


 
 

Resumo 

 

Nas últimas três décadas, a realidade portuguesa tem sofrido múltiplas 

transformações no que diz respeito aos esforços desenvolvidos na qualificação 

escolar e profissional da sua população, nos vários níveis de ensino, de forma a 

por um lado, aproximar-se dos seus parceiros europeus e, por outro lado, fazer 

face a um mundo global e competitivo. Ganhou forma o paradigma da 

Aprendizagem ao Longo da Vida e a promoção de iniciativas que promovessem a 

educação e a formação de adultos (EFA), nomeadamente aquelas que 

preconizassem a valorização da certificação escolar e profissional das 

competências adquiridas por vias não formal e informal, através do 

desenvolvimento do sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC) em Centros Novas Oportunidades (CNO). A par da criação 

da rede de CNO, surge a necessidade de definir os elementos constituintes das 

suas equipas técnicas, emergindo novas atividades profissionais, caracterizadas 

por funções e atitudes face à EFA absolutamente inovadoras. Realçamos neste 

trabalho a atividade de Técnico RVCC por se relacionar intimamente com o 

percurso profissional da autora e justificado pelo papel central que desempenha 

em todo o processo RVCC no acompanhamento e apoio prestado aos candidatos 

a certificação. A transversalidade da sua intervenção explica ser o Técnico RVCC 

quem estabelece uma relação mais próxima e personalizada com o adulto. O 

objeto de estudo da presente investigação é contribuir para a compreensão do 

significado que o candidato atribui ao papel da relação estabelecida com o 

Técnico RVCC no envolvimento e sucesso do processo RVCC. No sentido de 

levar a cabo esta missão, adotou-se uma metodologia qualitativa de estudo de 

caso assente na realização de um grupo de discussão focalizada com 6 adultos 

que realizaram e concluíram o processo RVCC. As principais conclusões desta 

investigação permitem-nos afirmar que os objetivos foram na sua globalidade 

atingidos e, através da análise dos discursos, os participantes sublinham e 

reconhecem que relação estabelecida com o profissional de RVCC é estruturante 

nos processos de transformação humana, sendo ressignificada pelos sujeitos 

como um ingrediente transversal a todo o processo de RVCC e garante do 

sucesso do mesmo. Por último, apresenta-se uma breve reflexão acerca das 



 
 

fragilidades e potencialidades do estudo desenvolvido e avançadas algumas 

sugestões para futuras investigações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

In the last three decades, portuguese reality has experienced multiple 

transformations in regard to the efforts made in academic and professional 

qualifications of its population, on the different levels of education so, on the one 

hand, approaching its European partners and, on the other hand, facing a global 

and competitive world. The paradigm takes shape the Lifelong Learning 

(Aprendizagem ao Longo da Vida) and promoting initiatives which promote 

education and training of adults (EFA) namely those that can profess valuing 

academic and professional certification of skills acquired through non-formal and 

informal, through the development of the system for Recognition, Validation and 

Certification of Competences (Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências - RVCC) in New Opportunities Centres (Centros Novas 

Oportunidades - CNO). Alongside the creation of the network of CNO, arises the 

need to define the elements of its technical teams, emerging new professional 

activities, characterized by functions and attitudes towards EFA absolutely 

innovating. We emphasize in this job the Technician RVCC activity to relate so 

closely with the author’s career and justified by the central role it that it plays in the 

whole RVCC process monitoring and support provided to candidates for 

certification. The crossover of its intervention explains to be the Technician RVCC 

who establishes a closer and personalized relationship with the adult. The object 

of study of this research is to contribute for the understanding of the meaning that 

the candidate attaches to the role of the relationship established with the Technical 

RVCC on the involvement and success in the RVCC process. In order to pursue 

this mission, was adopted a qualitative methodology of case study based on the 

realization of a discussion group focused with 6 adults that realized and concluded 

the RVCC process. The main conclusions of this research allow us to state that 

the objectives were achieved in its entirety and, through discourse analysis, 

participants emphasize and acknowledge that the relationship established with the 

professional RVCC is structural in the process of human transformation, and being 

re-signified by the subjects as a transversal ingredient in the whole RVCC 

process, and as a guarantee for the success. Finally, is presented a brief reflection 



 
 

about the weaknesses and the strengths of the study developed and suggested 

some suggestions for future research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Résumé 

 

Au cours des trois dernières décennies, la réalité portugaise a subi de 

nombreux changements en ce qui concerne les efforts en matière de qualifications 

académiques et professionnelles de la population dans les différents niveaux de 

l'éducation, afin d'une part, se rapprocher de ses partenaires européens et, d'autre 

part, à faire face à un monde global et compétitif. Prend forme le paradigme des 

initiatives d'apprentissage et de promotion de vie qui favorisent l'éducation et la 

formation des adultes (EFA), en particulier ceux qui préconisent la valorisation 

certification académique et professionnelle des compétences acquises par le non-

formel et informel, à travers le développement système de reconnaissance, 

validation et certification des compétences (RVCC) en centres nouvelles 

opportunités (CNO). Parallèlement à la création du réseau des CNO, le besoin de 

définir les éléments constitutifs de ses équipes techniques, l'émergence de 

nouvelles activités professionnelles, caractérisées par des fonctions et les 

attitudes envers l' EFA absolument innovant. Nous soulignons dans ce papier 

l'activité d'un RVCC technique pour son étroitement liés à la carrière de l'auteur et 

justifié par le rôle central qu'il joue dans l'ensemble de la surveillance de RVCC 

processus et le soutien fournis aux candidats à la certification. La transversalité de 

son intervention explique qui le technicien RVCC soit la personne qui établit une 

relation plus étroite avec l'adulte et personnalisé. L'objet d'étude de cette 

recherche est de contribuer à la compréhension de la signification que le candidat 

attaché au rôle de la relation établie avec la participation RVCC technique et la 

réussite du processus RVCC. Afin de mener à bien cette mission, nous avons 

adopté une méthodologie qualitative d'étude de cas basée sur la réalisation d'une 

discussion de groupe axé tenue avec 6 adultes et conclu que le processus RVCC. 

Les principales conclusions de cette étude nous permettent d'affirmer que les 

objectifs ont été accédés et dans son intégralité, en analysant les discours, les 

participants soulignent et reconnaissent que la relation établie avec le RVCC 

professionnel est structurant les processus de transformation de l'homme est de 

nouveau signifié par sujet comme ingrédient à travers l'ensemble du processus et 

assure le succès RVCC. Enfin, il présente une brève réflexion sur les forces et les 



 
 

faiblesses de l'étude développé et propose quelques suggestions pour des 

recherches futures. 
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Introdução 
 

Este trabalho surge do interesse em estudar a relação no binómio 

pedagógico existente entre candidatos inscritos em Centros Novas Oportunidades 

(CNO) que realizam o processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC) e o/a respetivo Técnico RVCC. O objetivo será por isso, 

perceber-se de que forma a dimensão relacional, enquanto elemento estruturante 

deste processo, afeta o desenrolar do processo RVCC, mais precisamente, a 

construção de um portefólio reflexivo de aprendizagens compatível com o nível de 

certificação pretendido.  

A seleção deste objeto de estudo resulta de vários fatores, destacando-se 

o papel das convicções pessoais da autora, fruto da sua experiência profissional 

no contexto de atuação em causa. Assim, por um lado, importará perceber, do 

ponto de vista dos candidatos certificados através do processo RVCC, até que 

ponto a relação estabelecida entre o/a Técnico/a RVCC e o adulto candidato a 

certificação se constitui como ingrediente para a consecução da pretendida 

certificação. Pretende-se assim contribuir para a compreensão das 

representações do adulto sobre aquilo que se considera também uma prática de 

intervenção no processo RVCC: a relação. Por outro lado, refletir sobre o papel e 

o perfil de competências do Técnico RVCC, apontados pelos adultos 

frequentadores do processo, no desenvolvimento dos processos RVCC.  

A relevância da natureza deste estudo justifica-se com a inexistência de 

investigação neste domínio, não só quanto à sua natureza, já que não se trata de 

um contexto de aprendizagem propriamente dito, mas também no que diz respeito 

à sua população alvo: os adultos. Na revisão bibliográfica constata-se a 

abundância de estudos sobre a importância da relação no processo ensino 

aprendizagem e nas relações professor aluno, entenda-se criança/jovem, mas 

quando se procura perceber a pertinência do mesmo fenómeno em contextos de 

educação e formação de adultos, a procura é improfícua. 

Assim, as conclusões deste estudo poderão tornar-se um indicador para 

todos os profissionais que estão presentes em processos e percursos de 

educação e formação de adultos, revelando como a relação pode influenciar a 
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sua concretização. Poderá ainda, de forma certamente modesta, contribuir para 

uma clara e inequívoca definição do perfil profissional do Técnico RVCC requerido 

no acompanhamento destes mesmos processos e percursos. 
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Capítulo I - A minha caminhada profissional (2001 – 2013) 

 

Iniciei o meu percurso profissional em Outubro de 2001, logo após terminar 

a minha licenciatura em Psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade do Porto (FPCEUP). Aliás, a minha primeira 

oportunidade de trabalho surgiu ainda antes de defender o meu relatório de 

estágio. No início do século XXI, o mercado de trabalho proporcionava mais 

oportunidades do que na atualidade, oferecendo aos jovens diplomados 

condições para concretizarem projetos profissionais, pela entrada no mundo do 

trabalho, no domínio para que tinham sido formados.  

Começava então mais de um decénio no acompanhamento de adultos com 

vista à sua certificação escolar, acrescentando mais algumas experiências de 

trabalho complementares, que me fizeram ter uma noção mais clara do campo de 

actuação de um Psicólogo, tantas vezes vasto e transversal, mas tantas outras 

vezes tão limitado e instrumentalizado por circunstâncias alheias à sua vontade. 

Apresento e descrevo de seguida todas as minhas experiências 

profissionais, umas mais pontuais do que outras, mas que me fizeram crescer 

pessoal, socialmente como profissional do desenvolvimento humano. No final 

desta descrição, darei um especial enfoque à experiência profissional que mais se 

destacou nesta minha caminhada e sobre a qual irá assentar o presente trabalho. 
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Percurso profissional principal 

 

Agência Nacional de Oficinas de Projeto (ANOP) 

A primeira experiência de trabalho, tal como já referi, teve início em 

Outubro de 2001 na ANOP, como Técnica de Reconhecimento, Validação de 

Competências (RVC) em regime itinerante. Naquela altura existiam somente seis 

Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (CRVCC) 

em Portugal e o investimento na formação de todos os elementos das suas 

equipas técnico-pedagógica era evidente. 

Foi o primeiro contacto com conceitos e práticas como: CRVCC; Agência 

Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA); processo RVCC; 

aprendizagens formais, informais e não formais; aprendizagem ao longo da vida; 

competências; referencial de competências-chave (RCC); Cidadania e 

Empregabilidade (CE), Linguagem e Comunicação (LC), Matemática para a Vida 

(MV) e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); júri de validação de 

competências; validação e certificação. Era todo um mundo novo de que eu 

pouco sabia, mesmo tendo abordado a sua existência na disciplina “Psicologia da 

Formação Profissional e da Educação de Adultos” (5º ano da licenciatura). 

Tratava-se de um projecto itinerante, fruto da parceria da ANOP com o 

outrora existente, Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR). O 

objectivo era proporcionar condições, através da realização do processo RVCC, 

para a obtenção da certificação escolar B2 e B3 (6º e 9º anos de escolaridade, 

respectivamente) a funcionários de museus que, não tendo a escolaridade 

obrigatória não poderiam progredir na carreira. Os processos seriam realizados 

no próprio local e durante o horário de trabalho, daí a necessidade da minha 

itinerância. 

Durante a semana que antecedeu o começo deste trabalho, li a 

documentação de apoio que na altura existia acerca dos CRVCC e assisti a 

algumas sessões (individuais). 

Todo o trabalho foi cuidadosamente planeado em cronograma, resultando 

processos RVCC compactados e muito programados no tempo. A minha estada 
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nos diversos locais era limitada e todas as sessões tinham de corresponder aos 

objectivos previamente definidos. Na altura, e apesar de só ter realizado sessões 

individuais com os sujeitos, senti que esta metodologia condicionou a relação 

estabelecida entre Técnica e o adulto candidato à certificação. Por outro lado, 

usufrui de condições de trabalho excelentes, em espaços acolhedores que 

garantiam todas as condições de privacidade.   

Outra consequência deste trabalho itinerante residiu na escassa 

possibilidade para o encaminhamento dos candidatos para outras ofertas de 

qualificação que se revelassem mais adequadas. A expectativa de que o 

processo RVCC resolveria a questão da progressão na carreira era elevada e a 

receptividade para respostas alternativas reduzida.  

Se atualmente os processos RVCC e as certificações daqui resultantes são 

vistos com alguma relutância, em 2001 a desconfiança e o desconhecimento 

eram ainda mais evidentes. Pude constatar graus variáveis de resistência por 

parte dos funcionários candidatos. Tinham a expetativa de uma modalidade de 

formação “tradicional”, na lógica do curso de formação em que iriam adquirir mais 

conhecimento e cuja certificação escolar teria somente efeitos para fins 

profissionais. O trabalho de desconstrução destas ideias foi uma constante em 

todos os locais e praticamente com todos os sujeitos. A minha participação neste 

projecto terminou em Março de 2002. 

 

 

Mudança e Recursos Humanos (MRH) 

 

Em Maio de 2002, dou continuidade ao meu trabalho como Técnica RVCC 

no CRVCC da MRH, grupo EDP - Energias de Portugal S.A.  

Este centro possuía a sua sede em Seia e duas filiais, Porto e Lisboa. Em 

Seia a equipa técnico-pedagógica ocupava um papel de destaque, uma vez que 

era lá que se encontrava a equipa de formadores, uma Técnica RVCC e os 

serviços administrativos. Em cada uma das filiais trabalhava uma Técnica RVCC, 
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usufruindo de algum apoio administrativo e de atendimento existente na estrutura 

do grupo empresarial em questão.  

A deslocalização dos serviços originou um CRVCC com características 

muito próprias. Apesar da intenção inicial ter sido considerar como único público-

alvo os colaboradores do grupo EDP, depressa se alargou à população em geral 

nos três locais de funcionamento. 

Ao nível metodológico, o afastamento da equipa fez com que o meu 

trabalho se continuasse a pautar pela autonomia. Contudo, as reuniões entre 

todos os elementos da equipa eram frequentes e muito salutares do ponto de 

vista da coerência das práticas a adoptar na condução dos processos RVCC.  

Ao nível da minha intervenção, desta experiência resultou um profundo 

conhecimento do RCC dado o tipo de acompanhamento prestado aos adultos. A 

distância física da equipa formativa era somente cessada nas sessões de 

formação complementar (FC), já que os formadores eram itinerantes e ora se 

deslocavam ao Porto ora a Lisboa. Assim, notava-se um claro e forte investimento 

na fase de reconhecimento o que originava um forte envolvimento entre Técnica 

RVCC e os candidatos.  

Para este investimento também contribuía outro factor de extrema 

importância: um público-alvo privilegiado, ou seja, na sua grande maioria os 

colaboradores deste grupo empresarial decidiam realizar o processo RVCC por 

sua livre iniciativa e o seu grau de motivação era elevado. Julgo que esta 

realidade se ficou a dever à cultura empresarial do grupo EDP, sempre marcada 

por oportunidades de aumento de conhecimentos e aquisição de competências e 

até de reconversão profissional, apoiada sempre por percursos sustentados de 

formação. Quanto aos cidadãos em geral, quando procuravam o centro faziam-no 

sobretudo por necessidades profissionais e revelavam igualmente um 

desempenho correspondente à certificação pretendida. 

Neste CRVCC foi possível a realização de percursos e acompanhamentos 

ajustados ao ritmo e às necessidades de cada sujeito, acompanhados em 

sessões individuais e coletivas, mas com um claro predomínio das primeiras. 

Julgo ter sido por este motivo que ocorria o estabelecimento de relações 

marcadas pela proximidade, colaboração e confiança com a Técnica. 
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Foi uma mudança fundamental que proporcionou uma significativa 

evolução profissional, não tanto pelo amadurecimento no desemprenho das 

minhas tarefas enquanto Técnica RVCC, mas sobretudo pelo contacto e 

adaptação a um contexto empresarial exigente e sujeito a normas pouco flexíveis, 

mas resultantes de uma prática consistente no que diz respeito à atividade 

formativa.  

 

 

Associação Empresarial do Baixo Ave (AEBA) 

 

Em Maio integro a equipa do CRVCC e posterior CNO da AEBA, 

novamente como Técnica RVCC (níveis básico e secundário, este último a partir 

de 2007). 

Tem início uma nova fase de trabalho em equipa, já que todos os seus 

elementos coexistem no mesmo espaço e contexto. Se por um lado, esta nova 

realidade facilitou o acompanhamento dos indivíduos e uma maior celeridade na 

conclusão dos processos RVCC, por outro notou-se uma maior centralidade nos 

objectivos a atingir, até porque o contexto de intervenção não se podia 

desprender de condicionalismos financeiros.   

Esta “aceleração” dos processos RVCC trouxe enormes exigências à 

equipa técnico-pedagógica, gerando a melhoria contínua do seu desempenho ao 

mesmo tempo que eram respeitadas todas as orientações presentes e 

aconselhadas na Carta de Qualidade dos CNO´s. Destas orientações destaco o 

papel reconhecido às sessões individuais (intercalares das sessões de grupo) e o 

número de horas aconselhado em cada uma das fases do processo RVCC.  

