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QUALIFICAÇÃO E VIDA ACTIVA

1. ENQUADRAMENTO

A qualificação das pessoas para tarefas ligadas à vida activa é uma

responsabilidade nacional prioritária. Não tem merecido, infelizmente, a necessária

atenção prática e consistente dos mais responsáveis: os titulares do poder

político-administrativo e os empresários e gestores da actividade económica

pública e/ou privada..

2. EQUÍVOCOS I

Articular a vocação e operação do sistema formal de ensino com as exigências da

economia real � traduzidas no paradigma de uma educação-formação para a

mudança � é tarefa não apenas difícil do ponto de vista técnico-pedagógico mas,

sobretudo, exigente quanto à metodologia do trabalho a desenvolver: não
dispensará, sob pena de logro total e consequente desperdício de recursos,
a íntima cooperação dos serviços públicos envolvidos com as
representações privadas da economia real. A verdade é que, sendo isto óbvio �

tanto quanto o é reconhecer que não há economia sem empresas � vimos

consumindo décadas de oportunidades e gerações perdidas, produzindo

sucessivas teorias e modelos, reorganizando, reestruturando, alimentando

monstruosidades burocráticas que proclamam servir a competitividade nacional

mas apenas sustentam o crescimento incessante de uma generalizada

mediocridade.

Desde que, em nome da democratização do ensino e de outras fórmulas

semelhantes e vazias, foi superiormente decidido extinguir o Ensino Técnico

Profissional, temos vindo a testemunhar o progressivo e dramático

empobrecimento do nosso tecido industrial. A falácia do desenvolvimento � e

conseguir o acordo sobre o que isso é e como se avalia?! � definitivamente ganho

por milagrosa intervenção das novas tecnologias da informação - não é apenas o

lamentável equívoco transformado em �slogan� da ignorância: instila na sociedade

portuguesa � e sobretudo nos mais jovens � a ilusão de que uma mera, ainda que

indispensável, ferramenta de trabalho contém e disponibiliza com um simples

�click�, toda a informação e todo o conhecimento que abrem as portas da

felicidade...!
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3. O FACTOR HUMANO

O valor do trabalho e do esforço pessoal persistente e sério, o espírito e a prática

do respeito e da solidariedade, o culto da Pátria e da sua História, a consciência da

partilha na aventura de prolongar e enriquecer a herança que nos cumpre passar

às novas gerações não ocupam, há demasiado tempo, nos programas e na prática

das nossas escolas o lugar primeiro que deveriam merecer. Assim sendo, à

realidade virtual gerada pela �cultura das novas tecnologias da informação� soma-

se o vazio das referências verdadeiramente reais e humanizantes: o resultado,

em termos sociais, é o dramático crescimento do individualismo, gerador da

solidão e das perturbações de relacionamento que agitam, entre outras, as

comunidades escolares e empresariais; em termos económicos, as consequências

traduzem-se, ao lado de um desolador processo de desmaterialização da nossa

economia � causa próxima do agravamento das contas externas por aumento

inusitado do volume e valor das importações � no empobrecimento generalizado

do nosso parque industrial, impossibilitado de se regenerar por razões de ordem

financeira e fiscal mas igualmente por razões devidas à endémica carência de

competências profissionais: factor decisivo que limita a capacidade tecnológica e

prejudica a competitividade.

É o factor humano, como sempre e em tudo, que distingue as sociedades e as

economias. É ao factor humano que o país deve conferir a prioridade absoluta, e o

melhor critério de validação de qualquer estratégia de desenvolvimento global

reside indubitavelmente na importância prática conferida às políticas de

valorização das pessoas.

4. EQUÍVOCOS II

Acontece que vários equívocos têm comprometido a nitidez das análises da

realidade empresarial portuguesa, não apenas nas vertentes organizacional e

financeira mas também no que respeita às dependências tecnológicas e ao

desenho e natureza das estruturas humanas que lhe estão associadas.

De facto, convivem em Portugal,  desde sempre, realidades radicalmente distintas

a que, por comodidade administrativa ou ignorância sociológica e económica das

organizações, continua a designar-se por empresas. Sabemos todos que a

esmagadora maioria das referidas organizações não preenche os requisitos

mínimos característicos de uma empresa: falta-lhes a identificação e até a noção

do respectivo negócio, a estrutura organizativa e funcional, a capacidade
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financeira, a prática ou mesmo uma ideia sobre as mais elementares regras de

gestão. A verdade é que mais de 90% do chamado tecido empresarial português é

constituído por organizações deste tipo que, assim mesmo, asseguram

praticamente  80% do emprego. Quer dizer: têm um desempenho e são agentes
do nosso quadro económico mas a superação das suas insuficiências deve

começar por intervenções nos planos social e educativo/formativo.

