cura. Paradoxalmente, nos mercados de tra-
balho mais modernos, o excesso de edu-
cação e o défice de qualificações parecem
manifestar-se em segmentos paralelos, em-
bora diferentes, do mercado de trabalho
(Green, 1999; Battu e Sloane, 2002).

Os conceitos congénitos de excesso de edu-
cação e défice de aprendizagem reflectem
posições teóricas e orientações analíticas
bastante diferentes no contexto das ciências
sociais e da política estatal. Enquanto que o
termo excesso de educação e os conceitos
de défice de qualificações (ou défice de edu-
cação) e inflacionismo no nível de qualifi-
cações se inscrevem num registo económi-
co e sociológico, o termo défice de apren-
dizagem inscreve-se num registo didáctico
e cognitivo, possuindo uma conotação neu-
rofisiológica com raízes na história da psi-
cologia. O conceito de excesso de educação
evidencia uma desadequação entre o nível

de educação do trabalhador e os requisi-
tos de competências que lhe são exigidas
num determinado segmento do mercado de
trabalho ou a desadequação a nível indivi-
dual no contexto de um determinado em-
prego. A correspondência perfeita entre a
oferta e os requisitos de competências exi-
gidos no trabalho tende a ser mais uma uto-
pia do que uma realidade factual.

As expectativas geradas em torno da edu-
cação quanto ao seu impacto a nível social,
cultural e económico estão muitas vezes re-
lacionadas com uma ideia estereotipada do
impacto da educação, que se traduziria na
contagem do número de anos de ensino e
na sua correlação com as estruturas salariais
definidas para as diferentes categorias pro-
fissionais existentes no mercado de traba-
lho. Não existe, contudo, uma correlação di-
recta entre o número de anos de ensino e
os níveis de competência relativos aos di-
ferentes domínios de conhecimento. Alguns
economistas defendem que por trás ou de
forma subjacente à desadequação do nível
de educação, existe uma desadequação de
competências que caracterizam através da
expressão “mais formação, menos aptidão”,
referindo em especial o défice de compe-
tências numéricas registado entre os traba-
lhadores (Vignoles, 2002). Outro conceito
que tem vindo a merecer cada vez mais
interesse por parte das instâncias políticas e
do mundo científico é o inflacionismo no
nível das qualificações, isto é, a tendência
registada entre os empregadores para re-
crutar pessoas com níveis de qualificação
superiores ao necessário para um determi-
nado quadro de funções. A noção de in-
flacionismo do nível de qualificação ou edu-
cação também pode ser observado no pla-
no da oferta e da procura, em que a im-
portância atribuída aos cursos de ensino de
maior duração decaiu, numa economia ca-
racterizada por um excesso permanente
de oferta ou por um crescente número de
trabalhadores com um nível de educação
superior ao necessário para a função que
desempenham. 

Demasiada educação e pouca
aprendizagem?

Teoricamente, o excesso de educação pode
ter um impacto simultaneamente positivo e
negativo. Numa perspectiva positiva ou op-
timista, o excesso de educação proporcio-
na uma base de conhecimentos gerais mais
abrangente que poderá ser útil para resol-
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(1) O documento baseia-se em par-
te na obra intitulada Utbildning, kom-
petens och arbete (Educação, com-
petências e emprego) da autoria de
Kenneth Abrahamsson, Lena Abra-
hamsson, Torsten Björkman, Per-
Erik Ellström e Jan Johansson. Es-
ta obra foi publicada em 2002, em
Studentlitteratur, Lund, Suécia, em
versão sueca. 



ver novos problemas em novas situações.
Numa perspectiva negativa ou pessimista,
as pessoas com um nível de educação ex-
cessivo estariam menos aptas a desempen-
har as suas tarefas profissionais do que as
pessoas que possuem o nível de escolari-
dade apropriado à sua função. O conceito
de excesso de educação também foi asso-
ciado ao conceito de inflacionismo do nível
de educação acima referido, quando, em si-
tuações de excesso de oferta de trabalho,
os empregadores estabelecem requisitos de
competências muito superiores aos necessários
para uma determinada função. 

As implicações do inflacionismo do nível de
conhecimento são difíceis de testar na práti-
ca, mas não parece de todo descabido as-
sumir que o excesso de educação e o ex-
cesso de oferta de trabalho poderão ter um
impacto negativo nos salários. O conceito
de excesso de educação parece ter, de um
modo geral, uma conotação negativa no de-
bate público e nas ciências sociais. Está fre-
quentemente associado a uma despesa ex-
cessiva, a um consumo excessivo e a uma
má utilização dos fundos públicos. Esta pers-
pectiva é, em nossa opinião, demasiado sim-
plista. A relação existente entre o nível de
educação, o desempenho económico e a vi-
da social e cultural é bastante mais com-
plexa. Existem, naturalmente, outros factores
em jogo, tais como a organização do tra-
balho, os requisitos de competências nos di-
ferentes sectores do mercado de trabalho
e as condições em que os indivíduos utili-
zam o seu próprio rol de competências,
conhecimentos e experiência prática.

O défice de aprendizagem pode, por ou-
tro lado, resultar da combinação dos fac-
tores excesso de educação e défice de qua-
lificação. O défice de aprendizagem neste
contexto não se refere apenas ao problema
da aprendizagem ineficiente no local de tra-
balho, mas também às situações em que a
organização do trabalho e a cultura empre-
sarial rejeitam as oportunidades de apren-
dizagem ou alimentam um clima de apren-
dizagem negativo. Em nossa opinião, o dé-
fice de aprendizagem tende a ser mais co-
mum nas situações em que existe uma pro-
cura de qualificações elevadas, um reduzi-
do nível de controlo e influência, assim co-
mo uma falta de apoio social (Karasek e
Theorell, 1991). Tendo em conta o equilíbrio
existente entre excesso de educação e dé-
fice de aprendizagem, consideramos que a
solução para uma relação dinâmica entre

o mundo da educação e o mundo do tra-
balho não passa apenas por aumentar a ofer-
ta educativa. É necessário atentar mais à es-
trutura da procura e às condições de tra-
balho que facilitam a aprendizagem, fo-
mentam uma melhor utilização das compe-
tências individuais dos trabalhadores, ten-
do em conta ainda a valorização e o re-
conhecimento das aprendizagens anteriores.