A mudança também foi significativa no que diz respeito ao público-alvo a 

acompanhar. A zona do Baixo Ave tem sido marcada por fortes solavancos 

financeiros e pude constatar os baixos índices de escolaridade, abandono escolar 

precoce e de baixa qualificação profissional acompanhados pela elevada taxa de 

desemprego. A este nível, reconheço o desapontamento sentido na altura. Estava 
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habituada a uma realidade muito específica, mas admito que nada representativa 

da realidade portuguesa.  

Dada a pouca oferta de alternativas de qualificação na região (fruto de 

decisões políticas nacionais e regionais), dão-se encaminhamentos para 

processos RVCC de forma excessiva. Era necessário ir ao encontro das 

expectativas e, sobretudo das necessidades manifestadas por aqueles que 

procuravam a certificação escolar. Nestes casos, a equipa reforçava o número de 

horas de formação complementar, garantindo a aquisição dos conhecimentos e 

sem comprometer o rigor dos processos e a conformidade das certificações. 

Nesta última entidade em que integrei um CNO, tentei sempre pautar o 

meu desempenho por princípios adquiridos anteriormente na minha formação 

académica e profissional, isto é, a relação de proximidade e respeito incondicional 

que é necessário estabelecer com os indivíduos alvo de intervenção. A meu ver, 

só assim se conseguiam criar laços e ser fonte de apoio em momentos de vida de 

transição e fragilidade emocional, como são as situações de desemprego ou de 

outras problemáticas próprias de qualquer ciclo de vida. 

Fazendo uma tentativa de balanço, é possível destacar três momentos 

significativos no meu percurso profissional que está designado como principal. 

Embora nestes três momentos se verifique uma base comum, a colaboração no 

sistema de RVCC, constituíram fontes distintas para a minha formação pessoal e 

profissional, muito devido às caraterísticas únicas dos contextos de intervenção e 

do meu próprio posicionamento face aos objetivos a atingir. Acompanhar um 

projeto praticamente desde o seu início é enriquecedor, apesar das hesitações, 

receios e dúvidas dirigidas à natureza e objetivos desse mesmo projeto. Assistir 

ao seu crescimento progressivo e sustentado permitiu a aquisição da confiança e 

credibilidade necessárias para o desempenho das minhas funções. Estar na sua 

desestruturação e queda, tendo em conta as informações atuais, não faz prever 

um futuro justo e condizente com os princípios da Andragogia na educação e 

formação de adultos em Portugal.  
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Outras experiências profissionais 

 

Ao longo destes doze anos de experiência profissional, foram surgindo 

outras experiências de trabalho em que sempre investi com entusiamo. Além de 

adquirir outras competências, era uma forma de alargar o leque de oportunidades 

de empregabilidade. Descrevo em seguida, e sucintamente essas mesmas 

experiências. 

  

 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

 

Em 2004 e 2005, altura em que ainda os licenciados em Psicologia podiam 

dar formação nas áreas base dos cursos EFA, fui responsável pelos módulos de 

CE em dois cursos de nível B3 de dupla certificação.  

Foi a minha entrada no “mundo” da formação, exigindo uma postura 

diferente em termos profissionais, mas igualmente fonte de satisfação pessoal. 

Apesar de se tratar de um papel diferente do de Técnica RVCC, encontrei logo 

muitas semelhanças que desde logo influenciaram a minha atitude e postura 

profissionais. Para mim foi claro qual o ponto comum: a proximidade com os 

sujeitos. 

 

Cursos de Formação Pedagógica de Formadores 

 

No ano de 2005 surge a oportunidade de integrar, como formadora externa, 

a equipa formativa pelos cursos de formação pedagógica de formadores. Desde 

então, tenho mantido esta colaboração em diferentes entidades e nos diversos 

módulos adequados ao meu perfil profissional.  
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Orientação Escolar e Profissional 

 

O acompanhamento de jovens em processos de orientação escolar e 

profissional tem surgido de forma pontual, o que exige um trabalho de atualização 

no conhecimento do sistema curricular e educativo. Ao mesmo tempo, são 

relembradas e postas em prática noções e competências fundamentais adquiridas 

na licenciatura. 

 

 

Recrutamento e seleção 

 

Embora tenha sido uma experiência muito concentrada no tempo, participar 

em processos de recrutamento e seleção fez-me adquirir uma outra perceção de 

quem avalia e procura indivíduos face a um perfil de competências previamente 

definido. Achei uma tarefa de difícil concretização. Avaliar alguém com base numa 

entrevista fugaz, com pouco mais de trinta minutos, ter de elaborar um relatório e 

emitir um parecer que poderia influenciar de forma determinante a conquista de 

um posto de trabalho, foi para mim um objetivo penoso e gerador de angústia. Por 

este motivo, não dei seguimento a esta tentativa. 

Todo este percurso permite identificar aspetos transversais e comuns, 

desde a educação e formação de adultos, a andragogia e o papel atribuído à 

relação pedagógica. Através deles consigo apontar o que realmente mais 

apreciei: o contacto direto com as pessoas, o estabelecer de relações que 

permitem potenciar o atingir de objectivos que elas próprias definiram para si e 

para as suas vidas. Por isso, ao longo deste percurso, destaco a importância da 

relação nos diferentes papéis profissionais que pude desempenhar. Em todos 

eles, encarei sempre o construir da relação como algo de precioso e fundamental 

para se atingir o sucesso no percurso de qualificação e/ou formação.  

Confrontada com a necessidade de selecionar a atividade mais significativa 

e o meu enfoque de análise, a escolha recai sobre a minha experiência de mais 
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de um decénio ao serviço da agora extinta Iniciativa Novas Oportunidades (INO). 

Faço uso da última terminologia empregue porque considero que traduz de forma 

mais ou menos fiel o significado que teve para muitos indivíduos.  
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Capítulo II – Enquadramento teórico e histórico social  

 

 

Neste capítulo, de natureza teórica, será feita uma breve abordagem aos 

níveis de escolarização e qualificação da população portuguesa que justificaram a 

criação de uma rede consistente de ofertas na educação e formação de adultos 

em Portugal, e nos anos subsequentes.  

Em seguida e consequente à criação de ofertas de educação e formação 

destinadas à população adulta, procura-se expor a importância do conceito 

subjacente e empregue neste trabalho acerca da aprendizagem ao longo da vida 

e a sua presença inquestionável em processos RVCC desenvolvidos em CNO. É 

traçado, de forma breve, o ciclo evolutivo desta iniciativa, refletindo sobre o papel 

dos profissionais envolvidos nos processos RVCC, nomeadamente o de Técnico 

RVCC. 
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2.1 Níveis de escolarização da população portuguesa  

 

 

Ao longo dos últimos trinta anos, Portugal tem assistido a um importante 

esforço na qualificação da sua população, nos vários níveis de ensino, de modo a 

resgatar o atraso que nos caracteriza face aos países mais desenvolvidos 

(Iniciativa Novas Oportunidades, 2006). 

De acordo com dados de 20001, cerca de 64,2% da população ativa 

portuguesa não possuía a escolaridade de nove anos. Porém, Portugal continua a 

apresentar baixos níveis de escolarização, abrangendo não só as gerações mais 

velhas, mas também os jovens.  

Como pode verificar-se no quadro 1, na estrutura de qualificações da 

população ativa portuguesa, em 2001 prevaleciam baixos níveis de escolaridade. 

 

 24 anos ou 

menos 

25-34 anos 35-44 anos 45 anos ou 

mais 

Total % 

Sem grau 

de ensino 

16.258 42.896 62.691 194.610 316.455 6 

1º ciclo 68.190 211.494 407.492 786.536 1.473.712 30 

2º ciclo 185.730 327.055 242.983 131.917 887.685 18 

3º ciclo 261.123 274.517 205.757 154.868 896.265 18 

Ensino 

Secundário 

161.735 300.839 196.717 140.780 800.071 16 

Ensino 

Superior 

37.192 239.628 165.645 173.555 616.020 12 

Total 730.228 1.396.429 1.281.285 1.582.266 4.990.208 100 

Quadro1. População ativa por nível de instrução segundo o grupo etário Fonte: INE, 
Recenseamento Geral da População, 2001 (Adaptado de Iniciativa Novas Oportunidades, 2006) 

 

                                                           
1 INE – Inquérito ao Emprego, 2000. 
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Segundo a mesma fonte, em 2005, cerca de 3.500.000 dos ativos 

possuíam um nível de escolaridade inferior ao ensino secundário, dos quais 

2.600.000 tinham um nível de escolaridade inferior ao 9º ano. Cerca de 485.000 

jovens, entre os 18 e os 24 anos (i.e., 45% do total) estavam a trabalhar sem 

terem concluído doze anos de escolaridade, 266.000 dos quais não chegaram a 

concluir o 9º ano. 

Apesar de ser visível alguma progressão dos indicadores, os ganhos 

relativos ao investimento em capital humano em 2006 ainda mantinham Portugal 

numa posição bastante recuada face à maioria dos parceiros da União Europeia 

(cf. Quadro 2).  

 

Países Média 

Noruega 13,8 

Dinamarca 13,6 

Alemanha 13,4 

Luxemburgo 13,4 

Finlândia 12,1 

França 11,5 

Grécia 10,5 

Espanha 10,5 

Turquia 9,6 

México 8,7 

Portugal 8,2 

Média OCDE 12,00 

Quadro 2. Média de anos de escolarização da população adulta. Adaptado de Iniciativa Novas 

Oportunidades, 2006 
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Ao analisarmos estatísticas mais recentes com dados relativos a 2011, é 

inegável a existência de uma recuperação no que diz respeito aos níveis de 

formação atingidos pela população portuguesa. De acordo com o Observatório 

das Desigualdades, tendo como base os resultados (provisórios) dos Censos, 

verifica-se um aumento, ainda que ligeiro, dos níveis de escolarização em 

Portugal.     

 

Nível de escolaridade % 

Nenhum 19,2 

Ensino básico 1º ciclo 25,4 

Ensino básico 2º ciclo 13,3 

Ensino Básico 3º ciclo 16,0 

Ensino secundário 12,9 

Ensino pós-secundário 1,4 

Ensino superior 12,0 

Quadro 3. Nível de escolaridade da população residente em Portugal em 2011 (%).  

Adaptado de Censos, 2011 

 

 

De acordo com os Censos 2011, cerca de 3/4 da população residente em 

Portugal tem um nível de escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do ensino 

básico: 19,2% não tem qualquer nível de escolaridade, 25,4% concluiu o 1º ciclo, 

13,3% o 2º ciclo e 16,0% o 3º ciclo do ensino básico. Apenas 14,3% tem 

qualificações escolares de nível secundário ou pós-secundário e 12,0% de nível 

superior. Pode inferir-se que, não só há ainda muito a fazer no domínio da 

educação e formação de adultos em Portugal, mas também no incremento de 

mecanismos e projetos que permitam o reconhecimento social dos saberes 

adquiridos e sua consequente e merecida certificação escolar.  
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2.2 Necessidade de iniciativas de educação e formação de adultos em 
Portugal 

 

Importa refletir, ainda que de forma breve, sobre a realidade espelhada no 

ponto anterior, que tem raízes no cenário histórico educativo português, mais 

concretamente no facto de Portugal não ter conseguido acompanhar a difusão do 

ensino primário e da literacia em toda a segunda metade do século XIX e durante 

a primeira metade do século XX (Carneiro, 2000 cit. in Amorim, 2006). Também a 

herança dos anos de ditadura e o isolamento político de Portugal na altura 

existente, foram decisivos para o cenário do atraso português (Novas 

Oportunidades, 2006), condicionando e até limitando o acesso da população ao 

sistema escolar. De facto, esta falta de investimento na área educativa fica a 

dever-se, segundo alguns especialistas (e.g., Amorim, 2006) não tanto à ausência 

de recursos financeiros, mas à inoperância política na tentativa de 

acompanhamento da tendência europeia. 

Organizações como a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) e o Conselho da Europa, revelavam desde 

a década de 70 (embora alguns acontecimentos na Europa já permitissem 

antever), fortes preocupações na defesa e implementação de um modelo de 

educação que permitisse potenciar uma educação ao longo da vida, recorrente ao 

sistema de ensino tradicional e permanente do ponto de vista do ciclo vital da vida 

dos adultos.  

O regresso de Portugal à UNESCO só aconteceu após a Revolução de 

Abril, quando já estava em marcha o movimento mundial de educação de adultos, 

estipulando a sua existência enquanto subsistema da educação permanente e da 

educação comunitária. A aliar a esta constatação, a condição de Portugal 

enquanto país semiperiférico, não obstante a sua adesão, em 1986 à 

Comunidade Económica Europeia, atual Comunidade Europeia, contribuiu na 

opinião de alguns autores (e.g. Imaginário & Castro, 2011) para o lento 

desenvolvimento da educação e formação de adultos em Portugal. Contudo, esta 

adesão relevou-se essencial já que permitiu uma nova estrutura e abertura 

económicas e abriu-se espaço para a concretização de direitos sociais, tais como 

a habitação, a saúde e a educação. 
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Na V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, em Hamburgo 

de 1997, é adotada a definição de Educação de Adultos como sendo o conjunto 

de processo de aprendizagem, formal ou não, mediante o qual os indivíduos 

adultos promovem as suas capacidades, aumentam conhecimentos e melhoram 

qualificações técnicas ou profissionais. Aqui são contempladas não só a 

educação formal e a educação de caráter permanente, mas também a educação 

não formal e informal, à luz de um determinado quadro de oportunidades sociais 

(UNESCO, 1998). 

Em Portugal, com a emergência das novas tecnologias de informação e 

comunicação, o fenómeno da globalização dos mercados e a constituição 

europeia, apareceram novos desafios que acentuaram as fragilidades estruturais 

da nação, evidenciando-se de imediato a baixa qualificação escolar e profissional 

dos recursos humanos. Assim, à problemática da Educação, juntava-se o da 

Formação, utilizando-se então a primeira, a grosso modo, para referir as práticas 

escolarizadas, e a segunda para designar os processos adaptativos e 

instrumentais relativamente ao mercado de trabalho (Canário, 1999).2 Se não 

fossem encontradas e implementadas formas de remediação deste problema, as 

consequências seriam desastrosas para o país, quer ao nível da sua afirmação 

cultural e económica, quer ao nível do exercício ativo da cidadania e mesmo ao 

nível da coesão social. 

Para ultrapassar esta preocupante limitação, o Plano Nacional de Emprego 

(PNE) realçou a necessidade de incentivos a projetos que promovessem a 

educação e formação ao longo da vida, especialmente dirigidos à população 

desempregada, aos trabalhadores em risco de desemprego e aos trabalhadores 

com baixas qualificações (Roteiro Estruturante, 2002). Já em 2000, o titular da 

pasta do Ministério da Educação Português, Augusto Santos Silva, definia a 

educação com base em quatro ideias centrais:  

“(a) que toda a pessoa dispõe de competências e pode pois formar-se, 

tornar-se sujeito de aprendizagem. (b) Que o desenvolvimento das 

capacidades e aptidões de cada um requer trabalho, esforço, disciplina, 

                                                           
2 Assim, a educação centrar-se-ia em práticas de alfabetização e educação permanente com 
direito a certificação escolar formal, e a formação enquanto componente essencial para o 
desenvolvimento e criação de emprego e a consequente aquisição de competências para o seu 
pleno exercício. 
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orientação. (c) Que assim se vai cada um superando a si próprio, 

enriquecendo a sua arca pessoal de competências, e participando, com 

outros, em projetos comuns, vai-se, como indicam as palavras, 

qualificando, educando, quer dizer, melhorando. (d) Que o esforço 

realizado e o mérito revelado podem e devem ser recompensados (…)” (cit. 

in Imaginário & Castro, 2011: 94). 

Esta necessidade foi reforçada, em Fevereiro de 2001, no Acordo sobre 

Política de Emprego, Mercado de Trabalho, Educação e Formação, assinado pelo 

Governo e parceiros sociais, em que “acordaram que a dinamização da educação 

e formação de adultos (…) deve ser conduzida através da valorização da 

certificação escolar e profissional das competências adquiridas ao longo da vida.” 

(Roteiro Estruturante, 2002: 8) 

Assim, com o benefício de fundos estruturais destinados a apoiar o 

percurso de ajustamento das qualificações nacionais aos padrões médios de 

desenvolvimento da União Europeia, assistiu-se a um crescente investimento na 

qualificação dos portugueses (Amorim, 2006). Destacam-se em especial, os anos 

2001-2010, em que as políticas e iniciativas no campo da educação e formação 

de adultos em Portugal refletem a consciência e a necessidade do país elevar os 

níveis de certificação escolar e profissional da sua população adulta.  

“A educação e formação de adultos vem assumindo uma crescente 

centralidade nos debates técnicos e políticos sobre a educação. A 

consciência do papel do conhecimento como fator de desenvolvimento 

económico e da necessidade de valorizar a relação entre educação e 

cidadania tem contribuído para afirmar o carácter indissociável dos 

processos de educação de adultos e dos de desenvolvimento e 

democratização” (Rothes, 2002: 13) 

Tendo em conta esta breve resenha histórica, justificou-se, assim, o 

surgimento da ANEFA em 1996, acontecimento que para alguns especialistas 

(e.g. Imaginário, 2001) sofreu um atraso de 20 anos! A ANEFA surgia enquanto 

proposta coerente e relativamente autónoma de educação e formação, adequada 

à população adulta, isto é, desenhada no sentido de ir ao encontro das suas 

expectativas, necessidades, interesses, ritmos e motivações (Amorim, 2006). 