5. POLÍTICA E ESTRATÉGIA

Uma estratégia nacional de valorização das pessoas não pode, pois, continuar a

privilegiar concepções , recursos e instrumentos de aplicação universal, modelados

para a obtenção de �ratios� favoráveis e para uma perigosa extensão da cultura

tecno-burocrática do Estado. Um eventual mas fugaz sucesso político pode até

reconhecer competências gerais e avulsas que alimentam alguns �egos�, mas não

resolverá as questões de fundo: porque as necessidades precedem as políticas e

estas não podem ignorar as realidades sociais, culturais e económicas específicas

de diferentes regiões e sectores. E como, entretanto, o nosso �espaço natural� se

alargou a  outras realidades, sem que tenha havido tempo para �caldear�

diferenças e ir construindo novas estruturas de convívio social e cooperação

político-económica, as decisões terão que ponderar mais o que representa a
progressiva consolidação de um sistema de valores do que a efémera
construção de sistemas de poder...

A função educativa não pode ser reduzida � mais uma vez e sempre por tentação

do insaciável poder burocrático � a um mero sistema educativo. Ainda pior será se

à sua nobreza e complexidade forem agregadas responsabilidades na área da

qualificação profissional, sendo certo que ao Ministério da Educação faltam as

estruturas de ligação � portanto de conhecimento da realidade empresarial e das

suas  necessidades -, acrescendo que não dispõe, há muitos anos, de experiência

pedagógica, competências técnicas e equipamentos didácticos para realizar, com

o mínimo de credibilidade, acções na área da formação profissional.

6. OBJECTIVOS E CLIENTES

A preparação para a vida activa tem um objectivo: fazer de cada pessoa, mais ou

menos jovem, um cidadão: consciente dos seus deveres e direitos, equilibrado

consigo mesmo e com a comunidade em que se integra, entre outras coisas

porque dispõe das habilitações e competências que lhe permitem contribuir para o

desenvolvimento harmónico do conjunto nacional: nos planos social, cultural,
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político e económico! Mas todo o trabalho de valorização do factor humano

nacional tem também um cliente principal: o universo das empresas �

particularmente as da economia real, as que sabem e podem produzir os bens e

serviços transaccionáveis que podem alimentar a balança comercial do lado das

exportações, aumentando assim a riqueza nacional e, consequentemente os

factores de reforço da nossa independência.

É por tudo isto que as decisões políticas que objectivam as estratégias de

qualificação dos nossos recursos humanos não podem deixar de atribuir aos
agentes da economia real e às suas representações institucionais  um papel
absolutamente fulcral. É por tudo isto que a construção de um modelo

operacional de qualificação para a vida activa que ignore os contributos

irrecusáveis dos seus clientes � as empresas! � está condenado ao fracasso. O

país assistirá � veremos se pacificamente � ao desmoronar de mais uma tentativa

de resposta à questão principal da nossa vida colectiva: porque foi ignorado o

contributo activo, e não apenas formal, de quem, exclusivamente, pode identificar a

necessidades em termos das competências adequadas às exigências da
actividade económica real.

Todos conhecemos, de resto, os frutos da desastrosa experiência de extensão das

condições de acesso ao ensino superior, consubstanciada na proliferação de

universidades... Por efeito deste voluntarismo de enviesada cultura �democrática�,

permitiu-se, à sombra de instituições seculares da máxima respeitabilidade, que se

instalassem no país algumas organizações desqualificadas relativamente à

competência universitária, que, ainda por cima, acumularam e utilizaram de modo

criminoso as verbas escandalosas obtidas por extorsão de famílias obcecadas pelo

sonho, sem dúvida legítimo, de terem filhos doutores...

As dezenas de milhar de jovens licenciados, oriundos das boas e das más

universidades, e também de alguns politécnicos, testemunham o desastre de um

ensino formal que tem vivido à margem da realidade e que, cumulativamente,

ajudou a instalar na consciência colectiva a ideia de que a formação
profissional é um  último recurso para os que não são capazes de frequentar,
com aproveitamento, a escolaridade formal obrigatória: são os excluídos da

normalidade que, afinal, produz excluídos da realidade! Entre os excluídos

licenciados e os excluídos inadaptados corre a vida, perturbada e difícil, de uma

actividade económica que não pode aproveitar nem uns nem outros.
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7. UM MODELO ISOLADO DA REALIDADE

Foi criado um novo modelo para a formação profissional. Aos que mais interessa,

tudo foi ocultado. � Não se vislumbra para tamanho erro senão o inevitável

fracasso: as estatísticas vão abarrotar de índices gloriosos que nos colocarão

numa ilusória vanguarda da Europa; à economia e às empresas que a realizam

nada aproveitará.

Os recursos destinados à formação profissional, disponibilizados pelas empresas e

pelos seus trabalhadores, via segurança social, serão utilizados segundo critérios

sobre os quais os que pagam não foram consultados, e através de estruturas

operacionais que os não integram e são totalmente alheias à economia real.

Mas o que representa este detalhe, comparado com as lições de boa gestão

empresarial que frequentemente recebemos de alguns �especialistas� que nunca

entraram numa empresa nem têm qualquer ideia de como funciona?
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