Os economistas mostram frequentemente a
sua admiração pelas forças ocultas do mer-
cado ao proceder à aparente selecção ra-
cional do capital humano, enquanto que os
sociólogos centram mais a sua atenção na
discriminação, na parcialidade social e nos
filtros institucionais. Na perspectiva das ciên-
cias humanas e do trabalho, é dada mais ên-
fase à organização do trabalho e aos contex-
tos de aprendizagem relativamente às funções
profissionais em análise. Algumas funções
profissionais poderão estar condicionadas
por uma organização hierárquica do traba-
lho, em que o nível de influência é reduzi-
do, a divisão de tarefas assenta fortemente
no género e existem poucas oportunidades
para utilizar competências de natureza mais
intelectiva e analítica. Nestes casos, a com-
binação dos factores excesso de educação
e défice de aprendizagem contribui para ge-
rar um sentimento de frustração e desa-
pontamento, bem como uma possível falta
de motivação e produtividade. Considera-
mos, assim, que existe entre a educação, o
trabalho e a aprendizagem uma dinâmica
complexa quer a nível individual, quer a
nível estrutural.

Uma das abordagens mais comuns é a que
consiste na análise da relação entre edu-
cação e trabalho na óptica do investimen-
to no capital humano, tendo em vista o cres-
cimento económico e o desenvolvimento
para a sociedade, bem como benefícios
económicos e de outra natureza para os in-
divíduos. A questão de saber se “a educação
é importante?”, citando a pergunta retórica
formulada por Alison Wolf (2002) não tem
uma simples resposta afirmativa ou negati-
va. É necessário focalizar e contextualizar a
questão e analisar o tipo de educação
(conteúdos e contextos) mais adequado em
função dos diferentes grupos e circunstân-
cias. 

A educação desempenha outra função social
relacionada com a igualdade e a assimetria
social. A questão de saber se a educação em
si ou se a expansão da educação numa so-
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ciedade promove a igualdade e reduz as
assimetrias sociais não é fácil de responder.
A história, assim como a maioria dos dados
empíricos têm vindo a corroborar o princípio
de S. Mateus segundo o qual “ao que tem,
ser-lhe-á dado, e terá em abundância” [Evan-
gelho de S. Mateus 13:12]. A expansão da
educação beneficiará geralmente mais os es-
tudantes e aprendizes oriundos de meios on-
de existe apoio educacional e que possuem
boas competências básicas e estratégias de
aprendizagem do que os estudantes oriun-
dos de meios com fraca tradição educacio-
nal, que possuem fracas competências bási-
cas ou níveis de conhecimento insuficientes.
A educação desempenha ainda uma função
de socialização, na medida em que fomen-
ta a circulação e o intercâmbio de sistemas
de valores e crenças entre grupos sociais, ge-
rações, professores e estudantes. 

A função de qualificação, o padrão persis-
tente da selecção social e a função de so-
cialização da educação também devem ser
encarados e analisados na perspectiva do
género. No sistema educativo sueco, a po-
pulação feminina é actualmente superior à
população masculina, mas essa nova maio-
ria não parece ter uma grande influência na
opção profissional, na igualdade salarial ou
no controlo exercido sobre os cargos pro-
fissionais mais elevados tanto no sector públi-
co, como privado ou ao nível dos quadros
superiores de uma empresa. Alguns dados
empíricos incluídos em estudos suecos mos-
tram que em diversos empregos existentes
no mercado de trabalho sueco, não houve
uma alteração profunda em termos de re-
quisitos de competências, tendo-se regista-
do sim uma mudança estrutural com um de-
créscimo do número de empregos pouco
qualificados. 

A interacção dinâmica entre educação, tra-
balho e aprendizagem pode ser vista nou-
tra perspectiva, que consiste em analisar o
enquadramento contextual e institucional
dos diferentes ambientes de aprendizagem,
comparando a aprendizagem na escola com
a aprendizagem no local de trabalho. Este
tipo de comparações tende muitas vezes a
exacerbar as diferenças entre a forma como
a aprendizagem decorre e se organiza nas
escolas e a forma como a aprendizagem de-
corre no trabalho. Uma terceira abordagem
passa por analisar as relações existentes entre
a educação, o trabalho e a aprendizagem
sob várias perspectivas teóricas num contex-
to interdisciplinar. 

“Quanto mais melhor?” Perspectivas
macro sobre a procura e a oferta de
educação na Suécia 

Nesta secção, iremos analisar em que me-
dida a educação representa um investimento
para o futuro ou um processo de selecção.
Iremos centrar o nosso estudo na interacção
existente entre o sistema educativo, o mer-
cado de trabalho e a questão salarial. O que
leva as pessoas a prosseguir uma aprendi-
zagem contínua, a prolongar o seu percur-
so educativo? A educação é realmente van-
tajosa para as pessoas que estudam? Em mui-
tos casos, os conhecimentos e as compe-
tências adquiridos no sistema educativo não
são utilizados na vida profissional. O in-
vestimento na educação poderá estar a contri-
buir para um excesso de educação, na me-
dida em que não se regista ao nível dos em-
pregos uma mudança significativa. Em ter-
mos de conteúdos profissionais, o nível mé-
dio de qualificação não aumentou tanto
quanto alguns afirmam nas discussões sobre
esta matéria. 

A evolução futura da educação e do traba-
lho pode ser analisada sob várias perspec-
tivas comparativas. Uma dessas abordagens
consiste em analisar a oferta de trabalho a
longo prazo, ou seja, numa previsão do
número de trabalhadores qualificados e al-
tamente qualificados numa perspectiva de
longo prazo. Tendo em conta este factor de-
mográfico, o desemprego não parece consti-
tuir o problema mais significativo para o
mercado de trabalho sueco. O maior desa-
fio residirá na necessidade de substituir os
trabalhadores e reciclar as actuais compe-
tências profissionais. 

A evolução demográfica e as mudanças
registadas ao nível da taxa de natalidade têm
um efeito na procura relativamente aos di-
ferentes tipos de emprego qualificado. Na
Suécia, a estrutura etária tem vindo a trans-
formar-se, a longo prazo, de uma forma em
pirâmide para uma forma em círculo. Essa
evolução deve-se essencialmente a uma que-
bra da taxa de natalidade durante o século
XX. Essa redução não é todavia linear, apre-
sentando sim uma variação oscilatória. As
variações na taxa de natalidade estão nor-
malmente relacionadas com alterações si-
gnificativas que ocorrem em toda a socie-
dade, tais como a evolução dos custos re-
lativos à educação dos filhos, a alteração do
mercado de trabalho das mulheres, as mu-
danças nas políticas estatais em matéria de
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mercado e de família e, talvez a mais si-
gnificativa, a explosão demográfica que ocor-
re regularmente a intervalos de 20 a 25 anos.
Independentemente dos motivos que as le-
vam a tal, estas alterações demográficas aca-
bam por afectar o mercado de trabalho (Ohls-
son e Brommé, 2000). Consequentemente,
os conhecimentos da população também se
alteram, pelo que o património de compe-
tências das sucessivas gerações constitui um
elemento de base importante para antecipar
a procura em termos de competências nos
próximos 10 a 12 anos.