31 
 

Mais tarde, a ANEFA foi substituída pela Direção Geral de Formação Vocacional 

(DGFV) e depois pela Agência Nacional para a Qualificação (ANQ).  

Não irá aqui ser explanado o desenvolvimento das políticas de educação e 

formação de adultos, porém partilha-se da opinião de Lima (2004) quando se 

refere ao período entre 1986 e 2004, em que se afirma que a educação de 

adultos nunca efetivamente chegou a ser verdadeiramente objeto de 

desenvolvimento no âmbito da reforma educativa, uma vez que as diretrizes 

governamentais, apesar de algumas ações pontuais e isoladas, continuaram a 

revelar a ausência de uma política pública global e a falta de uma estrutura 

coerente aos níveis da sua conceção, planeamento e coordenação. É notório o 

esbatimento do papel do Estado na educação, remetendo para os cidadãos a 

responsabilidade de investimento em ações promotoras de uma aprendizagem ao 

longo da vida, estando estas predominantemente direcionadas para “(…) a 

adaptabilidade, a empregabilidade e a produção de vantagens competitivas no 

mercado global (…).” (Lima, 2007:14). 

Paralelamente às tentativas para combater o défice de qualificações 

escolares e profissionais da população ativa, assumiu-se como prioritário o 

reconhecimento, validação e certificação de saberes e competências fruto dos 

adquiridos experienciais associados aos vários contextos de vida. Foram, 

consequentemente, colocados em marcha uma série de projetos em vários 

domínios de intervenção na educação e formação de adultos, entre as quais os 

cursos EFA e o RVCC.  

A fevereiro de 2012, a ANQ foi substituída pela Agência Nacional para a 

Qualificação e Ensino Profissional (ANQEP) que, em Março de 2013 determinou o 

encerramento dos CNO´s que ainda se encontravam em funcionamento. O 

objetivo será a criação dos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional 

(CQEP), uma vez que os organismos governamentais continuam a considerar a 

formação de jovens e adultos como uma prioridade estratégica do país. Surge a 

28 de março a Portaria n.º 135-A/2013 que regula a criação e o regime de 

organização e funcionamento dos CQEP, deixando porém muitas reticências 

quanto ao futuro da educação e formação de adultos em Portugal e qual a data 

para a sua retoma efetiva. 
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De facto, ainda que esta Portaria realce e reforce a qualificação dos jovens 

e adultos enquanto prioridade estratégica do país3, a par da necessidade de 

assegurar as condições para que os adultos ativos possam ver reconhecidas e 

valorizadas as suas competências, não deixa de ser evidente a sua ambiguidade 

e falta de determinação política. Continua a verificar-se aquilo a que Lima designa 

como “(…) doxa bem informada (…) a partir de grandes simplificações e 

generalizações (como a sociedade da ”aprendizagem”, da “informação”, ou do 

“conhecimento”) (…)” (2007: 15) que associam o desemprego ao défice de 

qualificações ou de competências da população ativa. 

À primeira vista, as suas (boas) intenções parecem estar bem esplanadas: 

“uma ação integrada e coordenada entre as entidades participantes no sistema de 

ensino e formação”, defendendo o envolvimento e “uma forte coordenação de 

políticas e medidas”, que possam vir a ter um forte impacto ao nível da 

empregabilidade. A par, surge o alerta para que, à semelhança de outras 

iniciativas e projetos e com base na reforma da Administração Pública tão (hoje) 

aclamada, se consiga a melhor utilização dos recursos públicos. É este o cenário 

traçado que vem justificar a criação dos CQEP. Do ponto de vista de quem já 

presenciou e contribuiu para atingir os objetivos, agora nesta portaria mais uma 

vez traçados, surge a redundância, a falta de novidade, o déjà vu e a demagogia 

política. 

Algumas das atribuições conferidas aos CQEP não parecem estar em 

consonância com as entidades potencialmente promotoras dos mesmos que 

poderão ser: agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas dos ensinos 

básico e secundário públicos, centros de gestão direta ou participada da rede do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, IP) e outras entidades 

que, embora não se enquadrem nas primeiras, tenham em vista as necessidades 

locais ou regionais. Assim sendo, como serão asseguradas as atribuições 

respeitantes aos serviços de psicologia e orientação postulados, quando se sabe 

não existir capacidade para dar resposta aos serviços públicos já existentes? 

Como dar uma resposta eficaz aos adultos ativos que procuram aprender 

continuamente e de forma ajustada às imposições do mercado de trabalho, e de 

modo a que sejam respeitados os princípios da andragogia, quando nas escolas 

se continua a dar ênfase à pedagogia, não podendo esquecer tudo o que separa 

                                                           
3 Nomeadamente o combate à elevada taxa de desemprego. 
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estas duas formas de encarar e praticar a educação e a formação?4 Como e 

quem assegurará estas responsabilidades nas escolas? 

Não se pode esquecer que na rede de CNO anteriormente existente, 

marcavam forte presença estabelecimentos de ensino públicos e, nestes casos 

quem constituía a sua equipa de formadores? Os docentes que estariam mais 

disponíveis para ocupar esta função devido à sua reduzida carga horária letiva. 

Estariam nessa altura e estarão no futuro, assegurados os princípios que 

subjazem à educação e formação de adultos? 

Surgem, porém propósitos relevantes no domínio de atuação dos CQEP, 

nomeadamente, o desenvolvimento de ações de formação e divulgação em 

entidades parceiras (escolas do ensino básico e secundário, centros do Instituto, 

entidades formadoras, empresas) acerca das ofertas de educação e formação 

profissional disponíveis e sobre a importância da aprendizagem ao longo da vida. 

Contudo, será desejável que o número de ofertas alternativas ao ensino 

tradicional aumente consideravelmente já que, em outros tempos, o desenho do 

percurso formativo e qualificante de qualquer adulto estava fortemente 

condicionado por um número escasso e insuficiente. Terá de verificar-se uma 

enorme vontade política para que esta realidade mude a um curto prazo. 

Com início previsto para entrada em funcionamento dos CQEP em 

setembro de 2013, pouco ou nada se concretiza no documento que regula a sua 

criação. Falta o essencial que consiste em saber o que irá mudar e que 

mecanismos serão postos em prática. Só isso sim será verdadeiramente 

revelador da importância e do papel fundamental que a educação e formação de 

adultos tem no presente quadro legislativo. Contudo, e no momento, parece 

voltarmos atrás no tempo, altura em que Lima (1994) se referia a uma reforma 

educativa que desinstitucionalizou e fragmentou a educação de adultos ao retirar-

lhe a sua unidade, com riscos de a subjugar ao modelo escolar. 

 

 

 

 

                                                           
4 Como defende Imaginário (1998), as praticas andragógicas são distintas das pedagógicas logo 
nos seus pressupostos, ou seja, o conceito que quem aprende, a importância das aprendizagens 
anteriores, a disponibilidade, a orientação, a motivação para aprender, enfim a capacidade 
reconhecida no adulto para se autodirigir. 
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2.3 A aprendizagem ao Longo da Vida e em todos os domínios da existência 

  

A designação deste subcapítulo prende-se com a introdução efetuada no 

Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida (2000) da expressão lifelong 

and lifewide learning, isto é, aprendizagem ao longo de toda a vida (lifelong) e em 

todas as áreas da existência (lifewide).  

Pode então definir-se Aprendizagem ao Longo da Vida como todas as 

atividades de aprendizagem desenvolvidas ao longo do percurso vivencial do 

indivíduo, em contextos formais, não formais ou informais, com o objetivo de 

adquirir ou melhorar conhecimentos, qualificações e competências (Memorando 

sobre Aprendizagem ao Longo da Vida, 2000).  

Importa distinguir estes diferentes contextos e, de acordo com o Roteiro 

Estruturante (2002), aprendizagem formal corresponde à que decorre em 

instituições de ensino e formação e conduz a diplomas e qualificações 

reconhecidos. A aprendizagem não-formal acontece em paralelo aos sistemas de 

ensino e formação mas não conduz, necessariamente, a certificados formais. 

Poderá ocorrer no local de trabalho, através de atividades de organizações ou de 

grupos da sociedade civil e em organizações ou serviços criados em 

complemento aos sistemas convencionais (aulas de arte, música e desporto ou 

ensino privado...). Por último, a aprendizagem informal decorre da vivência natural 

do quotidiano e não é necessariamente intencional, não sendo comumente 

reconhecida, mesmo pelos próprios indivíduos, como enriquecimento dos seus 

conhecimentos e na aquisição de novas competências.  

De acordo com Imaginário & Castro (2002), estes conceitos podem 

também ser diferenciados do ponto de vista da aprendizagem: o conceito de 

formal corresponde a uma aprendizagem regular, sistemática e intencional; o não 

formal a uma aprendizagem não regular, sistemática ou não, e intencional; o 

informal a uma aprendizagem não regular, não sistemática e não intencional. 

Efetivamente, a formação de natureza escolar não considera e anula 

mesmo as referências experienciais, daí que se tenha começado a postular numa 

perspetiva de aprendizagem permanente, em que as aprendizagens surgem 

articuladas com momentos experienciais (Canário, 1999). Trata-se da valorização 
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da experiência e da aprendizagem enquanto processo interno ao indivíduo, na 

centralidade do seu processo de construção enquanto pessoa. 

A par da importância conferida à experiência, surge como mais adequada a 

utilização do termo competência na sua conceção mais ampla, tal como a designa 

Imaginário (1999) enquanto capacidade ou saber-agir para realizar uma tarefa 

particular, em condições específicas e determinadas e sem excluir mas 

integrando, ou podendo integrar, o conhecimento e a compreensão dos 

mecanismos que lhe estão subjacentes. Daqui se infere que não se pode conferir 

o grau de universal quando se fala em competências, já que estas são atributos 

do sujeito, que nele estão incorporados (Canário, 1999), mobilizados e 

transferidos para e entre determinados contextos e que importa analisar à luz de 

um percurso biográfico único. 

Da análise destes conceitos surge então uma certeza: o sistema escolar 

não é o único onde se promove a aprendizagem ou onde esta ocorre de forma 

exclusiva e, como consequência dos diversos modos de aprender, as pessoas 

adquirem competências que constituem o seu património pessoal. O 

enriquecimento de uma arca pessoal de competências não é conseguido através 

da simples acumulação de anos de escolaridade e respetivos diplomas, antes é 

alcançado pela realização de experiências ricas de vida, assim como pelo 

aprofundamento de alguma área do saber (Azevedo, 1999). Há então que 

concordar com Cavaco quando refere entender “(…) a educação de uma forma 

global, em que as três modalidades, educação formal, não formal e informal se 

apresentam como complementares entre si. (…) nenhuma, por si só, consegue 

responder às necessidades formativas dos indivíduos.” (2003: 130). 

Efetivamente, para a generalidade das pessoas, a aprendizagem que 

efetuam ao longo de toda a vida, ocorre sobretudo ao nível local, envolvendo a 

sua comunidade (Imaginário e Castro, 2002), concretizando-se nos locais de 

residência e/ou de trabalho. A experiência no acompanhamento de adultos 

reforça isto mesmo, já que na sua maioria os candidatos a certificação possuem 

percursos de vida em que a escolaridade foi interrompida para obrigar a uma 

entrada precoce no mercado de trabalho. Em alguns casos, certamente, a saída 

da escola foi um alívio devido à desmotivação face a práticas pedagógicas 

desatualizadas e até inibidoras da aprendizagem, mas noutros casos, o abandono 
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da escola foi para dar oportunidades às gerações mais novas, aos filhos. 

Contudo, na análise dos seus percursos profissionais constatam-se as constantes 

aprendizagens ou não fossem estas fundamentais para a obtenção e/ou 

manutenção do posto de trabalho. Como advogam Canário & Cabrito (2005), os 

indivíduos estão compelidos a um trabalho incessante de formação e re-

formação, de atualização e reciclagem, com vista à aquisição de novas 

competências e de preparação para uma vida de procura constante de trabalho. 

Esta convicção está bem presente nos “Voos de borboleta” de Azevedo quando, 

referindo-se ao desemprego e à imprevisibilidade face ao futuro profissional, 

atesta que “aquele emprego estável (…) até à reforma, já não existe. As pessoas 

tendem a exercer várias atividades e até várias profissões ao longo da sua vida 

profissional.” (1999: 19). Trata-se de uma imposição social e económica que 

obriga a uma adaptabilidade constante face à vida e face ao exercício 

profissional. 

Assim, a valorização e procura de uma educação e formação permanentes 

tornam-se indispensáveis na resposta às necessidades emergentes, num clima 

de internacionalização cada vez mais intenso, caracterizado por uma vertiginosa 

sucessão de novas tecnologias. As exigências profissionais bem como a 

organização do trabalho são, por isso, fundamentais para a realização de 

aprendizagens. Os desafios e a necessidade da sua superação são geradores de 

aprendizagens e de aquisição de competências, permitindo um bom desempenho. 

Por isso se concorda com Cavaco (2003) quando defende que contextos 

familiares, profissionais e sociais exigentes e desafiantes, geram saberes ricos e 

diversos. 

Atentando de novo à expressão “Aprendizagem do Longo da Vida”, 

percebe-se que a tónica é colocada no tempo: promover e usufruir, durante toda 

uma vida, de situações de aprendizagem, sejam elas contínuas e regulares, 

formais ou informais, esporádicas e periódicas. O complemento “em todos os 

domínios da vida” vem enriquecer o sentido da expressão inicial ao realçar a 

diversidade de fontes de aprendizagem, já que todas as esferas da vida do 

indivíduo são propícias à aquisição de novas competências. Por conseguinte, 

toda e qualquer experiência em qualquer domínio constitui um potencial de 

aprendizagem, tornando possível a obtenção de uma multiplicidade de saberes 
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que são cada vez mais necessários para o desempenho dos vários papéis na 

sociedade atual. 

Neste sentido, quando se procura compreender o processo formativo de 

adultos pouco escolarizados não podem ser esquecidos três princípios. O 

primeiro princípio corresponde à ideia de que os adultos são portadores de 

saberes que adquiriram ao longo do seu percurso o que lhes garantiu a inserção a 

diversos níveis, familiar, profissional e social. O segundo postula que os seus 

percursos formativos foram determinados pelos contextos histórico, social, 

económico, político e territorial em que viveram. O terceiro princípio pretende, 

sem desvalorizar a educação formal, valorizar a identificação de outras vias que 

contribuíram para a aquisição de saberes (Cavaco, 2001). 

Assim, Aprender ao Longo da Vida corresponde a um processo de 

construção sobretudo consciente e individual do sujeito enquanto pessoa e 

enquanto ator social, através do ensino, da educação, mas também da 

experiência existencial refletida e condicionada por múltiplas relações sociais 

interpessoais. Contudo, em contexto real nem sempre estas premissas se 

verificam, isto é, nem sempre o indivíduo possui uma clara perceção das 

aquisições que fez até ali, fruto do seu percurso vivencial. A experiência nem 

sempre surge acompanhada da capacidade reflexiva. Contudo, ela representa, 

uma necessidade de todos os adultos, cujo sucesso (e/ou sobrevivência) na 

sociedade da informação e do conhecimento requer um esforço de melhoria 

contínua dos saberes, das aptidões e competências na perspetiva das suas mais-

valias para o desenvolvimento pessoal mas também da sua aplicabilidade aos 

vários contextos de participação cívica, social e profissional. Como refere Figel 

(2007: 3), torna-se imperioso desenvolver “as nossas aptidões e competências ao 

longo das nossas vidas, não apenas para a nossa realização pessoal e a nossa 

capacidade de participar ativamente na sociedade em que vivemos, mas também 

para sermos capazes de ter êxito num mundo laboral em constante mudança”. 

A aprendizagem deixara de ser encarada como uma atividade 

marcadamente escolar para ter de ser encarada como uma atitude e atividade 

permanentes no ciclo de vida. 
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2.4 A criação da rede CNO  

 
 

Já esclarecidos os conceitos Aprendizagem ao Longo da Vida e Educação 

e Formação de Adultos e a sua pertinência face à realidade portuguesa, importa 

agora descrever de forma sucinta o nascimento e percurso da rede CNO. 

Uma premissa tornara-se incontornável: os adultos pouco escolarizados 

não deixam de aprender a partir do momento em que abandonam o sistema 

escolar. Pelo contrário, a sua participação em diversos contextos de vida, 

permitem e obrigam a sucessivas aprendizagens. Esta convicção está bem 

presente em vários suportes documentais, definindo-se ser “urgente identificar as 

competências que as pessoas vão adquirindo por vias não formais e informais de 

aprendizagem (…) É igualmente importante criar processos que permitam avaliar 

e certificar essas mesmas competências, assegurando, em simultâneo, a 

valorização e auto valorização das pessoas.” (Roteiro Estruturante, 2001: 10). 

Face a esta realidade, começou a considerar-se de forma efetiva a 

necessidade de reconhecer e validar competências adquiridas, para que por um 

lado, se apoiasse o adulto na definição e desenho do seu percurso de 

desenvolvimento pessoal e profissional e, por outro lado, se criassem 

mecanismos que legitimassem a certificação social dessas mesmas 

competências (Referencial de Competências Chave de educação e formação de 

adultos, nível básico, 2002). Os efeitos ao nível da empregabilidade seriam 

evidentes, permitindo-se alterar a realidade portuguesa e fazer face aos desafios 

de uma, cada vez maior, globalização. 