Uma segunda abordagem consiste em ana-
lisar as mudanças no nível de educação nu-
ma perspectiva histórica e numa perspecti-
va comparativa a nível internacional. O nível
de educação na Suécia tem registado um au-
mento nas últimas décadas. A percentagem
de pessoas com um baixo nível de educação
diminuiu. O número de empregos que exi-
gem um baixo nível de educação também
diminuiu durante o mesmo período, mas é
curioso constatar que a curva já não é des-
cendente e deverá subir novamente (Åberg,
2002). Por outras palavras, o número de pes-
soas com excesso de educação tenderá a
aumentar, sendo essa tendência incontestável
não só na Suécia como noutros países oci-
dentais. Muitas pessoas possuem um em-
prego cujo nível de exigência é inferior ao
seu nível de educação. As alterações regis-
tadas ao nível das exigências educacionais
no mercado de trabalho sueco resultam de
alterações estruturais ao nível, por exemplo,
das novas profissões e actividades comer-
ciais, e não de uma alteração no conteúdo
das actuais qualificações em cada categoria
profissional (Åberg, 2002). Para um indivíduo,
o excesso de educação (ter um emprego
com um nível de exigência inferior ao seu
nível de educação) pode ser considerado
como algo negativo, mas do ponto de vista
da sociedade, pode ser considerado como
um recurso produtivo desperdiçado.

Existe, simultaneamente, uma tendência de
défice de educação. Durante a década de
90, a importância assumida pelo conheci-
mento na economia sueca aumentou e exis-
tem muitas pessoas que não possuem um
nível de educação suficiente em relação
ao nível exigido no seu emprego (Oscars-
son e Grannas, 2002). Estas pessoas com-
pensam as suas lacunas educacionais com
a sua experiência profissional. Existe, toda-
via, uma clara polarização entre as pes-
soas que possuem um nível de educação

mais elevado, mais oportunidades de de-
senvolvimento e acesso a empregos quali-
ficados e as pessoas que não beneficiam
dessas vantagens.

O nível de educação e o perfil de compe-
tências da força de trabalho são normal-
mente encarados como um factor impor-
tante para o crescimento e desenvolvimen-
to económico. Numa análise comparativa
internacional, importa salientar a situação
sueca no que diz respeito aos níveis de edu-
cação, às competências profissionais e às
oportunidades de formação contínua, bem
como ao desenvolvimento de competências
no local de trabalho (Aspgren, 2002). Em
comparação com outros países da OCDE,
existe na Suécia uma grande percentagem
da população que possui, pelo menos, o
nível de ensino secundário ou superior. A
Suécia regista, no entanto, uma desvanta-
gem no que diz respeito à percentagem da
população activa que possui um nível de
ensino superior ou um diploma de estudos
superiores. Em contrapartida, no que se re-
fere às competências básicas, um estudo
realizado pelo IALS sobre os níveis de li-
teracia e numeracia apontava a Suécia co-
mo o país com melhor desempenho em
meados da última década. Este desem-
penho positivo pode dever-se à existência
de melhores oportunidades de aprendiza-
gem no local de trabalho e de um maior
acesso a programas de aperfeiçoamento
profissional e formação na empresa, so-
bretudo no sector público, bem como a uma
maior flexibilidade na organização do tra-
balho. Não há dúvida de que é perfeita-
mente possível fazer evoluir a organização
do trabalho e as oportunidades de apren-
dizagem no local de trabalho e de que mui-
to pode ser feito ainda para aumentar a flexi-
bilidade do sistema formal de educação com
vista a melhorar a formação dos adultos no
trabalho e na vida quotidiana.

A natureza evolutiva dos requisitos de
competências e das profissões

A actual tendência revela que, nalguns sec-
tores do mercado de trabalho, o nível de
exigência em termos de competências é ca-
da vez maior. Todavia, nem todos os em-
pregos passarão a exigir um nível de conhe-
cimentos intensivo. Existe uma dinâmica in-
teressante ao nível das competências, das
qualificações e das profissões. Nesta segunda
parte, iremos abordar as alterações que ocor-
rem nos diferentes sectores e profissões, as-
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sim como ao nível do género. Novas pro-
fissões vão surgindo enquanto que outras
vão desaparecendo. As profissões mais an-
tigas vão mudando, passando por um pro-
cesso de modernização e reformulação, co-
mo é o caso da nova organização da mão-
de-obra em termos de género. O presente
documento debruça-se igualmente sobre al-
gumas das competências sociais acessórias
e outras qualificações-chave. 

À medida que a transformação estrutural do
mercado de trabalho se intensifica, au-
menta o número de trabalhadores que tem
de frequentar cursos de reciclagem profis-
sional para corresponder aos requisitos dos
novos sectores em expansão. A época em
que as pessoas exerciam uma única pro-
fissão durante toda a sua vida após os seus
estudos tem os dias contados. Os progra-
mas de formação e de reciclagem profis-
sional tornaram-se uma ferramenta impor-
tante das políticas modernas do mercado de
trabalho.

As exigências do mercado de trabalho
em termos de competências estão a mu-
dar a um ritmo acelerado, pelo que é fun-
damental passar de uma política passi-
va de mera gestão do desemprego para
uma política activa no sentido de dotar
as pessoas das capacidades necessárias
que lhes permitam encontrar um em-
prego. Num país como a Suécia, mais de
90% das ofertas de emprego exigem  com-
petências e qualificações.

O ritmo da mudança é surpreendente. 

De acordo com os especialistas na ma-
téria, 80% da tecnologia utilizada ac-
tualmente estará desactualizada em 2005,
dando lugar a uma nova tecnologia mais
moderna e eficiente. As tecnologias da
informação e da comunicação estão a
penetrar no local de trabalho e a revo-
lucionar a vida quotidiana de forma
ainda mais rápida (2).

Passaram-se três anos desde que Allan Lars-
son fez esta declaração, em que exprimia
algumas das suas opiniões sobre o mundo
do trabalho na nossa modernidade. Um dos
aspectos mais importantes referidos por es-
te autor diz respeito ao aumento contínuo
do nível de competências exigido no mer-
cado de trabalho. Outro aspecto diz respei-
to ao elevado nível de rotatividade e mu-
dança de emprego. Um terceiro aspecto re-

lacionado com o crescente nível de rotati-
vidade é o trabalho temporário, um fenóme-
no frequentemente chamado de força de tra-
balho contingente. Outra tendência muitas
vezes discutida é a intensificação do traba-
lho enquanto característica do trabalho mo-
derno.

A investigação e os estudos a longo prazo
actualmente realizados sobre o mercado de
trabalho sueco colocam algumas dessas opi-
niões em causa (3). Na maior parte das pro-
fissões, o nível de competências exigido não
está a aumentar ao ritmo que muitos afir-
mam. A mudança mais significativa tende a
incidir a nível estrutural, registando-se um
decréscimo nos empregos pouco qualifi-
cados e um crescimento nos empregos qua-
lificados e altamente qualificados. As alte-
rações ao nível dos conteúdos profissionais
não têm sido tão significativas. O nível de
rotatividade do emprego na Suécia tem si-
do elevado durante a última década, devi-
do à reestruturação, à redução de efecti-
vos e à elevada taxa de desemprego. A per-
centagem de empregos temporários au-
mentou, embora esse aumento não tenha
atingido níveis preocupantes se tivermos em
conta o extenso período de tempo em análi-
se. No passado recente, registaram-se mu-
danças evidentes. O nível de intensificação
do trabalho aumentou na maioria dos em-
pregos, especialmente nos serviços públi-
cos e no sector da prestação de cuidados
pessoais. Em síntese, os estudos realizados
pelos peritos suecos apontam para a ne-
cessidade de efectuar uma análise mais apro-
fundada dos ideais e realidades relativos às
transformações que ocorrem no mercado de
trabalho e no local de trabalho.

É, deste modo, necessário adoptar uma pers-
pectiva de longo prazo para analisar o pro-
cesso de criação e destruição de postos de
trabalho. A transformação das estruturas do
mercado de trabalho e das profissões po-
de ser vista como um processo muito rápi-
do e dinâmico numa análise superficial, mas
constitui, em grande medida, um processo
de transição de longo prazo. 

Dentro de algumas décadas, as profissões
mais antigas e obsoletas serão objecto de
actualização com novos conteúdos e no-
vas exigências em termos de competências
ou simplesmente desaparecerão. Uma das
tendências que deverá ser confirmada em-
piricamente consiste em saber se a situação
existente no início do século XXI difere si-
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(2) Observações formuladas por Al-
lan Larsson, antigo Director- Geral
da DG V durante uma sessão dedi-
cada à empregabilidade realizada
no âmbito da “semana do empre-
go”. Tais observações enquadram-
se perfeitamente no reconhecimen-
to geral ou concepção comum entre
os decisores políticos relativamente
ao ritmo a que a mudança ocorre
no mercado de trabalho.

(3) Ver le Grande, C, Szulkin,R. e
Tåhlin, M. (2001) Har jobben blivit
bättre? En analys av arbetsinnehållet
under tre decennier. SOU 2001:53
Välfärd och arbete i arbetslöshetens
årtionde. Antologi från Kommittén
för Välfärdsbokslut.



gnificativamente dos períodos anteriores.
Assistimos ao surgimento de novos postos
de trabalho e profissões e à eliminação ou,
por vezes, desqualificação de algumas pro-
fissões mais antigas. As fronteiras entre as
diferentes profissões também se vão alte-
rando e o mercado de trabalho poderá es-
tar a ficar mais flexível do ponto de vista
da organização do trabalho, das relações
com os sindicatos e das identidades pro-
fissionais. 

A questão de saber o que é uma função ou
uma profissão foi analisada por Isacson e
Silvén (2002). Uma profissão pode consti-
tuir uma ferramenta que permite com-
preender e controlar processos sociais e de
comunicação no trabalho ou um instru-
mento que permite ostentar e exercer po-
der e influência. Os empregos ou profissões
têm uma conotação fortemente relaciona-
da com a experiência, o orgulho profissio-
nal e o sentimento de pertencer a um gru-
po de profissionais. Desempenham, por es-
sa razão, um papel importante na formação
da identidade na maioria dos países e consti-
tuem um meio de categorização das pes-
soas, a par do género, da idade e da ori-
gem social.

Os estudos sobre o emprego e as profissões
também constituem uma ferramenta útil
para compreender a forma como o géne-
ro e a sexualidade se organizam na nos-
sa sociedade. As funções profissionais tam-
bém podem ser vistas como um meio pa-
ra expressar e controlar o poder económi-
co e político. As profissões podem, por
último, servir para criar hierarquias, inte-
grar ou excluir indivíduos ou definir os li-
mites e o âmbito de actuação dos indivíduos.
Existe uma série de organismos e insti-
tuições que contribuem para a elaboração,
definição e documentação das funções e
características principais relativas às pro-
fissões e empregos, tais como os sindica-
tos, os empregadores, os peritos na área
das ciências sociais e humanas, os meios
de comunicação social e os museus. To-
dos estes agentes interagem num proces-
so social de elaboração, descrição e defi-
nição do conteúdo, das funções principais
e da cultura daquilo que designamos ac-
tualmente de trabalho ou profissão ou em-
prego específico. 

Aprendizagem no local de trabalho
numa organização modesta e mediana

Nesta terceira parte, iremos abordar a orga-
nização do trabalho e as condições relativas
à aprendizagem no local de trabalho, à luz
dos diferentes modelos de produção e gestão.
Que relações existem entre a aprendizagem
individual e organizacional? Existe espaço
para a criatividade e inovação na aprendi-
zagem no local de trabalho? Alguns estudos
indicam que as organizações modestas po-
derão apenas proporcionar uma aprendiza-
gem modesta. Por outras palavras, temos in-
dicações de que, paradoxalmente, existe no
mercado de trabalho sueco um excesso de
educação e um défice de aprendizagem.

Aprendizagem no local de trabalho
num modelo de gestão moderna

O conceito de aprendizagem no local de tra-
balho é utilizado em diferentes contextos
no mundo do trabalho, assim como nas es-
feras política, académica e popular, sendo
geralmente considerado como um factor im-
portante para o crescimento económico, a
inovação e a competitividade (ver, por exem-
plo, Ellström, 2000). As ideias e teorias sobre
a aprendizagem individual e organizacional
constituem um elemento central de todos
os modelos de gestão desenvolvidos nas dé-
cadas de 80 e 90, tais como a “produção ma-
gra”, a gestão da qualidade total, a gestão
baseada no controlo do tempo, a organi-
zação sem limites, a empresa individual e a
reengenharia de processos empresariais. Na
Suécia, os relatórios sobre a actividade no
sector público e privado revelam que as em-
presas que investem na aprendizagem no
local de trabalho obtêm um nível de renta-
bilidade e produtividade superior ao das em-
presas que não fazem este tipo de investi-
mento (ver, por exemplo, o relatório NUTEK,
2000). Nos Estados Unidos, esta tendência
é ainda mais notória. Não há dúvida que o
conhecimento assume uma importância vi-
tal na economia norte-americana (Lynèl,
2002). Essa importância está bem patente
no facto de existirem cada vez mais em-
presas norte-americanas a criar as suas próprias
universidades (corporate universities - uni-
versidades de empresas) e no conceito mui-
to em voga de gestão do conhecimento (Sve-
riges Tekniska Attachéer, 1999). A finalida-
de subjacente a este conceito consiste em
transformar o conhecimento individual em
conhecimento organizacional, de forma a
poder controlá-lo. A gestão do conhecimento
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implica a adopção, por parte das empresas,
de métodos internos de medição, avaliação
e controlo do conhecimento e dos com-
portamentos. 