Em setembro de 2001, com a Portaria n.º 1082-A, é criada uma rede 

nacional de centros de reconhecimento, validação e certificação de competências 

(centros RVCC), a partir da qual se promove o Sistema Nacional de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, concebido e 

organizado pela ANEFA e complementar em relação aos sistemas de educação e 

de formação de adultos já existentes na altura. 

Assim, a identificação das competências que as pessoas vão adquirindo 

por vias não formais e informais, apresentou-se como uma estratégia fundamental 

no processo de qualificação escolar e profissional tornando-se, não só, um 
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instrumento de reforço e de facilitação da certificação das habilitações efectivas 

de cada indivíduo como uma forma de, simultaneamente, assegurar a valorização 

e auto valorização das pessoas (Roteiro Estruturante, 2002). A expetativa era 

ainda mais ambiciosa, uma vez que se considerou que o “Reconhecimento de 

Saberes Adquiridos que decorrem da experiência, qualquer que ela seja, acaba 

por constituir um direito fundamental do indivíduo.” (J. Cardinet, cit. in Roteiro 

Estruturante, 2002: 10).  

No Referencial de Competências chave de educação e formação de 

adultos, nível básico, é novamente reforçada a ideia de que “qualquer pessoa, ao 

longo da sua vida, deve poder ver avaliadas as suas competências e completá-las 

para efeitos de obtenção de um diploma, podendo retomar, a qualquer momento, 

o seu processo de educação/formação, conforme o seu projeto pessoal e 

profissional (2002: 10). 

Assim, além de constituir um direito fundamental de qualquer cidadão, a 

avaliação e o reconhecimento dos saberes e competências adquiridos deveria 

também permitir o seu regresso aos contextos de aprendizagem, formais ou não 

formais, indo precisamente ao encontro da promoção da aprendizagem ao longo 

da vida. Esta posição também surgiu reforçada por Lima (1994) ao considerar a 

educação de adultos de tal forma relevante que a apontou como uma forma de 

realização de direitos humanos básicos. Dada a importância que se começava a 

reconhecer, justificava-se o envolvimento dos Ministérios da Educação e do 

Trabalho e da Solidariedade. 

Parecia clara a intenção de Lima em repor a Educação de Adultos na 

agenda das políticas educativas, onde muito raramente esteve, reconhecendo-lhe 

o seu sentido e a sua importância.    

É neste enquadramento que, através da referida portaria, a ANEFA 

assume como prioridades (1) a conceção e implementação de um Sistema 

Nacional de RVCC adquiridas pelos adultos, em diversos contextos de vida e (2) 

a instalação de CRVCC, que gradualmente e de forma articulada, dariam lugar a 

uma Rede Nacional de Centros de RVCC.  

Apesar de terem sido implementadas várias iniciativas, em prol da 

Educação e Formação de Adultos, Portugal, em 2006, continuava a revelar-se 
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distante nos níveis de qualificação pretendidos pelo que se mostrava urgente 

acelerar o processo de qualificação dos portugueses, tendo em vista a 

convergência com os países mais desenvolvidos. Mostrava-se fundamental criar 

uma nova designação para os CRVCC e, mais pertinente, aumentar a sua rede. É 

neste contexto que surge a INO na sequência da qual os anteriores CRVCC 

passam a denominar-se CNO e a constituir-se como agentes centrais na resposta 

à desvantagem de Portugal na qualificação da sua população ativa: 

“(...) a inserção dos Centros Novas Oportunidades numa rede territorial e 

institucionalmente diversificada, a sua orientação para o desenvolvimento e 

mobilização de respostas diferenciadas em função do perfil e do percurso 

dos adultos, bem como a sua complementaridade e articulação com as 

escolas, os centros de formação profissional, as entidades formadoras e os 

agentes económicos, sociais a culturais são fatores determinantes da 

resposta às metas e às exigências definidas.” (Carta de Qualidade dos 

Centros Novas Oportunidades, 2007: 5). 

 Tornar o ensino profissionalizante de nível secundário uma opção real e 

apelativa aos jovens, respondendo eficazmente ao nível de insucesso e abandono 

escolares e elevar a formação de base da população ativa, ou seja, proporcionar 

uma nova oportunidade a todos aqueles que não conseguiram completar e 

progredir no seu percurso escolar, constituíram as duas metas fundamentais da 

iniciativa “Novas Oportunidades”. No plano das exigências, o objetivo a alcançar 

no que respeita à formação de base dos ativos, seria o da qualificação, até 2010, 

de mais de 650.000 pessoas (Iniciativa Novas Oportunidades, 2006), o que se 

traduziu na expansão da rede de centros (de 98 em 2005 a 500 em 2010). 

Estávamos perante um número extraordinário de CNO instalados e em 

funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

2.4.1 O balanço de competências e o processo RVCC 

 

Inerente à conceção e implementação de um Sistema Nacional de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, era necessária a 

criação de um quadro conceptual e metodológico que orientasse este sistema e a 

equipa de profissionais que viesse a ser definida. Era necessário implementar 

metodologias que encarassem a experiência de vida como um ponto de partida 

incontestável, em que teria de existir “(…) um olhar retrospetivo e crítico sobre o 

percurso anteriormente realizado (…) (Canário, 1999: 112), invalidando a possível 

intenção de ensinar ao adulto algo que ele já sabe e domina. 

Tinha já sido enfatizada a importância do Balanço de Competências (BC), 

enquanto abordagem de intervenção dirigida a adultos pouco qualificados que 

contempla a sua perspetiva individual e respetiva história de vida. A este 

propósito, Castro (2001) afirma que a base do dispositivo de BC assenta em dois 

postulados: a constatação de que os diplomas e certificados não traduzem as 

verdadeiras competências de um adulto, e que nem sempre este constrói uma 

imagem fiel acerca das suas competências e das aprendizagens que realizou no 

seu percurso existencial. Daqui se infere que se trata de um ato único e singular, 

em que o protagonista é o indivíduo, no seu percurso personalizado. 

Há requisitos para a realização do BC que condicionam os seus objetivos. 

É fundamental uma atitude voluntária e de participação ativa com vista à procura 

de aspetos significativos na sua experiência de vida (Castro, 2001), evidenciando 

as suas competências. Com este trabalho pretende-se identificar as competências 

já adquiridas, aquelas que terão que se adquirir face a uma exigência profissional 

(quando esta existe) e as potencialidades para esta concretização, construindo 

um plano de ação para o futuro. De facto, o BC mostra-se como 

“um dispositivo fundado na postura participativa e comprometida de um 

sujeito na tomada de consciência da totalidade do seu património pessoal 

de competências para, aproveitando as lições da experiência, continuar 

durante toda a sua vida profissional a progredir e, sobretudo, a realizar 

intencionalmente novas aprendizagens e a desenvolver novas 

competências.” (Castro, 2001: 11).   
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Perante estas potencialidades, desde 1994 que as atividades de BC tinham 

sido adotadas por algumas instituições públicas relacionadas com a educação e 

formação, nomeadamente o IEFP. Mais tarde, a ANEFA fez incorporar as práticas 

de BC nas intervenções dos CRVCC. Surge então o processo de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, cujo objetivo é 

estimular o autoconhecimento dos indivíduos, no sentido de eles próprios 

identificarem e valorizarem as competências que possuem, possibilitando o 

reforço e/ou o redireccionamento dos seus investimentos pessoais, profissionais 

ou sociais. Estava conseguido o objetivo de valorização da história de vida em 

percursos de educação e formação de adultos, como ponto de partida de 

qualquer intervenção. As suas experiências pessoais, profissionais e sociais, bem 

como as aprendizagens informais e não formais, traduzidas na sua história de 

vida, seriam identificadas, validadas e certificadas. 

Apresenta-se em seguida o fluxograma representativo das etapas de 

intervenção dos CNO, tal como foi definido na Carta de Qualidade dos Centros 

Novas Oportunidades (2007). 
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Figura 1. Etapas de intervenção no CNO 
 (Adaptado de Carta de Qualidade dos Centros Novas Oportunidades, 2007) 

 

 

Fazendo agora uma referência direta ao processo RVCC, de acordo com o 

Roteiro Estruturante (2001), este assenta sobre três eixos fundamentais: o 

Reconhecimento, a Validação e a Certificação. O eixo do Reconhecimento toma a 

forma de processo, no qual são proporcionados aos indivíduos momentos de 

reflexão e avaliação da sua história de vida, propiciando a identificação das suas 

competências. Tratam-se de conjuntos de atividades, assentes nas premissas do 

BC, em que se promove a identificação e avaliação de competências, recorrendo 

a um variado conjunto de meios e de técnicas pedagógicas como entrevistas 

individuais, sessões de grupo, atividades práticas, jogos, etc. Este trabalho 

proporciona também fazer um levantamento individual de necessidades 



44 
 

formativas, tendo em conta um RCC construído para o efeito e, obviamente, 

comum a toda a rede de CNO em funcionamento.   

O eixo da Validação diz respeito às atividades de validação das 

competências, em que o adulto é conduzido e apoiado num processo de 

creditação das competências identificadas no eixo anterior. Corresponde, no 

fundo, ao ato oficial de atribuição de uma certificação com equivalência escolar, 

de acordo com o Referencial de Competências Chave de Educação e Formação 

de Adultos. 

O último eixo, o da Certificação, marca o final do processo RVCC 

confirmando oficial e formalmente as competências e as qualificações adquiridas 

através da formação e/ou da experiência. 

Este sistema e proposta de educação e formação de adultos, inovadora e 

distinta de qualquer outra criada e em funcionamento em Portugal, originou o 

surgimento de novas identidades profissionais como a de Técnico RVCC, 

Formadores de EFA e Avaliador Externo. Com o passar dos anos de existência 

dos CNO, e levando em linha de conta uma experiência profissional significativa, 

começou a ser evidente que quem integrava e permanecia na equipa técnico 

pedagógica dos centros, tinha obrigatoriamente que reconhecer a valorizar a sua 

essência e as suas potencialidades. Um estudo realizado por Oliveira concluiu 

precisamente que “(…) os profissionais que exercem funções nestes centros 

tendem a ser muito autodidatas, pró-ativos e altamente motivados, tendo em 

conta os múltiplos constrangimentos com que se defrontam no quotidiano. (…)” 

(2011: 73). Contudo, o aumento massivo dos centros e a sua integração em 

estabelecimentos de ensino formal, nomeadamente escolas, fez mobilizar para 

estas equipas formadores (professores sem carga horária total ou parcialmente 

preenchida) com modelos formativos escolarizantes. Esta realidade era evidente 

e as diferenças saltavam à vista em momentos de partilha de experiências e de 

práticas entre pares de diferentes entidades promotoras. Afinal, parecia que o 

processo RVCC se revestia de caraterísticas completamente distintas consoante 

o tipo de entidade que o promovia. Claro que sempre foi preconizado, ao longo 

dos anos, pelas diversas entidades reguladoras dos CNO, uma certa autonomia 

face às práticas metodológicas adotadas por cada centro, sendo esta 

indispensável para uma adequação à realidade sociocultural da região em que 
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estava inserido. No entanto, relatos de participantes transferidos de outros centros 

permitiam perceber que as diferenças nas práticas eram abismais, abrangendo 

questões que se relacionavam não só com a interpretação dos referenciais de 

competências chave, trabalho realizado de forma presencial, apoio da equipa e 

celeridade do processo. Esta convicção é reforçada pela mesma autora, já que 

conclui que a variabilidade no que concerne às práticas técnico-pedagógicas da 

rede de CNO poder ser encarada como uma fragilidade, possivelmente 

concretizadas em práticas de menor qualidade em prole da conquista das metas 

físicas estipuladas. Efetivamente, a forte pressão que se fazia sentir no 

cumprimento das metas, ou seja, dos resultados a que cada centro se tinha 

proposto atingir, poderá fazer questionar até que ponto os aspetos quantitativos 

eram sobrevalorizados face aos qualitativos. 

  Esta constatação levantava outra questão muito pertinente: o 

acompanhamento por parte da entidade reguladora. Tal como constava no 

primeiro estudo de avaliação externa da INO, levado a cabo pela Universidade 

Católica Portuguesa (2009), o crescimento da rede de CNO resultou num menor 

controlo/apoio por parte da ANQ que, a partir de determinada altura, passou a ter 

um carater fiscalizador e pouco regularizador sendo que as visitas de 

acompanhamento (eram assim designadas) funcionavam como autênticas 

auditorias com escassos momentos destinados ao apoio e ao esclarecimento de 

dúvidas. Com o surgimento da Carta de Qualidade (2007) algumas questões 

eram clarificadas e a ação dos CNO deveria seguir os seus princípios, embora a 

sua verificação se resumisse à leitura das informações inseridas numa 

plataforma.  

Sendo uma iniciativa apoiada por fundos comunitários, as imposições 

financeiras eram inúmeras, fazendo-se sentir quer no tipo de vínculo que as 

entidades promotoras estabeleciam com os técnicos contratados, no pagamento 

atempado dos seus vencimentos e na estabilidade temporal das equipas. A este 

respeito, Silva (2008) alerta para uma indefinição e até precaridade na relação 

laboral e nos difíceis horários de trabalho de toda a equipa do CNO, afirmando 

que o trabalho desenvolvido é extenuante para todos os recursos humanos 

envolvidos. De igual modo, o Relatório de Atividades do ano 2009, do CNO da 
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Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, conclui que a estabilidade dos 

profissionais é um dos fatores que influencia a taxa de execução física do Centro.  

 

 

2.5 A equipa dos CNO 

 

A mesma portaria (n.º 1082-A/2001) que determina a criação da rede 

nacional de CRVCC, também estipula os requisitos que as entidades candidatas a 

promotoras de centros devem seguir no que concerne à sua equipa técnica. 

Assim, é estabelecido que os profissionais deverão possuir conhecimentos sobre: 

o sistema de educação-formação; o sistema de certificação escolar e profissional; 

o sistema empresarial; os processos e metodologias de acolhimento, 

aconselhamento, balanço de competências e orientação, tendo em vista 

percursos de educação-formação; os processos formativos, nomeadamente ao 

nível do diagnóstico de necessidades de formação, planeamento, conceção e 

desenvolvimento de ações e avaliação de resultados; os processos de 

aprendizagem dos adultos, em especial as metodologias ativas adequadas a 

públicos com baixas qualificações escolar e profissional. 

Quanto à sua constituição, deverá possuir um Diretor/Coordenador, 

Técnico(s) RVCC, Formador(es), Animador Local, Administrativo(s), Técnicos de 

apoio à gestão financeira e Avaliador(es) Externo(s). Nas orientações técnicas 

daquela portaria são também definidos o perfil de entrada de cada elemento e as 

respetivas funções/responsabilidades, sendo que o recrutamento e seleção desta 

equipa não poderia negligenciar o cumprimento das caraterísticas descritas. Mais 

tarde, em 2007, com o despacho n.º 11 203/2007, surge uma maior flexibilidade 

no que diz respeito ao requisito básico a possuir pelos elementos da equipa 

técnico pedagógica. O critério formação e experiência especializadas no domínio 

da educação e formação de adultos, surge como preferencial.  

Não obstante esta alteração nos critérios definidos para o perfil de cada 

elemento da equipa técnico-pedagógica envolvida, importa realçar que se tratam 

de agentes formais de educação de adultos, em que poderá ser exercida uma 
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multiplicidade de tarefas a que, segundo Lesne (cit. in Canário, 1999) também 

correspondem diversas designações: instrutor, professor, monitor, animador, 

interveniente, responsável ou animador de formação, conselheiro de formação, 

concetor, agente de mudança, psicossociólogo, entre outros.   

Dado o objeto deste estudo, e não descurando a importância de qualquer 

elemento da equipa, será feita no ponto seguinte, referência ao Técnico RVC.   

 

 

2.5.1 O Técnico RVCC 

 

Alguns autores salvaguardam a distinção entre as designações de Técnico 

RVCC e Profissional RVCC, no entanto, iremos neste trabalho assumir que se 

tratam de conceitos equivalentes, ainda que tenhamos optado pela utilização 

exclusiva da primeira. 

O papel do Técnico RVCC desenvolve-se, não só mas sobretudo, no eixo 

de reconhecimento de competências, através das funções de aconselhamento e 

acompanhamento, centradas em princípios metodológicos e de BC. O 

aconselhamento é tido como central em todo o processo RVCC, que começa com 

a clarificação de expetativas, o acompanhamento individual na construção do seu 

portefólio, e, caso necessário, o encaminhamento ou orientação para ofertas de 

formação complementares ou percursos alternativos. Compreende-se assim, a 

razão pela qual ser o Técnico RVC “quem estabelece uma relação mais próxima 

com os adultos ao longo do processo” (Cavaco, 2007: 27), assumindo um papel 

fundamental em todas as fases do mesmo. Nesta intervenção transversal, o 

Técnico RVCC possui a missão de, em conjunto com o adulto, explorar o seu 

percurso de vida, compilando elementos e informações que evidenciem as 

competências requeridas à certificação. Esta constante presença e 

transversalidade do papel do Técnico RVCC também é reforçada por Imaginário & 

Castro (2003), que definem as suas principais competências: atendimento, 

trabalho em equipa, animação de grupos, comunicação, relacionamento 

interpessoal, metodológicas (RCC, Roteiro estruturante, BC, histórias de vida), e 
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conhecimento e cumprimento de determinadas regras deontológicas (respeito e 

confidencialidade nas relações, seja com os adultos, seja com os outros 

elementos da equipa).  