Tendo em conta todas essas elevadas aspi-
rações, seria lógico encontrar na vasta bi-
bliografia existente na área da gestão, algu-
mas obras dedicadas ao conceito da apren-
dizagem e às formas de organizar a apren-
dizagem. Este não é, todavia, o caso. É mais
comum encarar a aprendizagem como mais
uma ferramenta de gestão (Røvik, 2000; Fu-
rusten, 1996). Nesta perspectiva redutora, a
aprendizagem é vista como um processo
sem problemática, em que os resultados po-
dem ser medidos e controlados (Ellström,
2000). A aprendizagem tem sido, de algu-
ma forma, transformada em mais um rótu-
lo ou conceito entre tantos outros, esva-
ziado de sentido. O tipo de aprendizagem
que encontramos nos conceitos modernos
de gestão e em muitos estudos sobre a apren-
dizagem no local de trabalho corresponde
a uma aprendizagem planeada, intencional,
solicitada e positiva. Existe neste tipo de
aprendizagem uma orientação e uma fina-
lidade. Os trabalhadores aprendem deter-
minadas coisas ou adquirem conhecimen-
tos que têm uma utilidade directa para si ou
para a empresa. Este princípio pode ser apli-
cado nos diferentes tipos formais de ensi-
no, cursos ou acções de formação para
trabalhadores, mas pode igualmente aplicar-
se num sistema tendo em vista implemen-
tar um processo de aprendizagem planea-
da, contextualizada e informal, através, por
exemplo, de programas de estágios ou de
aprendizagem ou através, ainda, de novas
formas de organização do trabalho que pro-
porcionam aos indivíduos oportunidades de
desenvolvimento e aprendizagem pela via
das tarefas profissionais (ver, por exem-
plo, Ellström, 2000; Säljö, 2002). As expe-
riências levadas a cabo nos países escan-
dinavos durante as décadas de 80 e 90 sobre
a aprendizagem no local de trabalho e a or-
ganização da aprendizagem dão-nos conta
de testes e estudos sobre métodos baseados
no diálogo e na reflexão. 

Tendo em conta a grande importância dada
ao conhecimento e à aprendizagem, bem co-
mo ao controlo da atitude, comportamento
e personalidade dos trabalhadores, é inter-
essante questionar o que aprendem os tra-
balhadores no local de trabalho e nas uni-
versidades das empresas. Serão conheci-
mentos gerais, úteis para o indivíduo, mes-

mo fora do contexto da empresa, ou serão
conhecimentos especificamente relaciona-
dos com a empresa e a cultura empresa-
rial, próximos daquilo que se entende por
doutrinação? Além disso, muitos dos pro-
cessos de aprendizagem para adultos no lo-
cal de trabalho tendem a assumir a forma de
aprendizagem no momento (just-in-time lear-
ning) (Lundgren, 2002), ou seja, tratam-se
de processos de aprendizagem rápidos e
flexíveis e de aquisição de conhecimentos
orientados essencialmente para a resolução
de problemas graves que ocorrem no dia-a-dia.
O reverso da medalha reside no facto de a
aprendizagem no momento correr o risco de
ser superficial e ter uma função meramente
adaptadora (cosmética), sobretudo se não
forem disponibilizados o tempo e os recur-
sos necessários para uma análise crítica que
permita enquadrar a aprendizagem numa
perspectiva de longo prazo. Este caso po-
derá afectar mais as mulheres do que os ho-
mens. Alguns estudos suecos revelam que o
período de formação na empresa propor-
cionado às mulheres, que corresponde a cer-
ca de 1 a 2 dias, continua a ser inferior ao
proporcionado aos homens, que corresponde
a cerca de 14 a 30 dias (ver, por exemplo,
Lennerlöf, 2002; Abrahamsson, 2000). 

Aprendizagem no local de trabalho

A par das actividades de aprendizagem pla-
neadas e intencionais que ocorrem no local
de trabalho, existe sempre um processo
de aprendizagem não planeado e não in-
tencional. Todas as actividades de apren-
dizagem, quer sejam organizadas ou infor-
mais, têm este efeito colateral. Para este
fenómeno, é utilizada a expressão de currícu-
lo informal (Westberg, 1996) ou aprendi-
zagem no dia-a-dia, que resulta da  prática
das tarefas no local de trabalho ou da ex-
periência profissional (4). Este tipo de apren-
dizagem localizada ou contextualizada (Säl-
jö, 2000) pode ser positivo e frutífero, de-
sempenhando muitas vezes um papel es-
sencial para o indivíduo e a empresa. Esta
perspectiva da aprendizagem é uma pers-
pectiva bastante recente que encontramos
não só na investigação desenvolvida na área
da aprendizagem, como também nos concei-
tos de gestão mais modernos. Uma das fi-
nalidades da organização da aprendizagem
ou da gestão do conhecimento consiste em
controlar este tipo de aprendizagem. Esta fi-
nalidade tem alguns aspectos negativos, em-
bora sejam raramente discutidos, sobretudo
nos conceitos modernos de gestão. Nos es-
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(4) Lave, 2000; Lave & Wenger, 1991;
Wenger, 1996; 1998.



tudos de investigação sobre a aprendizagem
no local de trabalho, os problemas inerentes
à aprendizagem localizada são analisados
de forma mais recorrente (ver, por exem-
plo, Abrahamsson et al., 2002). Um dos pro-
blemas reside no facto de a aprendizagem
localizada ocorrer em meios mais restritos
e proporcionar conhecimentos demasiado
específicos e relacionados com um deter-
minado contexto. Além disso, este tipo de
aprendizagem pode facilmente transformar-
se num processo de adaptação, proporcio-
nando poucas oportunidades de renovação
ou inovação, uma vez que assenta, em lar-
ga medida, num procedimento mimético
sem racionalização. 