Voltando às especificidades do processo RVCC, este é um trabalho que 

requer a participação ativa e voluntária do adulto, sendo prioritário para o técnico, 

criar condições para motivar e envolver o primeiro num processo de reflexão, auto 

análise, auto reconhecimento e auto avaliação. 

De acordo com as orientações técnicas a que se tem vindo a fazer 

referência (Roteiro Estruturante, 2001, 2002), foi claramente definido o perfil 

necessário para o desempenho das funções e responsabilidade do Técnico 

RVCC. Foram elas: formação de base na área das Ciências Sociais e Humanas; 

experiência profissional na utilização da metodologia de BC; conhecimento efetivo 

da realidade local; experiência profissional de trabalho com adultos.  

Esta caraterização não era inédita, já que Imaginário (1995) ao descrever a 

refletir sobre o ensaio do BC realizado no âmbito do projeto implementado na 

Poliplastic, tinha chamado a atenção para as condições que possibilitaram a sua 

realização, em que uma dizia respeito à “exequibilidade do recurso a profissionais 

cuja formação de base permitia uma preparação ad hoc” (Imaginário, 1995: 25-

26) para a implementação das práticas do BC. Referia-se a duas psicólogas, 

licenciadas pela FPCEUP com especialização na área de consulta psicológica de 

jovens e adultos, cuja formação contemplava domínios como: orientação escolar 

e profissional, os sistemas de educação/formação, profissional e de emprego e o 

desenvolvimento das organizações (Ibidem, 1995). Era clara a intenção de 

preparar profissionais habilitados a implementar o BC a partir de uma formação 

superior universitária de base em Psicologia. O mesmo autor chega a mesmo a 

afirmar que, caso esta formação de base que observasse aqueles domínios não 

estivesse assegurada, corria-se “o risco de descaraterizar as práticas de balanço 

de competências, reduzidas, no limite, a meros automatismos burocrático-

administrativos, com procedimentos mais ou menos tecnicizados (ou 

pseudotecnicizados).” (1995: 43). 

Mais tarde, Castro (2001) vem partilhar desta posição ao defender que se 

trata de uma intervenção complexa dado tratar-se da vida, da história de vida e 
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dos significados que lhes são atribuídos, o que exige o domínio de uma série de 

competências e saberes, desde conceções teóricas do desenvolvimento humano; 

modelos de orientação escolar/vocacional/profissional/de carreira; a 

operacionalização de instrumentos de análise dos processos psicológicos; e 

avaliação das consequências pessoais, sociais e profissionais decorrentes do BC. 

Não se pretende com esta reflexão defender que o dispositivo de BC só 

deva ser implementado por psicólogos ou que encaremos a sua intervenção no 

campo psicoterapêutico, antes que o trabalho destes seja complementado com 

recurso a profissionais com outros perfis. Contudo, é inegável o papel 

preponderante que assumem e a formação académica e profissional que deverão 

possuir, sob pena de se perverterem os objetivos. Contudo, pode afirmar-se que o 

acompanhamento de adultos que se encontram a realizar o processo RVCC, 

implica conhecê-los, compreender o seu percurso formativo, identificar os seus 

saberes, as estratégias que foram operacionalizadas para tornar possível a 

aprendizagem, para ultrapassar desafios, não esquecendo também a sua visão 

do mundo (Cavaco, 2003).  

Se bem que BC e processo RVCC sejam faces distintas da mesma moeda, 

elas acabam por se fundir e confundir. Se atendermos aos resultados obtidos por 

Imaginário num estudo realizado para a Direção Geral do Emprego e Formação 

Profissional (2000), os objetivos gerais que várias entidades apontam para o BC 

vão no sentido de constituir um dispositivo que permite a promoção, apoio e a 

exploração de informação sobre o próprio indivíduo (dimensões pessoais, sociais 

e profissionais); induzir a práticas de certificação de competências; reformulação 

de projetos pessoais de formação; planificação da carreira; preparação para o 

emprego; e construção do projeto de vida.  

No que diz respeito aos perfis de qualificação dos profissionais, a maioria 

das entidades é unânime ao considerar que se deveria privilegiar a formação 

académica em Psicologia, nas suas vertentes Clínica e/ou Organizacional, com 

experiência nas áreas da orientação vocacional e profissional.  

Retomando o perfil definido para o Técnico RVCC, parecia claro que a 

formação de base em Psicologia, tão transversal na sua estrutura e formato, 

asseguraria o pleno desempenho daquela função, ainda que fosse deixado 
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espaço para outros perfis, todos situados na área das ciências sociais e humanas, 

como se verifica no despacho n.º 11 203/2007, já aqui referenciado. 

Já com a rede CNO em pleno funcionamento, Cavaco (2007) vem chamar 

a atenção para a perspetiva humanista na avaliação de competências realizada 

no processo RVCC, em que estas não devem ser alvo de julgamento, antes 

ajudar a dar sentido e valorizar um percurso de vida, isto é, o adulto, na 

singularidade da sua experiência. Aceitar o outro na sua individualidade e 

idiossincrasia permitia (sobretudo, mas não só) aos Técnicos RVCC, contruir 

percursos de acompanhamento individualizados, estando implicado o 

conhecimento de mecanismos cognitivos e emocionais. “É esta relação de ajuda 

personalizada que permite orientar o adulto no bom sentido, motivá-lo, aumentar 

a sua implicação, promover o auto reconhecimento e a auto estima.” (Ibidem: 28). 

É ao papel e importância da relação que irá debruçar-se o ponto seguinte 

deste trabalho.   

 

 

2.5.2 A construção da relação 

 

Ainda que o processo RVCC, nomeadamente a fase de reconhecimento e 

a intervenção do Técnico RVCC, não seja de forma alguma, revestida de qualquer 

objetivo psicoterapêutico, ele acaba por partilhar alguns aspetos presentes na 

consulta psicológica. Cavaco (2007) possui também esta convicção quando refere 

que existem alguns constrangimentos e dificuldades relacionadas com a atividade 

da equipa dos Centros, destacando que o Técnico RVCC “(…) tenta ajudar o 

adulto a ultrapassar situações delicadas (…)” e que “nem sempre é fácil discernir 

os limites entre o Técnico RVCC, o psicólogo e o amigo.” (Ibidem: 32). Pires, a 

este propósito, chega mesmo a afirmar que “(…) as qualidades humanas, de 

escuta, de valorização do outro, são tão ou mais importantes do que as técnicas, 
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necessárias ao nível do conhecimento e utilização de instrumentos de apoio (…)” 

(2007: 17).5  

A mesma autora refere-se às práticas de reconhecimento de validação da 

seguinte forma: “A pessoa, ao fazer um balanço das suas aprendizagens, implica-

se num processo retrospetivo, num trabalho reflexivo com vista à identificação dos 

conhecimentos e das competências daí resultantes.” (Ibidem: 11), e só se sentirá 

à vontade para o fazer se reconhecer que se encontra num ambiente seguro, 

marcado por relações de confiança, respeito e confidencialidade.  

Aquele pensamento permite identificar algumas semelhanças com 

processos psicoterapêuticos e variáveis relacionais existentes na consulta 

psicológica e na psicoterapia. Assim, Mahoney (1991), referindo-se ao papel da 

relação na eficácia da intervenção em psicoterapia sublinhava que as técnicas 

não são mais do que formas de comunicação ritualizadas sobre a forma como o 

terapeuta constrói a sua realidade clínica e sobre as suas intencionalidades 

relativamente ao cliente; por isso, qualquer técnica só ganha poder dentro do 

espaço relacional terapêutico e no contexto da compreensão que o terapeuta 

constrói no espaço fenomenológico de cada cliente. 

De facto, foi sempre destacada a importância de uma “sensibilidade 

psicológica” a par da “dimensão educativa” na intervenção do Técnico RVCC 

(Imaginário e Castro, 2003). Estes autores chegam inclusivamente a elencar as 

principais competências de atendimento deste profissional (já mencionadas no 

ponto anterior), equiparando-as àquelas que se utilizam na consulta psicológica: 

saber escutar; utilizar a prática de reformulação com vista a uma melhor 

compreensão da linguagem utilizada, fomentando simultaneamente a empatia; 

valorizar os discursos e as narrativas dos adultos; saber ser assertivo, 

principalmente quando se verificam expetativas impróprias e desajustadas; 

centrar o protagonismo nos adultos, pois serão sempre os autores e atores do seu 

percurso.  

Esta atitude de ajuda, de compreensão, que implica também a definição de 

limites na gestão da relação, está presente na conceção de Carl Rogers sobre a 

                                                           
5 Convém, contudo, esclarecer que não é nossa intenção, neste trabalho, desvalorizar ou relegar 

para um plano inferior a sustentação e a base teórica inerentes ao processo RVCC bem como a 
sua componente metodológica, mas sim, enfatizar a importância das variáveis relacionais nele 
presentes que poderão determinar o grau de sucesso do processo RVCC e de satisfação obtidos 
pelos adultos. 
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importância da relação, na sua obra Psicoterapia e Consulta Psicológica (1974). 

Outras caraterísticas são também citadas por outros autores percursores de 

Rogers, que também é suposto estarem na relação estabelecida entre o Técnico 

RVCC e o adulto candidato a certificação, nomeadamente a compreensão 

empática, o respeito ou a aceitação, e a autenticidade (Patterson, 1991; Lietaer, 

1991). Aliás, Patterson chega a afirmar que “La comunicación al cliente de la 

comprensión empática y de la aceptación positiva incondicional por parte del 

terapeuta debe constituir un objetivo primordial.” (2001: 79), caso contrário poderá 

estar comprometido o processo de mudança que se espera acontecer ao longo do 

processo RVCC, do ponto de vista da autorrevelação, reflexão e auto valorização 

do percurso de vida vivenciado até ali. Por outras palavras, o Técnico RVCC 

deverá revelar-se autêntico, estar disponível para ouvir, não efetuar e verbalizar 

juízos de valor, criar um ambiente de aceitação e genuinidade em que o adulto 

consiga ver reunidas, na relação criada com o Técnico, as condições de confiança 

e respeito pela sua história de vida. 

Estas condições são especialmente importantes em candidatos pouco ou 

mesmo nada motivados para a realização do processo RVCC mas que, impelidos 

por forças alheias à sua vontade (pressões de diferentes organizações e 

entidades, como por exemplo, empresas em que trabalham, centros de emprego 

em que se encontram inscritos, agências de trabalho temporário, etc.), se 

confrontam com a necessidade de aumentar a sua escolaridade. Nestes casos, 

não basta que o Técnico RVCC ofereça ao adulto estas condições de empatia, 

respeito ou aceitação e autenticidade, elas terão efetivamente de ser percebidas e 

aceites por este. Na prática, quando tal se verificava, muitas vezes, era suficiente 

para que a atitude perante o processo RVCC se alterasse, já que o adulto 

compreendia e reconhecia a relação de proximidade e de apoio que se 

tencionava estabelecer. Esta constatação parece novamente ser reforçada por 

Patterson (1991) quando defende que é necessária uma certa persistência no 

oferecimento daquelas condições pois em muitos casos, este esforço seria 

recompensado. Assim, “Cabe, desde luego, esperar resistências, antagonismos, 

rechazo y falta de interés; pero pueden encajarse com aceptación y paciencia, sin 

entrar en interrogatorios, pesquisas, confrontaciones o pressiones.” (Ibidem: 79). 

De facto, eram frequentes, especialmente nos últimos anos da existência da INO, 

candidatos que revelavam uma grande resistência e não atribuição de valor 
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pessoal, profissional e até mesmo social, ao processo RVCC. Desde logo, esta 

era uma representação difícil de ultrapassar.  

Acautelando a devida distância, e tendo em conta a distinção contextual e 

os objetivos logo à partida bem definidos, são evidentes algumas semelhanças 

entre o acompanhamento realizado pelo Técnico RVCC e a teoria humanista 

concretizada na prática da consulta psicológica centrada no cliente. 

Tendo em conta os objetivos do eixo de reconhecimento de competências 

e a dinâmica relacional que daí resulta, destaca-se a necessidade de banir 

supostos estatutos, como é habitual na conceção tradicional da relação professor 

aluno. O Técnico RVC não está ali para transmitir ensinamentos por processos de 

instrução, mas para proporcionar e estimular momentos de auto-revelação da 

história de vida, nos mais variados contextos, com a ressalva de que muitas 

vezes não se consegue definir uma clara fronteira entre o que é profissional, 

social e pessoal. Isto significa que o Técnico RVCC deverá estar imerso na 

experiência histórica e concreta do adulto, conseguindo porém não se sobrepor a 

este, nem mesmo no discurso, como já antes se tinha referido. 

Há um nítido “compromisso com o desenvolvimento pessoal e a autonomia 

do sujeito; com o conhecimento e com a religação dos saberes; com a crítica e a 

intervenção sobre a realidade (…).” (Magalhães, 2011: 53). É claramente um 

compromisso assumido entre as duas partes, numa relação controlada pelos 

objetivos inerentes à certificação de competências, mas afetiva, já que se exprime 

por um real interesse pela biografia do adulto e pelas narrativas que vão 

resultando nas sessões de trabalho. O Técnico estabelece “uma relação 

caraterizada pelo calor, pelo interesse, capacidade de resposta e uma dedicação 

afetiva num grau limitado com clareza e precisão.” (Rogers, 1974: 97). Retirar 

esta base segura em relação à expressão e verbalização por parte do adulto é 

comprometer todo o trabalho a realizar com vista às condições necessárias à 

certificação. As experiências vivenciadas, sendo fenómenos afetivos de natureza 

subjetiva, só poderão ser alvo de análise se houver uma atmosfera de confiança e 

aceitação, daí a extrema importância atribuída à relação entre Técnico RVC e 

adulto em processo. Ao garantir esta relação de proximidade, revelando interesse 

e apreço pelo adulto e pela sua história de vida, consegue-se o compromisso e a 

motivação necessários à conclusão do processo. Trata-se, como acredita Freire 
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“(…) na força das verdadeiras relações entre as pessoas para a soma de esforços 

no sentido da reinvenção das gentes e do mundo.” (cit in Freire, 2001: 53). 
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Capítulo III – Metodologia de investigação 

 

 

O capítulo anterior centrou-se numa revisão do estado da arte sobre o 

objeto de estudo na sua generalidade, a educação e formação de adultos ao 

longo da vida. Teceram-se ainda, algumas considerações acerca da prática 

profissional do técnico de RVCC focalizadas na centralidade dos processos 

relacionais como ingredientes de sucesso e eficácia das práticas, uma vez que 

pretende ser a grelha de análise privilegiada do objeto de estudo a desenvolver. 

O presente capítulo irá incidir sobre a metodologia que orientou este 

estudo, sendo que a sua conceção e planeamento foram transversais a todas as 

etapas deste trabalho. A sua escolha mereceu o contributo de vários elementos 

significativos, uns diretamente relacionados com o contexto em que se delineou o 

estudo (pares de cariz profissional, a exercer diretamente no terreno), outros, 

enquanto especialistas em projetos de investigação, mais atentos e críticos aos 

objetivos da autora, produzindo alternativas exequíveis e realistas de 

reformulação e sustentação dos mesmos. 

Assim, abordam-se os objetivos e a questão central orientadora desta 

investigação, bem como o método adotado. São apresentados os critérios de 

seleção dos participantes, o instrumento utilizado e, finalmente, o processo de 

recolha e análise dos dados. 
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3.1 Objeto de estudo e objetivos específicos 

 

 

No capítulo anterior foi defendida a perspetiva do papel pertinente e até 

determinante do Técnico RVCC na mediação e acompanhamento do adulto, o 

que faz prever que a relação privilegiada estabelecida entre ambos influencie de 

forma positiva o percurso do segundo no CNO. Assim, o objeto de estudo deste 

trabalho pretende compreender qual o significado que o candidato de RVCC 

atribui ao papel da relação estabelecida com o Técnico RVCC no envolvimento e 

sucesso do processo de RVCC. Trata-se de um estudo de natureza 

eminentemente exploratório e de cariz qualitativo, cuja finalidade é conhecer o 

significado - a partir dos discursos dos adultos -, que construíram acerca da 

relação que estabeleceram com o respetivo Técnico RVCC e de que forma essa 

relação influenciou o seu percurso ao longo do processo de RVCC. 

Assim, como objetivos específicos, foram designados:  

a) Compreender como o contacto inicial do Técnico RVCC motivou o candidato ao 

investimento no processo em ordem à respetiva certificação;  

b) Verificar como a relação construída com o Técnico RVCC vai evoluindo ao 

longo do processo e qual a sua influência no desenvolvimento do mesmo; 

 c) Analisar em quais os momentos específicos do processo RVCC, o candidato 

mais necessitou do apoio do Técnico RVCC. 

Partindo dos objetivos supracitados formula-se uma questão geral de 

investigação: 

Será que a relação que os adultos estabelecem com o profissional de 

RVCC ao longo do processo de RVCC é ressignificada pelos adultos como um 

ingrediente estruturante de todo o processo e garante do sucesso do mesmo?  