Este tipo de aprendizagem informal e não
intencional também pode ser encarado co-
mo parte de um processo de socialização,
um processo em que um indivíduo se tor-
na membro de pleno direito de uma orga-
nização (Lave, 2000; Wenger, 1998; Salmi-
nen-Karlsson, 2003). As pessoas aprendem
muito rapidamente quais são os valores de
uma organização e adaptam-se a esses va-
lores. Os membros de uma organização criam,
de forma consciente ou inconsciente, ideias,
opiniões, atitudes e acções em conjunto. Es-
te tipo de aprendizagem poderá, por vezes,
entrar em conflito directo com o processo
de aprendizagem intencional e planeado no
local de trabalho. Por exemplo, nas minas
de carvão na Austrália, a cultura reinante
está de tal modo enraizada na tomada de
riscos, na competitividade, na violência e na
agressividade que se sobrepõe aos inúme-
ros esforços desenvolvidos pelas empresas
no sentido de formar e sensibilizar os mi-
neiros para os aspectos da segurança (So-
merville e Abrahamsson, 2003). Outros as-
pectos “negativos” que podem ser assimila-
dos no processo de aprendizagem são a su-
bordinação, a passividade e a impotência
ou a resignação que levam as pessoas a acei-
tar condições de trabalho inferiores às que
seriam apropriadas ou necessárias. Existem,
ainda, muitos comportamentos, normas e
símbolos relacionados com o género que
vão sendo assimilados no processo de apren-
dizagem. As pessoas assimilam os aspec-
tos associados ao género e à ordem do gé-
nero. Por outras palavras, existe uma dife-
rença entre a matéria ensinada, a matéria as-
similada e a matéria posta em prática. Este
é um aspecto importante que tem, no en-
tanto, sido negligenciado no debate sobre
a aprendizagem no local de trabalho. 

Obstáculos à mudança na estrutura
organizacional

Iremos neste ponto apresentar uma breve
abordagem sobre um paradoxo interessan-
te existente nos modelos e instrumentos mo-
dernos de organização. A fim de promo-
ver a aprendizagem no local de trabalho, a
criatividade, a inovação e o desenvolvimento,
as pessoas não deveriam ser objecto de um
controlo rigoroso, mas sim dispor de liber-
dade. Essa liberdade dá, todavia, azo ao in-
cumprimento e ao retorno às velhas práti-
cas. Os problemas, as dificuldades e a re-
sistência passiva por parte tanto dos trabal-
hadores, como dos empregadores, assim co-
mo as situações de conflito comprometem
o desenvolvimento do trabalho existente e
das potenciais oportunidades de trabalho.
As organizações correm o risco de voltar a
adoptar modelos anteriores, ainda que esta
opção seja irracional e contraproducente
(ver March e Olsen, 1989; Lovén, 1999;
Ackroyd e Thompson, 1999). Podemos ob-
servar um paradoxo semelhante nos concei-
tos de flexibilidade, organização informal e
auto-organização. Na obras de referência
sobre gestão, assim como na investigação
sobre a aprendizagem no local de trabalho,
a auto-organização é vista como um ele-
mento desejável, que confere às empresas
uma flexibilidade que lhes permite adapta-
rem-se às exigências do mercado, à globa-
lização, assim como aos novos produtos e
tecnologias. Ackroyd e Thompson (1999)
referem-se, contudo, à auto-organização in-
formal como um elemento problemático das
organizações. Este tipo de auto-organização
também poderá, em nosso entender, in-
centivar as pessoas a regressar aos métodos
mais antigos. 

Uma das formas de analisar os mecanis-
mos ou motivos de reversão consiste em es-
tudar o resultado final do processo de re-
versão. Muitas vezes, existem na situação de
partida estruturas de poder fundamentais e
diferenças de estatuto que são subsequen-
temente mantidas, mudando apenas o for-
mato ou a forma. O género ou a “ordem do
género” constitui um elemento importante
das estruturas de poder e das diferenças de
estatuto (Hirdman, 1988; Connell, 1995). Se
não forem tomadas em devida consideração,
as estruturas organizacionais baseadas no gé-
nero podem contribuir de forma quase na-
tural para um retorno a modelos anteriores,
não obstante o facto de o actual modelo
de gestão visar uma finalidade totalmente
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oposta. (ver também Abrahamsson, 2000;
Lindgren, 1999; Sundin, 1998; Hollway, 1996;
Collinson e Hearn, 1996). Este fenómeno é
particularmente comum quando as empre-
sas implementam modelos de organização
modernos que acabam por interferir na or-
dem do género. Existem, muitas vezes,
reacções discriminatórias quando são efec-
tuadas alterações à estrutura organizacional
no sentido de estabelecer a igualdade entre
homens e mulheres ao nível, por exemplo,
da remuneração, da posição hierárquica
ou da participação no mesmo esquema de
rotatividade (Abrahamsson, 2000; Baude,
1992; Cedersund et al. 1995; Sundin, 1998;
Pettersson, 1996). 

Uma das explicações para esse problema re-
side no facto de muitas das divisões organi-
zacionais (entre níveis, grupos e funções) e
níveis hierárquicos estarem relacionados com
o género (5). A ordem do género é um pa-
drão que pode ser facilmente identificado
quando observamos a sociedade a nível
geral (Hirdman, 1988; Connell, 1995). Exis-
tem em todas as culturas, épocas, situações
locais e organizações locais diferenças em
termos de poder, funções e hierarquia (Thu-
rén, 1996). Apesar destas diferenças, pode-
mos observar dois grandes princípios na
ordem do género: a segregação entre homens
e mulheres e entre feminilidade e masculi-
nidade e a segregação hierárquica, em que
os homens ocupam as posições de topo. Num
plano estrutural, uma organização fortemen-
te marcada por uma ordem do género, por
exemplo, nos casos em que existe uma se-
gregação e uma tipificação dos postos de tra-
balho e das tarefas profissionais em função
do género, pode constituir um entrave im-
portante quando se pretende introduzir mu-
danças de natureza organizacional no tra-
balho. Além disso, os conceitos de género,
feminilidade e masculinidade são muitas vezes
conservadores e podem criar obstáculos à
aprendizagem positiva, tanto a nível indivi-
dual, como a nível colectivo ou organizacio-
nal, isto é, ao nível do desenvolvimento da
organização. Uma organização fortemente
marcada pela ordem do género restringe o
espaço dos indivíduos quer a nível físico,
quer a nível mental, além de impedir o diálo-
go, a comunicação, bem como a congregação
e integração das diferentes experiências de
trabalho e o intercâmbio de competências
e conhecimentos (Abrahamsson, 2001). 

Os processos de segregação e hierarquização
são interessantes de analisar, na medida em

que constituem elementos opostos à inte-
gração e à descentralização, dois aspectos
fundamentais em que se baseiam os mode-
los modernos de gestão. Podemos aqui en-
contrar algumas das explicações não só pa-
ra as reacções reversivas, mas também pa-
ra as modificações na ordem do género.