Em síntese, pretende-se com esta investigação compreender a relação 

estabelecida entre o candidato RVCC e o Técnico RVC responsável pelo seu 

acompanhamento, e qual a sua influência do desenvolvimento e conclusão do 

processo, a partir dos significados dos adultos que foram alvo de auscultação. 
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3.2. Metodologia de investigação 

 

Uma vez definidos os objetivos da investigação, tornou-se necessário 

realizar a opção metodológica mais adequada aos mesmos. Partindo do 

pressuposto concetual que os fenómenos como crenças, narrativas, significados, 

estilo pessoal de relação com o outro, etc., não são na sua essência, passíveis de 

ser medidos (Holanda, 2006), pareceu-nos pertinente que a metodologia mais 

adequada para este estudo exploratório seria a qualitativa, enquanto meio para 

“compreender o significado que os acontecimentos e interações têm para os 

indivíduos, em situações particulares (…)” (Silva, Gobbi e Simão, 2004: 71), 

sendo indispensável para tal a presença das pessoas, confirmando a ideia de que 

“(…) para saber o que pensam as pessoas basta perguntar-lhes.” (Albarello et al., 

1997: 95).  

Adotar-se-á uma perspetiva de análise fenomenológica interpretativa que, 

segundo Holanda (2006) se apresenta como uma abordagem descritiva que 

possui como objetivo alcançar o sentido da experiência, mais propriamente, o 

significado que a experiência teve para os indivíduos, proporcionando uma 

descrição compreensiva da mesma. Outros autores reforçam esta ideia (Silva, 

Gobbi & Simão, 2005) quando mencionam que a perspetiva fenomenológica 

trabalha sempre com o que faz sentido para o indivíduo, como determinado 

fenómeno é percebido e explicitado pela linguagem. 

Nesta investigação, não existe a ambição de generalizar os resultados 

obtidos, uma vez que o que se pretende é a compreensão, centrada nos 

significados construídos e atribuídos pelos indivíduos auscultados, à relação 

estabelecida com o Técnico RVCC. Ao contrário de estudos quantitativos, os 

qualitativos representam um modelo que destacam ou revelam certos elementos 

caraterísticos da natureza humana, os quais os primeiros têm dificuldade em 

interpretar (Holanda, 2006).6  

                                                           
6 Não se pretende com esta valorização da pesquisa qualitativa, minimizar a pertinência e 

importância da pesquisa quantitativa pois estamos cientes da sua complementaridade para a 
compreensão de fenómenos sociais e psicológicos, contudo, devido à natureza deste trabalho, 

será dada preferência à primeira.  
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Partilha-se portanto da conceção de Neves (1996) quando destaca, não 

obstante a diversidade de estudos de pesquisa qualitativa, um conjunto de 

caraterísticas que lhes são comuns e essenciais: 

(1) O ambiente natural como fonte direta na obtenção dos dados e o papel 

fundamental do investigador; 

(2) O caráter descritivo das informações obtidas; 

(3) A preocupação do investigador centra-se no significado que as pessoas 

atribuem às coisas e à sua vida; 

(4)  O enfoque de análise de teor indutivo, resultante dos dados analisados, 

capaz de contribuir para uma melhor compreensão dos fenómenos. 

Neste sentido, após o acesso e recolha da informação pretendida, irá 

seguir-se a sua análise e interpretação qualitativas, que visam a descrição e 

descodificação de um sistema complexo de significados (Ibidem). Perante as 

diversas possibilidades de abordagem qualitativa, irá ser utilizado o método 

estudo de caso e a metodologia assentará na realização de um grupo de 

discussão focalizada a adultos que realizaram e concluíram o processo RVCC. 

 

 

3.2.1 Participantes do estudo 

 

Cumpre salientar, até pelo exposto no ponto anterior, que nos estudos de 

natureza qualitativa, o grupo de participantes é constituído por um número 

limitado de pessoas, não se colocando a questão da representatividade no 

sentido estatístico que o termo implica (Albarello et al., 1997). A composição do 

grupo carateriza-se pela homogeneidade no que diz respeito ao aspeto em 

comum que interessa investigar, a realização do processo RVCC, mas 

assegurando-se em simultâneo, a necessária variedade entre os seus elementos 

de forma a verificarem-se diferentes opiniões sobre o fenómeno em estudo 

(Krueger & Casey, 2009). Neste sentido, os participantes foram selecionados 
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tendo em conta caraterísticas exemplares e não em função da sua importância 

numérica (Albarello et al., 1997).  

O grupo de participantes, constituído por 6 indivíduos, foi selecionado ao 

acaso, dentro da população de candidatos que concluiu o processo RVCC 

(certificação total), na última entidade em que a autora exerceu a função enquanto 

Técnica RVCC. Foi considerado como critério fundamental na seleção do grupo o 

facto de o acompanhamento ter sido realizado por diferentes Técnicos RVCC a 

exercer na mesma entidade.7 

No quadro seguinte, apresenta-se uma breve caraterização dos participantes no 

grupo de discussão focalizada, a partir de algumas variáveis sociodemográficas a 

saber, sexo, idade, escolaridade e situação face ao emprego no momento em que 

realizaram o processo RVCC: 

 

  

Adultos 

Sexo Idade Escolaridade Situação face ao 

emprego 

 Masculino Feminino 41-49  ≥ 50  < 9º ano ≥ 9º ano Ativo  

Emp. 

Ativo 

desemp. 

 1  X  X X   X 

 2 X   X X   X 

 3  X X  X   X 

 4  X X   X X  

 5 X   X  X X  

 6 X   X  X X  

TOTAL 6 3 3 2 4 3 3 3 3 

Quadro 4. Caracterização sociodemográfica dos participantes no grupo de discussão focalizada 

 

 

 

                                                           
7 Com este critério pretendeu-se minimizar os efeitos de desejabilidade social face ao autor da 
presente investigação. 
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3.2.2 Método de recolha de dados  

 

O grupo de discussão focalizada, enquanto meio utilizado em investigação 

qualitativa, evidenciou ser o mais adequado ao contexto da presente investigação 

uma vez que permite, num mais curto espaço de tempo8, analisar os significados 

construídos por cada um dos seus elementos participantes na interação grupal. 

Além disso, o facto de ser uma situação grupo permite obter evidências acerca 

das semelhanças e diferenças de opiniões, podendo desta forma, retirarem-se 

conclusões mais seguras. Tudo isto é possível devido a tratar-se de uma situação 

em que o entrevistado não se sente só na sua condição, mas na interação com os 

seus pares, podendo este facto servir como elemento desbloqueador na sua 

participação.   

Esta técnica consiste basicamente em entrevistas de grupo, não no sentido 

de alternância entre as questões do entrevistador e as respostas do entrevistado, 

mas dando enfoque à interação entre os elementos que o constituem (Morgan, 

1997). Apoiando-nos nas palavras de Krueger e Casey, “The purpose of 

conducting a focus group is to listen and gather information.  It is a way to better 

understand how people feel or think about an issue, product or service. Focus 

group are used to gather opinions.” (2009: 2).  

Esta técnica de investigação pretende reunir informação através da 

interação entre os elementos que o constituem, sobre um determinado fenómeno 

selecionado pelo investigador. De facto, são os interesses do investigador que 

originam a realização de um grupo de discussão focalizada, embora a informação 

provenha da interação do grupo (Morgan, 1997), cabendo ao primeiro a condução 

deste para a efetiva recolha de informação. Daí que, em situação de grupo, se 

atribua a designação de moderador quando nos referimos ao investigador.    

De forma a serem respeitados os objetivos inerentes à investigação, e 

como auxílio ao moderador na operacionalização do grupo de discussão, criou-se 

um guião (anexo 1) composto por questões de resposta aberta, agregadas em 

                                                           
8 Comparativamente à realização de entrevistas individuais. 
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dimensões por referência a esses mesmos objetivos.9 A existência deste guião 

permite ao moderador adaptar-se a cada nova questão em função das respostas 

dadas pelos participantes, não se revestindo um carater prescritivo mas sim, 

facilitador da comunicação. De forma a assegurar a validade do guião e garantir 

que o formato adotado era o mais adequado aos objetivos da investigação, foi 

realizada uma entrevista exploratória com vista à verificação da compreensão das 

questões. 

 

 

3.2.3 Processo de recolha de dados 

 
 

Os participantes foram contactados pelo telefone cerca de 15 dias antes à 

realização do grupo de discussão e logo esclarecidos quanto à finalidade e 

objetivos do estudo, a natureza voluntária da participação, a garantia de 

confidencialidade dos dados obtidos, assim como o anonimato no momento da 

apresentação dos resultados. Foi igualmente pedida autorização para o registo 

em vídeo e áudio com vista à posterior transcrição. 

Dado o envolvimento emocional da investigadora face ao objeto de estudo 

traçado e para minimizar os efeitos de uma possível pressão e desejabilidade 

sociais, já que alguns elementos constituintes tinham sido acompanhados por 

esta enquanto Técnica RVCC no CNO, foi convidada uma Psicóloga com 

experiência na moderação de grupos para esta missão e conhecedora deste 

dispositivo de RVCC. De forma a inteirar esta profissional dos objetivos da 

investigadora, ocorreu uma reunião entre ambas em que se executou uma 

reflexão conjunta acerca do guião previamente elaborado e ao esclarecimento de 

dúvidas.   

Após a assinatura do consentimento informado (anexo 2) teve início a 

recolha de dados que decorreu no dia 19 de junho de 2013 em instalações 

privadas com a garantia de todas as condições propícias à sua realização 

                                                           
9 O guião compôs-se de 9 questões de diferente natureza, tendo em conta as orientações da 
literatura: questões de abertura, introdutórias, de transição, questões-chave e questões de 
finalização. 
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(privacidade, boa visibilidade, isolamento acústico e ausência de interrupções). A 

duração do grupo de discussão foi de 1 hora e 40 minutos. 

Ao longo da sessão, a moderadora revelou sempre uma postura de 

empatia, abertura e flexibilidade para com os participantes, o que se ficou também 

a dever à existência de conhecimento prévio acerca do funcionamento e 

caraterísticas do processo RVCC. Esta postura foi, ao longo da recolha de dados, 

sendo ajustada em função do à-vontade dos indivíduos para responder às 

questões, embora se verificassem momentos de maior controlo e diretividade por 

parte da facilitadora por forma a não descurar os objetivos da investigação. 

 

 

3.2.4 Procedimento de tratamento e de análise de dados 

 
 

Após a realização do grupo de discussão focalizada procedeu-se à sua 

transcrição integral (considerando o verbal e o não verbal) com o auxílio de um 

programa informático de processamento de texto para que, em seguida, pudesse 

ser analisado através do recurso à análise de conteúdo. Esta ferramenta 

apresenta-se como fundamental na compreensão da construção de significado 

que os indivíduos exteriorizam através do discurso. É, segundo alguns autores 

(Silva et al., 2005: 74), o que permite ao investigador “o entendimento das 

representações que o indivíduo apresenta em relação à sua realidade e a 

interpretação que faz dos significados à sua volta”, tratando-se portanto de “(…) 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações.” (Bardin, 2011: 33). 

Bardin (ibidem) chega mesmo a defender que qualquer comunicação, por se 

tratar de um veículo de significados entre indivíduos (um emissor e um recetor), 

deveria poder ser alvo de um registo escrito e posteriormente decifrado pelas 

técnicas de análise de conteúdo. 

Foi levada a cabo uma descrição analítica no que concerne ao tratamento 

da informação contida nos discursos dos participantes. Os objetivos gerais e 

específicos orientaram a análise realizada, atendendo-se por um lado, à 

interpretação de significados e signos expressos no momento de recolha de 

dados, e por outro lado, à variabilidade interindividual. Não foi utilizado qualquer 
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suporte informático como auxílio à análise de conteúdo realizada, o que ficou a 

dever-se a dois fatores: 

- Reduzida dimensão da investigação. Foi somente realizado um grupo de 

discussão focalizada com um pequeno número de participantes; 

- Inexistência da pretensão quanto à generalização de resultados obtidos com 

este estudo. 

Assim, os resultados apresentados resultam da visão interpretativa da 

investigadora de exemplos individuais, revelando-se preponderantes as 

capacidades de compreensão, inferência e reflexão contínua. Estando então 

presentes os quadros de referência da investigadora, não obstante o seu esforço 

de rigor e objetividade, reconhecemos que esta constatação poderá ter originado 

algum ruído na análise e interpretação dos dados. 

Todos os procedimentos de análise foram então realizados através da 

indexação manual e pela análise categorial uma vez que permite considerar a 

totalidade do texto obtido através da transcrição realizada. Foi utilizado o que é 

comum designar-se por método das categorias, o que segundo Bardin funciona 

como uma “(…) espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem.” (2011: 

39). Segundo este mesmo autor, trata-se de um método taxonómico concebido 

para satisfazer a expectativa e/ou necessidade de introduzir uma ordem, com 

base em critérios previamente definidos, na desordem aparente. 

A definição das categorias iniciou-se com a leitura integral do grupo de 

discussão focalizada, conseguindo-se uma visão global dos conteúdos e 

perceções transmitidas por cada um dos participantes. Nesta fase, foi também 

possível registar as primeiras impressões acerca dos discursos dos entrevistados. 

Uma segunda leitura, mais profunda, permitiu a agregação de determinados 

significados correspondentes aos objetivos desta investigação já anteriormente 

delineados. Foi então elaborado um quadro referencial em que, para cada 

conceito a analisar (reflexo dos objetivos), se definiram categorias e respetivas 

subcategorias e, em seguida, foi efetuado um registo das verbalizações referentes 

a cada um dos conceitos a analisar. Contudo, o confronto com as evidências 

discursivas, originou uma reformulação desse quadro uma vez que nem todas as 

respostas correspondiam às categorias pré-existentes. A terceira e última leitura 

permitiu identificar outras dimensões emergentes que, muito embora não 
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esperadas, se encontram relacionadas com os conceitos em questão, 

procedendo-se igualmente à sua categorização e análise. 

O quadro seguinte representa o sistema categorial emergente da análise 

do grupo de discussão focalizada: 
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Temas (conceitos a 

analisar) 

Categorias Subcategorias 

Contacto inicial com o 

Técnico RVCC 

1. O impacto do primeiro 

contacto com o Técnico RVCC 

Sentimentos experienciados 

O mais apreciado (recordação 

mais importante) 

O mais desvalorizado 

(recordação mais importante) 

Definição e 

Caracterização da 

relação estabelecida com 

o Técnico RVCC 

2. Característica/qualidade 

pessoal do Técnico RVCC 

destacada (maior influência no 

trabalho e dedicação) 

Motivador  

Orientador 

Flexível/Disponível 

Apoiante 

3. Atributos da relação Estima 

Auxílio 

Reconhecimento 

Confiança 

Apoio concedido pelo 

Técnico RVCC 

 

4. Momentos em que foi 

necessário mais apoio 

Fase de Reconhecimento 

Fase de Certificação  

 

 

Processo RVCC 

 

5. Avaliação do processo após a 

conclusão  

Contentamento 

Autoconhecimento 

Aprendizagem 

6. A relação com o grupo 

(influência no processo) 

Interajuda 

Afeto 

Quadro 5. Sistema categorial emergente da análise do grupo de discussão focalizada 
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Capítulo IV – Análise e discussão dos resultados 

 

O capítulo anterior incidiu na apresentação e justificação das opções 

metodológicas que orientaram este estudo, tendo sido abordados os objetivos e a 

questão orientadora do mesmo. Foi descrito o grupo de participantes envolvido, 

assim como o procedimento utilizado para a sua seleção, sem esquecer o 

processo, tratamento e análise de dados. 

O presente capítulo tem como objetivos apresentar os resultados obtidos 

após a análise do discurso do grupo de discussão focalizada e proceder à sua 

discussão. Para levar a cabo esta metodologia, e responder aos objetivos da 

investigação, identificaram-se quatro categorias: “O impacto do primeiro contacto 

com o Técnico RVCC”, “Característica/qualidade pessoal do Técnico RVCC 

destacada”, “Atributos da relação” e “Momentos em que foi necessário mais 

apoio”  

A par das evidências correspondentes aos objetivos traçados nesta 

investigação, emergiram elementos não esperados a priori. Considerou-se 

pertinente acrescentar os respetivas categorias, “Avaliação do processo após a 

conclusão” e a “Relação com o grupo”, e realizar igualmente a sua análise.  

Após a definição das categorias, houve a necessidade de as decompor em 

subcategorias que as sustentam e fundamentam. 
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4.1 Representações acerca do impacto do primeiro contacto com o Técnico 
RVCC 

 

Neste ponto considerou-se fundamental perceber que sentimentos foram 

experienciados pelos participantes no momento em que conheceram o Técnico 

RVCC que iria orientar o seu processo. Importará igualmente destacar a 

recordação mais importante do ponto de vista positivo e do ponto de vista 

negativo.  

No que diz respeito aos sentimentos vivenciados, estes incidiram em 

significados semelhantes para todos os participantes, evidenciando dois tipos de 

representações complementares entre si. Por um lado, foi verbalizado um estado 

de significativa ansiedade na vivência da primeira sessão de reconhecimento de 

competências acompanhada por reações sinestésicas ao nível corporal: “(…) um 

frio na barriga, aquele nervosismo (…)”, “(…) as mãos geladas (…)” em quase 

todos os participantes.  