Aspectos relacionados com o género e
as competências enquanto processos
sincronizados

As exigências do mercado de trabalho no
que diz respeito às qualificações (exigências
específicas em matéria de educação, aptidão
e competência) estão muitas vezes estreita-
mente relacionadas com áreas de interesse,
actividades/acções, características, compor-
tamentos, competências, atitudes e opiniões
ligadas ao género. Abrahamsson e Gun-
narsson (2002) abordam os aspectos do gé-
nero e das competências enquanto pro-
cessos sincronizados. As aptidões, compe-
tências e qualificações não valem nada
por si só. Constituem, em grande medida,
concepções sociais às quais são atribuídas
diferentes conteúdos, sendo valorizadas e
adaptadas em função das diferentes situações,
tal como sucede com a questão do género
(6). Um mesmo nível de aptidão, conheci-
mento ou competência é muitas vezes va-
lorizado e classificado de forma diferente,
consoante se reporte a uma mulher ou a um
homem. A versão ou sinónimo masculinos
dos termos associados aos comportamen-
tos, características ou qualificações tem nor-
malmente uma conotação mais positiva, mais
importante e de maior “competência” (Holm-
berg, 1996; Lindgren 1999). Os níveis de qua-
lificações exigidos não se baseiam sequer
no trabalho em questão e podem, nalgumas
situações, funcionar como uma forma de
controlar o acesso ao emprego. As descrições
de funções, qualificações e competências
podem ser definidas e formuladas de uma
forma que privilegia os homens em detri-
mento das mulheres. Em contrapartida, quan-
do existe falta de mão-de-obra masculina,
as mulheres são muitas vezes admitidas em
sectores de actividade dominados pelos ho-
mens. Nestas situações, são frequentemen-
te atribuídas às mulheres qualificações que
não são supostas possuir normalmente (Fürst,
1998; Gunnarsson, 1994).

Não há dúvida que a ordem do género en-
raizada no local de trabalho e no processo
de aprendizagem informal fomenta a dis-
criminação em razão do género, mas a si-
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(5) Esta realidade foi demonstrada,
analisada e discutida na vasta acti-
vidade de investigação realizada
sobre o género e o trabalho. Ver, por
exemplo, Abrahamsson, 2000; Ac-
ker e van Houten, 1974/1992; Ac-
ker, 1990 e 1992; Baude, 1992; Gun-
narsson, 1994; Hirdman, 1988, 1998
e 2001; Kanter, 1977; Korvajärvi, 1998;
Kvande 1998, Lindgren, 1985, 1996
e 1999; Pettersson, 1996; SOU 1998:6;
Wahl, 1992 e 1996 e Wahl et al, 1998.

(6) Este documento apresenta um
princípio básico segundo o qual o
género resulta de um processo de
construção social e constitui um ver-
bo, uma actividade e algo que está
sempre presente. Nesta perspectiva,
o género (carácter feminino e mas-
culino) é visto como algo que as
pessoas desenvolvem e constroem
nas relações sociais, não sendo, por
essa razão, definitivo ou estável (Gun-
narsson et al, 2003; Korvajärvi, 1998;
Gherardi, 1994). Constitui, pelo
contrário, um elemento maleável e
mutável. Aquilo que consideramos
como masculino e feminino varia
com o espaço e o tempo, sendo es-
sas concepções tão frágeis ao pon-
to de necessitarem de um meio de
protecção e justificação (Connell,
1995).



tuação não é assim tão linear. Abrahamsson
e Gunnarsson (2002) analisaram alguns as-
pectos relevantes nos novos padrões orga-
nizacionais e situações em que padrões e
práticas tradicionais associados ao género
coexistem com novos padrões e práticas as-
sociados ao género. A ordem do género po-
de ser restabelecida num nível, de forma a
proporcionar mudanças a outro nível, a exem-
plo do que sucede com a definição das com-
petências sociais numa perspectiva do gé-
nero masculino. Em algumas situações, os
conteúdos e significados associados ao gé-
nero são reformulados, transformados e adap-
tados aos modelos de gestão modernos. Efec-
tivamente, as mudanças na concepção do
género podem constituir um elemento de
apoio necessário para a implementação dos
modelos de gestão modernos. Existem entre
a concepção do género e a concepção das
competências múltiplas ligações e a influência
entre estes dois processos é mútua. Tanto
nas organizações novas, como nas organi-
zações já existentes, as pessoas passam por
um processo de socialização. Este processo
faz parte da aprendizagem, sendo consi-
derado um processo necessário para apren-
der todas as coisas novas que permitem às
pessoas adaptarem-se e mudarem (através
da educação, da formação profissional ou
simplesmente através de uma mudança de
opiniões, atitudes ou comportamentos) com
vista a adquirir as competências exigidas. 

Para uma perspectiva integrada:
conclusões

O presente artigo, que se baseia na publi-
cação sobre as condições relativas à edu-
cação, às competências e ao trabalho na Sué-
cia, tem uma finalidade essencialmente
explicativa. Pretendemos saber se as questões
da educação, da oferta de qualificações no
mercado de trabalho, da aplicação de com-
petências no trabalho e da aprendizagem
no local de trabalho podem ser analisadas
numa perspectiva mais integrada. Consi-
deramos que não temos vindo a ser bem su-
cedidos neste propósito ou “missão im-
possível”. Os economistas, os sociólogos, os
peritos em pedagogia e os especialistas na
área das ciências humanas e do trabalho
analisam os problemas de perspectivas di-
ferentes e à luz da sua própria disciplina.
Em certo sentido, ainda vivemos no tradi-
cional dilema entre o rigor e a relevância.
Quanto mais analisamos as condições es-
pecíficas de um determinado local de tra-
balho, incluindo os seus códigos culturais,

aspectos organizacionais e sistemas de pro-
dução, assim como o longo percurso de so-
cialização percorrido desde a fase de apren-
dizagem até à fase de consagração profis-
sional, mais nos afastamos das teorias ma-
croeconómicas do capital humano e do fun-
cionamento do mercado de trabalho. Ape-
sar dos problemas que se levantam com es-
se tipo de abordagem interdisciplinar, consi-
deramos que vale a pena analisar o mesmo
fenómeno sob diferentes perspectivas teóri-
cas. As abordagens quantitativas e qualita-
tivas parecem estar ainda isoladas num mun-
do académico que mantém poucos ou ne-
nhum contacto, relação social ou colabo-
ração com o mundo exterior. 

Defendemos ainda a necessidade de criar
um espaço comum ou uma plataforma
conceptual e teórica para analisar e discutir
a interacção existente entre a aprendizagem
escolar e a aprendizagem no local de tra-
balho, bem como as respectivas funções
principais. É necessário adoptar abordagens
cada vez mais sofisticadas para analisar os
aspectos não visíveis da interacção existen-
te entre a educação formal e a aprendiza-
gem que ocorre fora das entidades educati-
vas em ambientes não formais e informais.
Além disso, acreditamos que os estudos sobre
o papel da educação e da aprendizagem nas
mudanças que ocorrem nos mercados de
trabalho e ao nível dos locais de trabalho
são vitalizados e reforçados por uma pers-
pectivo do género.

Que soluções podemos então propor rela-
tivamente ao dilema entre excesso de edu-
cação e défice de aprendizagem? De um mo-
do geral, todas as economias visam asse-
gurar o melhor equilíbrio possível entre a
oferta e a procura no que diz respeito ao
nível de educação e formação da força de
trabalho. O abrandamento da economia re-
gistado nos últimos anos e o aumento do
desemprego nalguns países, aliados a uma
política de expansão da educação poderão
contribuir para um excesso de oferta de tra-
balho e um excesso de educação a curto
prazo. Outro aspecto negativo que poderá
influenciar as futuras gerações de estudantes
do ensino superior é o facto de existirem
cada vez mais pessoas com diploma de en-
sino superior a quem não é dada oportu-
nidade de aplicar as suas qualificações e
competências no trabalho. A má utilização
ou utilização abusiva de qualificações e com-
petências poderá também exercer uma in-
fluência negativa na produtividade e no cres-
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cimento económico. O fosso étnico existente
nalguns países em termos de aptidões consti-
tui um exemplo típico.

Devemos, assim, enfrentar o enorme desa-
fio de desenvolver novas formas de organi-
zação do trabalho mais flexíveis, que pro-
porcionem mais autonomia e mais oportu-
nidades de aprendizagem e desenvolvimento.
É necessário, ainda, prestar mais atenção à
perenidade e sustentabilidade do ensino ge-
ral e das competências gerais, assim com ao
ensino profissional. Isto é válido não só pa-
ra os sectores do mercado de trabalho em
que a procura é cada vez menor, mas tam-
bém para todo o mercado de trabalho em
geral numa perspectiva de futuro. Deverá
ser estabelecido um novo equilíbrio entre o
perfil generalista e a orientação especiali-
zada, na medida em que é (tal como sempre
foi) extremamente difícil prever e antecipar
o equilíbrio entre oferta e procura nos di-
ferentes sectores do mercado de trabalho.
As orientações especializada e generalista
deverão andar a par e passo e incluir uma
componente curricular nuclear e uma com-
ponente profissional (Abrahamsson, 2002). 

Em última instância, é necessário analisar os
actuais modelos de gestão e a forma como
se relacionam com as realidades do mundo
do trabalho. O desequilíbrio verificado na
saúde no trabalho e a aumento dramático
das licenças por doença ao longo dos últi-
mos anos constituem os temas que mais dis-
cussão tem levantado no actual debate sobre
o mundo do trabalho na Suécia. A intensi-
ficação do trabalho, a redução de efectivos,
a falta de pessoal e a constante mudança
nas estruturas organizacionais têm surtido
um impacto negativo nas condições de
trabalho e nos custos sociais do trabalho.
Em muitos locais de trabalho, a linha que
separa uma organização do trabalho mo-
desta de uma organização do trabalho me-
diana ou débil é muito ténue. O tempo dis-
ponível para reflectir e aprender tende a ser
muito limitado neste tipo de contexto, o que
favorece mais a extinção de competências
do que o desenvolvimento de competên-
cias. A flexibilidade dos horários de traba-
lho, aliada à insegurança no emprego e ao
aumento dos contratos de trabalho tem-
porário também tiveram repercussões ne-
gativas na aprendizagem e desenvolvimen-
to no local de trabalho (Aronsson, 2002).

Se aumentar o número de diplomados do
ensino superior a exercerem profissões de

baixo ou médio nível de qualificação, es-
taremos perante uma situação de desperdício
de competências ou até mesmo de extinção
de competências, quer a nível individual,
quer ao nível da sociedade. O fenómeno do
défice de aprendizagem ou da subutilização
de aptidões, competências ou conhecimen-
tos tácitos é outro exemplo de não apro-
veitamento apropriado de valores cogniti-
vos numa sociedade ou numa economia.
Importa, por essa razão, reconhecer, docu-
mentar, validar e certificar as capacidades
ou competências adquiridas na aprendiza-
gem informal. Será uma forma de tornar a
aprendizagem tácita e as experiências in-
formais mais explícitas e úteis para a vida
quotidiana e no trabalho (7).

Por último, haverá todo o interesse em ana-
lisar de forma mais profunda a linguagem
da educação, da aprendizagem e da gestão
nos contextos relacionados com o trabalho.
Nas esferas mais altas da política, o discur-
so da “educação, educação, educação” ou a
retórica da aprendizagem ao longo da vida
são utilizados num número cada vez maior
de contextos, acabando muitas vezes por
perder o seu verdadeiro significado. Verifi-
ca-se um fenómeno similar no que diz res-
peito à aprendizagem e gestão organiza-
cional, em que o discurso do domínio e
controlo cultural e económico é proferido
de forma igualmente simplista e recorrente.
O meio da investigação depara-se, assim,
com um grande desafio que consiste em
analisar, desconstruir e formular uma opi-
nião crítica sobre o novo discurso da edu-
cação, aprendizagem e gestão. Outro desa-
fio importante passa por consolidar e fun-
damentar empiricamente os estudos sobre
o contexto, o conteúdo e os resultados da
aprendizagem no local de trabalho. 

Se o impacto da educação sobre o indivíduo
e a sociedade não é tão importante quanto
o consideram os decisores políticos, os so-
ciólogos devem assumir seriamente as suas
responsabilidades sociais e analisar, clarificar
e orientar as acções políticas e individuais
que interferem com o valor da educação e
da aprendizagem. A educação e aprendiza-
gem não são necessariamente uma expe-
riência extraordinária, económica e com-
pensadora. A aprendizagem no local de tra-
balho também pode ser encarada como um
instrumento para influenciar, controlar e mo-
nitorizar o conteúdo e os processos relativos
às tarefas profissionais desempenhadas pelo
trabalhador. A aprendizagem tende por vezes
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(7) Ver, por exemplo, SOU 2001:78
Validering av vuxnas kunskap och
kompetens samt Björnåvold, J. (2000).
Assegurar a visibilidade das com-
petências. Identificação, avaliação e
reconhecimento da aprendizagem
não formal na Europa. Cedefop:
Salónica.



a ser enobrecida e anunciada como um fac-
tor de emancipação, autonomia e auto-contro-
lo. Esta visão representa apenas, em nosso
entender, uma face da moeda. Os currículos
implícitos resultantes da aprendizagem no lo-
cal de trabalho escondem outra realidade:
o processo contínuo de qualificação, selecção

e moldagem de comportamento dos traba-
lhadores no que se refere à cultura organi-
zacional, às tarefas profissionais e às condições
de saúde no trabalho, assim como a estrutu-
ra de género existente no mercado de tra-
balho e as suas micro-influências na vida pro-
fissional quotidiana. 
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