Quanto ao mais apreciado, um participante (T.) referiu ter-se sentido logo à 

vontade, tendo experienciado “(…) sossego e serenidade.” Para outro participante 

(D.), além da ansiedade e receios iniciais, o primeiro contacto originou curiosidade 

quanto ao tipo de percurso que estavam prestes a iniciar: “(…) ela começou a 

falar e eu pensei: o que é que virá por aí abaixo?”. 

Relativamente à recordação negativa, as verbalizações indicaram a 

existência de representações acerca do processo RVCC assentes em atitudes de 

descrença face à sua validade e exequibilidade: “Quando cheguei ali, esbarrei e 

disse: vai ensinar o quê? (…) Senti que não estava ali a fazer nada.” (D.), “(…) 

senti-me deslocado (…) receio de ser avaliado outra vez (…)” (T), “(…) eu pensei 

que não ia conseguir.” (C.). Era clara a desacreditação no processo RVCC em 

alguns candidatos, enquanto forma de valorização pessoal e profissional e as 

evidências discursivas obtidas indicam que, apesar de se ter verificado a inscrição 

no processo e a concordância na sua realização, as dúvidas e os receios 

permaneciam de forma muito significativa. 

A expetativa e ansiedade face a possíveis procedimentos de avaliação 

foram apontadas como sendo a recordação mais importante do ponto de vista 

negativo, parecendo porém que, para alguns participantes esta perceção foi 
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desvanecendo ao longo do momento em que ocorreu o primeiro contacto com o 

Técnico RVCC: “(…) dali a um bocado já estávamos mais à vontade.” (R.), o que 

poderá fazer supor que o Técnico em causa conseguiu, em alguns candidatos, 

transmitir confiança e serenidade face a um projeto ainda desconhecido: “(…) tive 

sorte (…) com quem, no 1º dia nos pôs logo à vontade e nos disse o que 

estávamos ali a fazer (…)”. Contudo, encontraram-se igualmente evidências 

discursivas que parecem indicar um Técnico RVCC distante e autoritário: “(…) ela 

pôs logo o grupo no sítio.” (T.) Além disso, a preocupação em definir e atingir 

objetivos não terá sido bem aceite: “(…) aquilo chateou-me pelo facto de que não 

foi bem apresentar o programa, foi quase a exigir o que tínhamos que na semana 

seguinte apresentar.” (M.) 

Como se pode constatar, nesta temática notou-se uma centralidade da 

atenção dos participantes nas características e exigências do processo RVCC e 

não propriamente nas primeiras impressões produzidas no primeiro contacto com 

o Técnico. No entanto pode inferir-se que, para alguns participantes a figura do 

Técnico se revelou, num primeiro momento, disciplinadora e demasiado centrada 

em objetivos, através de verbalizações registadas como, “(…) estava ali para 

ajudar.” (C.), ”(…) isto agora é diferente (…) foi um evoluir das coisas 

naturalmente (…)”. (M.). Comprova-se que, aquela primeira impressão foi alterada 

consoante ocorria a evolução do processo e a familiaridade com o Técnico RVCC.  

 É possível concluir que as representações acerca do primeiro contacto com 

o Técnico RVCC não se encontram imunes àquelas que existem aquando do 

início de um novo projeto que neste caso concreto, para muitos candidatos, é 

desconhecido nos seus contornos mais precisos. Assim, são comuns os estados 

de ansiedade num primeiro encontro, acompanhados ou não por sessões 

corporais associadas a esses mesmos estados. Contudo, se para alguns 

participantes, esta ansiedade se verifica em todo o momento em que dura este 

primeiro contacto, para outros, esta ansiedade desvanece significativamente 

conforme decorre a sessão de esclarecimento. Isto poderá dever-se não só à 

idiossincrasia de cada candidato em lidar com a novidade e o desconhecido, mas 

também às caraterísticas pessoais e profissionais do Técnico RVCC, já que em 

alguns casos, e logo na primeira sessão, conseguiu criar um ambiente tranquilo e 

de aceitação, mas noutros, a recordação que impera é a de um indivíduo pouco 
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flexível face ao público-alvo em causa. De facto, de acordo com os dados obtidos, 

e tendo em consideração os receios inerentes ao início de uma nova etapa como 

é o início de um processo RVCC, os Técnicos RVCC influenciaram distintamente 

a forma como um primeiro contacto foi vivenciado. Por conseguinte, partindo do 

princípio que o estado de ansiedade e até de curiosidade é geral e comum a 

todos os candidatos a processo, dependerá da forma como o Técnico conduz a 

sessão e lida com esses estados, que conseguirá fazer diminuir ou aumentar o 

estado de ansiedade. Daí que se tenham verificado, em alguns candidatos, 

sentimentos de à-vontade e serenidade, e para outros de receio, de descrença no 

RVCC e na insegurança face aos objetivos propostos. Constata-se assim a 

pertinência das convicções de Azevedo quando refere que os profissionais de 

EFA deverão demonstrar uma atitude de acolhimento face a cada participante, 

valorizando acima de tudo a relação e não a utilização de uma espécie de “(…) 

armadura quase expugnável (…) que o amedronta (…).” (2010: 22), configurada 

na apresentação de programas e referenciais. Fazendo novamente apelo às 

ideias de Rogers (1974) o primeiro objetivo do Técnico RVCC, num primeiro 

contacto, deverá ser a criação das condições necessárias para que os candidatos 

consigam exprimir as suas dúvidas, receios e ansiedades. Estas condições são, 

sem dúvida, a permissividade em relação à expressão de sentimentos, a 

liberdade na participação do processo RVCC, a definição de limites quando se 

dirige aos outros e estar livre de qualquer pressão ou coerção. 

 

 

4.2 Representações acerca da característica pessoal do Técnico RVCC 
como mais influente nas capacidades de dedicação e trabalho 
dispensados ao processo 

 

Relativamente às características do Técnico RVCC determinantes no 

investimento e trabalho dos participantes no processo RVCC, obtiveram-se 

verbalizações muito concretas e diretas, sendo que cada participante interveio 

diversas vezes, não se limitando a apontar um único atributo. Foram feitas 

observações bastante claras à figura do Técnico RVCC, todas elas consideradas 

como preponderantes no percurso efetuado. Foi então possível definir quatro 

subcategorias: “Motivador”, “Orientador”, “Flexível/Disponível” e “Apoiante”. 
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No que respeita à subcategoria “Motivador”, para este grupo de discussão, 

o Técnico RVCC “(…) foi uma pessoa importante (…) porque sempre acreditou 

(…)” (N.) que existiam todas as condições para ultrapassar as dificuldades que 

pudessem surgir. Era essencialmente transmitida muita confiança e um forte 

incentivo para corresponder às expetativas da almejada certificação: “(…) a Dr.ª 

C. é que me deu força para continuar.” (L.), “Ela transmitia muita confiança. Eu 

senti muito isso.” (M.).  

Fatores como a paciência e a perseverança na forma de abordar os 

assuntos “(…) mas se for por aqui, e pense assim… tocava-nos, obrigava-nos, 

não nos dava a resposta.” (M.), evidenciam e valorizam o método pedagógico 

empregue, assente em práticas de orientação e auto descoberta. Tais 

competências pedagógicas tornaram o Técnico RVCC num Orientador, permitindo 

e estimulando o candidato para que fosse efetivamente o único autor e primeiro 

responsável pelo seu trabalho: “(…) orientavam-nos para o sítio onde tínhamos de 

ir (…) era o que nós precisávamos.” (T.). 

Outras características indicadas como pertinentes incidiram sobre a 

flexibilidade e a disponibilidade para lidar com diferentes adultos, respetivas 

histórias de vida e necessidades de apoio em que “(…) contou a educação, 

contou o bom senso (…)” (T.). Estes atributos mostravam ser essenciais em 

situações cuja disponibilidade de horário estava mais condicionada a exigências 

profissionais: “(…) ela era fantástica e dava tudo. Aquela flexibilidade no meu 

caso, como eu trabalho por turnos (…)” (R.) mostraram-se fundamentais para a 

concretização daquele processo em particular.  

O Técnico RVCC foi apontado como uma figura de suporte importante na 

atenção que concedia aos candidatos que acompanhava: “(…) quando havia 

pessoas com mais dificuldade, ela até marcava aulas a meio do dia, arranjava 

tempo para as pessoas, para as ajudar nos temas em que estavam mais 

atrasadas.” (M.), sendo portanto muito valorizada a dedicação e a ajuda 

prestadas: “(…) estava sempre para o que fosse, para o que viesse, pelo telefone, 

email, tudo o que era necessário.” (M.). 

 Em suma, as subcategorias construídas correspondem às características 

do Técnico RVCC que se revelaram fundamentais na vivência do processo 

RVCC. Um Técnico que demostre capacidade para motivar conseguirá transmitir 
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aos candidatos uma forte crença nas suas capacidades, especialmente de 

trabalho e de aprendizagem. Nestes casos, este profissional revelou ser não só 

um agente plenamente consciente das particularidades do processo RVCC, mas 

também detentor de competências relacionais fundamentais, partilhando-se assim 

da ideia de Aymon-Morand (2007) quando afirma que o sucesso daquele percurso 

de qualificação depende principalmente do empenho do Técnico, mais 

concretamente “(…) a sua personalidade calorosa, o espírito aberto, o interesse 

demonstrado pelos adultos aprendentes e pela sua vida, a vontade de querer 

marcar uma diferença (…).” (2007:51). Outros atributos estão presentes neste 

pensamento como a capacidade de orientar, a flexibilidade e disponibilidade, o 

que demonstra adequação ao público-alvo e à singularidade do processo RVCC, 

garantindo um Técnico capaz de desenvolver percursos ajustados e 

individualizados.  

Por último, a capacidade de dar apoio foi apontada como fundamental uma 

vez que é indicador do grau de atenção que o Técnico RVCC é capaz de 

disponibilizar. Feeney & Thrush (2010) corroboram, transmitindo ser comum que 

em situações específicas do percurso de vida, como é a concretização de uma 

obra especial, os indivíduos coloquem em evidência o apoio de pessoas que se 

mostraram essenciais a essa mesma concretização. Podemos então afirmar que 

um momento especial na vida destes participantes foi, sem dúvida, a realização e 

a conclusão do processo RVCC, daí que a existência (ou não) daquele apoio 

influencie a qualidade dos comportamentos exploratórios e a motivação para 

atingir objetivos. 

Com base nas evidências obtidas, só podemos concordar com Aymon-

Morand quando se refere ao Técnico RVCC, mais concretamente, às aptidões 

que deverá possuir este agente educativo, afirmando que está em causa “(…) um 

largo espectro de competências relacionais e sociais (empatia, escuta, conselho, 

entusiasmo,…) e um reservatório inesgotável de boa vontade e perseverança 

(…).” (2007: 49). 
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4.3 Representações acerca das características presentes na relação 
estabelecida com o Técnico RVCC 

 

Nesta categoria foi especialmente importante analisar o discurso dos 

participantes no grupo de discussão para se conseguir definir as respetivas 

subcategorias, conseguindo-se assim perceber, mais claramente, quais as 

representações dos participantes. Por conseguinte, foram circunscritas quatro 

características presentes na relação: “Estima”, “Auxílio”, “Reconhecimento” e 

“Confiança” que, de acordo com as evidências discursivas, não se encontram de 

forma exclusiva em cada um dos participantes.  

No que diz respeito à característica “Estima”, verificou-se que, em alguns 

participantes, a convivência com o Técnico RVCC originou sentimentos de apreço 

e afeição por este profissional, chegando mesmo a verbalizar que se tratava de 

uma “(…) relação de amizade (…).” (D.) que não se esgotaria no momento de 

conclusão do processo, mas que iria “(…) ficar para toda a vida.” (D.). Percebeu-

se que para este grupo, a estima que nutrem pelo Técnico RVCC, surgiu a partir 

de um contacto mais próximo e privado conseguido nas sessões individuais 

inerentes ao processo. Estas situações eram propícias, por motivos óbvios, a 

atitudes de maior exposição e revelação por parte dos candidatos. O contacto 

particular surgia como elemento facilitador e desbloqueador para a realização do 

processo, estando o Técnico RVCC inteiramente disponível para aquele 

candidato, prestando-lhe todo o apoio necessário. Este apoio muitas vezes não 

estava diretamente relacionado com as exigências do percurso de qualificação 

em causa, mas sim com variáveis da vida pessoal do candidato, surgindo por isso 

a designação de “(…) confidente numa fase importante da vida.” (T.).  

Neste sentido, os participantes indicaram como habitual existirem 

momentos em que a auto revelação fosse o mais apreciado e gerador de afeto: 

“Quando eu desabafo com a Dr.ª P. naquelas reuniões que tínhamos 

individualmente, quando eu começo a falar com ela e ela comigo, começa-se a 

criar… quase que éramos dois amigos que estávamos ali a falar.” (T.) Estes 

participantes revelaram ter apreciado a disponibilidade do Técnico RVCC não só 

nos assuntos que diziam diretamente respeito ao processo, mas também na sua 

qualidade de ouvinte de outros assuntos da esfera privada. 
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Esta proximidade e afeição foi indicada como sendo preponderante na 

realização do processo, uma vez que causou em alguns participantes o reforçar 

da sua auto confiança, acreditando que seriam vencedores daquele desafio e os 

que demais pudessem surgir: “(…) ela arrasta as pessoas com ela. Ela leva as 

pessoas com ela. (…) Faz-nos sonhar (…)” (M.).  

Na subcategoria “Auxílio”, o grupo referiu frequentemente a existência de 

atitudes de apoio e ajuda por parte do Técnico RVCC, realçando a entrega “(…) 

para o que fosse, para o que viesse, pelo telefone, email, tudo o que era 

necessário.” (M.). O grau em que era prestado o auxílio era percecionado como 

distinto consoante as necessidades e dificuldades dos candidatos, adaptando-se 

às mesmas: “(…) comecei a andar nervosa (…) ela chamou-me e disse-me: 

Calma, é preciso calma. (…) se houver algum problema nós estamos aqui para 

ajudar. Aos poucos vai conseguir. E assim foi.” (C.) confirmando que “Quando 

havia alunos com mais dificuldade (…) marcava aulas a meio do dia, arranjava 

tempo para as pessoas, para as ajudar (…)” (M.).   

No que se refere ao “Reconhecimento”, este surge intimamente associado 

ao “Auxílio” prestado pelo Técnico RVCC e à perceção dos participantes de terem 

superado um importante desafio e atingido a certificação. Assim, foram vários os 

momentos em que o grupo verbalizou expressões de agradecimento ao Técnico 

RVCC por vários motivos. Um diz respeito às orientações fornecidas para a 

construção do Portefólio Reflexivo de Aprendizagens: “Ela estava atenta e sabia 

quando nós precisávamos de ajuda (…)” (T.) para dar resposta ao conteúdo da 

atividade proposta: “Sem ela, fazíamos tudo a monte e estava ali.” (T.) Outra 

razão centra-se na atitude de reforço que era manifestada: “Foi ela que me pôs 

mais à vontade e me deu aquela força para continuar porque eu cheguei a meio e 

estava quase a desistir (…). E foi naquele dia que me deu aquela vontade (…) ir 

para a frente. E foi ela.” (C.). Surgiram evidências discursivas que esta forma de 

agir do Técnico RVCC tinha efeitos na sensação de bem-estar e de auto 

valorização: “(…) ajudou-me muito porque eu não acredito muito no que faço (…) 

deu-me confiança (…) só lhe agradeço porque não me arrependo nada.” (N.), que 

assumimos terem influência nas recordações mais significativas: “Sabe qual é a 

sensação que ficamos daquela professora da 1ª classe? Quando a gente tem 

uma professora boa e toda a vida a gente se vai lembrar? (…) É assim uma coisa 
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do género. É uma sensação boa o ter alguém que contribuiu para que fossemos 

mais além.” (M.) 

Por fim, a “Confiança”. Esta revelou-se importante na medida em que as 

respostas indicam sentimentos de segurança, certeza, “(…) sossego e 

serenidade.” (T.) no percurso vivido no CNO. Mais uma vez, o “Auxílio” surge 

relacionado: “Nós tínhamos o número de telefone dela para ligar sempre que 

fosse preciso, sempre que tivéssemos dúvidas e precisássemos de ajuda e isso 

foi indispensável para que se pensássemos que se alguma coisa corresse mal, eu 

teria ali um suporte. Posso sempre recorrer ali.” (M.). Em situações ansiogénicas 

foi também apontada como fundamental, funcionando o Técnico RVCC como uma 

base segura do participante: “(…) a gente sabia que ela estava a torcer por nós. 

Claro que é uma segurança. “ (M.), “(…) dava-nos sinais de força e confiança. Ela 

deu-nos, eu senti isso.” (N.). 

Em suma, pode afirmar-se que a “Estima”, o “Auxílio”, o “Reconhecimento” 

e a “Confiança” se mostraram ingredientes fundamentais na relação entre 

candidato e Técnico RVCC. A “Estima” que os participantes revelaram nutrir é 

reveladora da proximidade relacional conseguida, surgida sobretudo de um 

contacto individualizado que permitia momentos de auto revelação por parte do 

candidato. Assim, podemos deduzir que a importância conferida pelos candidatos 

à relação com o Técnico RVCC foi resultado da transmissão de interesse da parte 

deste no estabelecimento de vínculos afetivos. De igual modo, o “Auxílio” 

presente na relação revelava por parte do Técnico RVCC a elevada preocupação 

em prestar aos candidatos a ajuda necessária para a evolução do processo. 

Consequentemente era despoletado o “Reconhecimento” e a “Confiança” dirigidas 

ao Técnico, justificadas pela ajuda e atenção proporcionadas, sendo para alguns 

candidatos algo que iria tornar aquela relação inesquecível. Parece confirmar-se a 

proposta de Cavaco (2007) quando realça que a dinâmica resultante do processo 

RVCC exige uma grande implicação do Técnico, mas sobretudo do candidato, 

interferindo no seu “eu” através de mecanismos cognitivos e emotivos. Esta 

interferência certamente que teve reflexos no sentido de identidade dos 

candidatos, ideia que também é partilhada com Guerrero & Gutiérrez quando 

defendem que “The personal identity does not appear as something fixed or 

immobile. It is not built in just one go and at one time, but is rather dynamic and 
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changeable; it is built and rebuilt when faced with the numerous situations which 

come up in life.” (2008: 92), incluindo naturalmente um percurso de qualificação. 

Para alguns participantes, a relação que estabeleceram com o Técnico 

RVCC funcionou como uma autêntica base segura já que permitiu a exploração 

de novos domínios da realidade sabendo contudo que, para lidar com a 

adversidade, o Técnico estaria presente e de forma ativa. Neste sentido, 

retomando o conceito de base segura e baseando-nos na aceção de Feeney & 

Thrush (2010), as características atribuídas pelos participantes à relação 

estabelecida com o Técnico RVCC, mostram uma relação baseada no suporte 

que ofereceu as condições necessárias para a exploração de domínios 

desconhecidos bem como o desenvolvimento de esforços para atingir objetivos, 

resultando o crescimento pessoal do indivíduo beneficiário do apoio. 

 

 

4.4 Representações acerca do(s) momento(s) em que foi necessário mais 
apoio do Técnico RVCC 

 

A categoria “Momentos em que foi necessário mais apoio” foi dividida e 

reforçada a partir dos discursos, em duas subcategorias: “Fase de 

reconhecimento” e “Fase de Certificação” de competências. Nem todos os 

participantes indicaram ter necessitado de um maior apoio nestes dois momentos, 

cingindo-se a um. 

A primeira situação verificada na fase de reconhecimento compreende as 

duas sessões iniciais. Para muitos participantes, o processo RVCC era 

desconhecido e a tendência imediata era equipará-lo ao sistema de ensino formal 

ou a considerá-lo de modo simplista. Quando se deparam com a veracidade e se 

confrontam com os objetivos e metodologias de trabalho, a insegurança e a 

ansiedade amplificam: “(…) a gente chega ali às escuras e nem sabe por que 

ponta há-de começar.” (R.); “Precisávamos daquele empurrão, daquela luz que 

vai iluminar o caminho a percorrer.” (T.). Assim, o Técnico RVCC parece ter sido 

fundamental, não só na clarificação de expetativas face ao processo, mas 

também na definição (em parceria com o candidato) dos objetivos a atingir e das 

metodologias necessárias para o conseguir. 
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Já com o processo a decorrer, alguns discursos indicaram a necessidade 

de um maior apoio resultantes de momentos de aprendizagem e aquisição de 

competências10: “Foi ela que me deu aquela força para continuar porque eu 

cheguei a meio e estava quase a desistir.” (C.), e de transições de nível de 

certificação11: “Achei que ela me incentivou muito, eu devo-o a ela porque 

incentivou-me muito. Deu-me confiança e não me arrependo nada.” (N.). 

Verificam-se ainda evidências de que o apoio contínuo do Técnico teria sido 

importante: “(…) ela foi um elo de ligação para as nossas dúvidas (…)” na 

construção do portefólio, sobretudo “(…) em cada tempo de finalização de um 

tema (…)”. (T.) 

O momento final, o Júri de Certificação, foi igualmente apontado como 

ansiogénico e como sendo fundamental a presença do Técnico RVCC 

funcionando, uma vez mais como fonte de apoio: “(…) estava ali o Avaliador 

Externo e ela ali (…) e a gente sabia que ela estava a torcer por nós. Claro que foi 

uma segurança.” (M.); “(…) dava-nos sinais de força e confiança. Ela deu-nos, eu 

senti isso.” (N.) 

Como se pode concluir, existem dois momentos chave em que a relação 

com o Técnico RVCC e o apoio daí resultante se revelaram fundamentais. A fase 

de reconhecimento, sendo a primeira, comporta objetivos fundamentais para a 

permanência e investimento do candidato no processo RVCC. As representações 

iniciais dos candidatos acerca do processo RVCC possuem, não raras vezes, 

contornos simplistas e facilitistas que, quando confrontadas com a realidade dão 

lugar ao receio, à ansiedade e à insegurança. Os candidatos a certificação, 

embrenhados num processo de reflexão, autoanálise, autorreconhecimento e 

autoavaliação (Cavaco, 2007) experienciam então momentos de desequilíbrio, 

tipicamente resultantes de acontecimentos que, como designa Campos, exigem 

“(…) reorganizações pessoais e relacionais mais ou menos profundas.” (1993: 5) 

competindo ao Técnico funcionar como um elemento estruturante e facilitador 

                                                           
10 Neste caso, tratava-se de uma candidata cujos conhecimentos na área das TIC eram, no início 
do processo RVCC, insuficientes para obter a validação das respetivas unidades de competência. 
Esta constatação levou a que fosse posto em prática um plano de apoio formativo para colmatar a 
lacuna verificada.  
 
11 Esta situação surgiu pelo facto da Técnica RVCC, aquando da fase de reconhecimento de 
competências, verificar que a história de vida e o portefólio de uma candidata a frequentar um 
processo para certificação B3, correspondia a um nível superior de competências. Neste sentido, 
foi-lhe proposta a transição para o nível secundário, o que foi aceite pela candidata. 
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destas autênticas transições de desenvolvimento, muitas vezes penosas e 

angustiantes. De igual modo, muitas vezes é ao longo da fase de reconhecimento 

que se verificam as maiores necessidades de aprendizagem e esforços 

individuais, sendo mais uma vez responsabilidade do Técnico RVCC fornecer o 

auxílio necessário e tornar operacionais os recursos adequados, sem esquecer o 

indispensável comprometimento dos candidatos.  

Relativamente à “Fase de Certificação”, os dados recolhidos vão ao 

encontro do Roteiro Metodológico da sessão de Júri de certificação em que este é 

definido como “(…) um momento de grande importância no âmbito dos processos 

RVCC. (…) constitui-se como a face visível e pública que culmina todo o processo 

de educação/formação (…)” (2009: 11), e por se tratar de um momento formal de 

exposição face a um coletivo, os participantes consideraram fundamental a 

presença do Técnico RVCC, funcionando este, mais uma vez, como fonte de 

apoio emocional. Está patente nesta sessão uma carga simbólica de grande 

importância para os adultos e não é por acaso que o mesmo documento aponta 

como obrigatória a presença do Técnico RVCC. O seu importante papel no 

trabalho prévio da sessão de Júri e a preparação do candidato para a referida 

sessão foram plenamente percebidos por este grupo de participantes, que 

reconheceram no Técnico o apoio fundamental na realização da sua exposição 

pública. Além disso, era do seu conhecimento, como é sugerido no roteiro atrás 

mencionado que o Técnico RVCC, sempre que considerasse oportuno, poderia 

intervir no sentido de os apoiar a desenvolver as suas intervenções e reforçar as 

suas potencialidades. 

  

 

 

4.5 Representações relativas à avaliação do processo RVCC após a sua 
conclusão  

 

Esta categoria emergiu aquando do processo de análise do discurso dos 

participantes e, embora não estivesse prevista a priori, é de suma importância 

refletir sobre as evidências que lhe dizem respeito. Assim, foram definidas três 

subcategorias: “Contentamento”, “Autoconhecimento” e “Aprendizagem”.  
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No que diz respeito ao “Contentamento”, foram frequentes as verbalizações 

de apreço e de atribuição de grande importância ao processo RVCC e, 

consequentemente, ao portefólio que tinha sido construído: “Adorei, desde o 

princípio até ao fim. (…) gostei daquilo que fiz.” (M.); além disso, revelam ter sido 

uma experiência significativa no seu percurso de vida em geral e no seu 

quotidiano em particular: “(…) confesso que no final foi um desafio aliciante.(…) 

acaba por ser fascinante e a pessoa acaba por sair deste processo muito mais 

rica. Hoje em dia é importante conseguir abordar qualquer tema (…)” (R.). Esta 

subcategoria é reforçada em apreciações feitas pela equipa do CNO relativas à 

qualidade do trabalho realizado e ao eventual prosseguimento de estudos pelos 

candidatos: “As técnicas diziam que eu tinha um portefólio maravilhoso. (…) até o 

avaliador externo me aconselhou a continuar a estudar, a tirar um curso. Foi um 

elogio, um orgulho… senti-me lisonjeado de facto. (…) No fim deste processo que 

melhor prémio a gente pode ter?” (R.) 

 Relativamente ao “Autoconhecimento”, é notória a sensação em alguns 

participantes de terem ampliado o conhecimento acerca de si próprios e das suas 

reais competências: “(…) quando acabei o RVCC, quando fui a júri, eu própria 

disse que se tivesse mais tempo, se começasse hoje, tinha feito completamente 

diferente. Eu ia falar de muitas mais coisas, porque abre os horizontes.” (M.). Para 

alguns participantes, o processo RVCC foi determinante para estimular o 

ressurgimento de atributos pessoais, tendo aquele sido responsável pelo "(...) o 

despertar de algo que estava adormecido.” (T.). 

 A “Aprendizagem” revelou ter sido uma consequência da realização do 

processo RVCC e do portefólio daí resultante. Parece evidente a constatação de 

que, embora distinto das ofertas de ensino tradicionais, o RVCC contribui através 

de metodologias e procedimentos específicos, para que haja um aumento 

significativo de conhecimentos por parte dos candidatos. Neste sentido, o 

processo é apontado como tendo sido “(…) muito aliciante porque além de 

pesquisar (…)” implicava ”(…) saber coisas novas” (N.). Além disso, foi notório 

que este processo de aprendizagem passaria a surgir espontaneamente: “Era 

interessante porque cada vez a gente queria saber mais.” (N.). Com este aumento 

de conhecimentos, surgiu também um aumento da reflexividade sobre os 

contextos vivenciais envolventes: “A gente, sem querer, aborda temas que já 
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julgava esquecidos ou até menos importantes, mas depois de se perder um 

bocado de tempo a analisar o mundo que nos rodeia, desde a parte ambiental, a 

parte social, a parte da saúde, está tudo interligado (…)”. (T.) 

 Em suma, as representações manifestadas pelos participantes acerca do 

processo RVCC são notoriamente distintas das que pareciam possuir no início do 

mesmo. A ideia do facilitismo começou gradualmente a desvanecer, dando lugar 

a uma perceção realista das exigências da certificação pretendida. Devido à 

confrontação com os desafios que a realização do processo RVCC representou, 

os participantes evidenciam um forte contentamento no alcance dos seus 

objetivos, sentindo-se mesmo orgulhosos pelo trabalho produzido, verificando-se 

a sua total apropriação. Não será certamente arriscado afirmar que, para este 

grupo de participantes, o aumento das suas habilitações teve efeitos na 

autoestima e que ao enveredar nesta nova oportunidade vejam surgir, a par da 

oportunidade de qualificação, uma sensação de bem-estar (Castro, 2009). 

Tratando-se de uma experiência desafiante para muitos participantes, o 

processo RVCC tem impacto ao nível do seu auto conhecimento, uma vez que 

são postas à prova capacidades como a resiliência, a persistência e a motivação 

para atingir objetivos. Capacidades estas que, devido a uma saída precoce do 

sistema escolar e entrada prematura no mundo laboral, não teriam sido 

estimuladas, originando a insegurança e a ansiedade numa fase inicial do 

processo. Desta forma, podemos dizer que para estes candidatos, o processo 

RVCC funcionou como uma espécie de desbloqueador para a experimentação de 

experiências com objetivos de qualificação e certificação, tornando-se claro que 

apesar da sua surpresa, são efetivamente detentores de competências válidas e 

essenciais e que, tal como sugere Castro (2009), o passar do tempo acabou por 

ser relevante na construção e enriquecimento das suas vidas. Além disso, o que 

os resultados sugerem é que, para alguns participantes esta certeza de aquisição 

de saberes e/ou aprofundamento de competências será o primeiro passo para 

abraçar outros projetos futuros de qualificação, indicando portanto tratar-se de um 

ponto de viragem na sua vida. Esta opinião, também por nós reforçada, está 

espelhada nos resultados da avaliação externa, levada a cabo pela Universidade 

Católica Portuguesa referente aos anos 2009-2010 (2000), em que os adultos 

certificados pela INO, evidenciam um reforço da motivação para o 
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prosseguimento de estudos e o aumento da autoconfiança nas suas capacidades 

pessoais para continuar a empreender na conquista de qualificações superiores.  

A aprendizagem surge também como consequência e, embora a finalidade 

do processo RVCC seja a validação e a certificação dos pré adquiridos, estes 

participantes reforçam a sua existência efetiva justificando que se sentiram 

estimulados para pesquisar e alargar os seus conhecimentos nas diversas áreas 

de competências chave. Aliás, os resultados da avaliação externa acima citado 

vão no mesmo sentido: 55,5% dos inquiridos apontam, após o seu percurso no 

CNO ganhos ao nível da cultura geral. Atualmente possuem a representação de 

serem indivíduos mais ricos e com uma maior capacidade reflexiva acerca do que 

os rodeia e da vida em sociedade. O mesmo estudo também vem confirmar esta 

conclusão, pois indica que a metodologia particular dos processos RVCC, assente 

numa lógica de autorreconhecimento e de valorização pessoais, uma vez 

assegurada a autonomia dos participantes, constitui um significativo “ganho” 

pessoal, já que a “(…) vontade de aprender e adquirir mais e novas competências 

parece ser comum à grande maioria dos adultos que se inscreve nas Novas 

Oportunidades.” (Ibidem, 2010: 43).  

 

 

4.6 Representações acerca da importância da relação com o grupo como 
elemento influente no processo RVCC 

 

A referência ao grupo em que foram integrados na realização do processo 

RVCC foi uma constante nesta discussão. Efetivamente, todos atribuíram um 

papel predominante ao grupo enquanto fonte complementar de apoio face ao 

desafio em questão. Assim, foram identificadas duas subcategorias: “Interajuda” e 

“Afeto”. 

No que respeita à “Interajuda”, foi referido que atitudes e comportamentos 

de auxílio eram frequentes entre os elementos do grupo e que tinham como base 

as dificuldades manifestadas por alguns candidatos, criando-se uma forte união 

entre todos: “(…) nós puxávamos muito uns pelos outros e foi isso que criou a 

amizade. Não foi o convívio nem a brincadeira de irmos para lá. Foi ver as 

dificuldades dos outros e ajudar mesmo.” (T.). Existem igualmente evidências de 
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que alguns candidatos, atentos e sensíveis aos obstáculos sentidos pelos 

colegas, alertavam a equipa técnico pedagógica para que direcionasse a sua 

intervenção a quem mais necessitava: “(…) quantas vezes nós, os que estávamos 

mais avançados dizíamos: Ó Dr.ª, ajude aquele porque ele está aflito (…) isso foi 

muito giro e salutar da nossa parte.“(T.). 

O “Afeto” surge resultante desta experiência de proximidade e de ajuda 

entre os elementos do grupo, evidenciando que a união se tinha revelado 

fundamental para um bom ambiente de trabalho: “(…) foi um grupo muito bom. 

(…) realmente era um grupo muito unido. (…) fizeram um jantar e eu também fui 

(…)”. (N.). A criação de laços afetivos foi notória em alguns participantes, 

equiparando-os até aos vínculos familiares: “Foi assim como uma família. Eu acho 

que o nosso grupo era como uma família e deixou pena. Ainda hoje me lembro de 

certas coisas… às vezes juntamo-nos e falamos das técnicas (…).” (C.). Alguns 

participantes referem mesmo sentir saudade de um tempo em que levaram a 

cabo um projeto que incidia em investirem em si mesmos: “Porque nós só nos 

lembramos dos nossos filhos e quando a C. foi para lá foi a pensar em si, estava 

a olhar por si (…) e isso é que deixa saudade.” (T.).  

Pode concluir-se que, no que concerne ao papel do grupo na prestação de 

ajuda, esta revela-se complementar ao atributo “Auxílio” presente na relação 

estabelecida entre o candidato no processo e o respetivo Técnico RVCC. Para os 

participantes que vivenciaram esta forte solidariedade intergrupal, estas duas 

fontes de apoio são concomitantes, isto é, tanto a ajuda dos elementos do grupo 

que integraram, como do Técnico RVCC responsável pelo seu processo, foram 

determinantes para a conclusão do mesmo. Assim, é compreensível e até 

expectável que surjam laços afetivos entre os participantes que partilharam a 

mesma vivência e as mesmas dificuldades. Podemos com alguma certeza afirmar 

que esta dinâmica interpessoal positiva era estimulada e até fomentada pelo 

próprio Técnico RVCC, uma vez que um ambiente seguro que proporcionasse a 

exposição e revelação pessoais, nunca poderia desconsiderar o forte papel que 

desempenham outros indivíduos presentes num mesmo espaço e tempo e com 

objetivos em comum. Assim, tal como advoga Cavaco (2007) os Técnicos RVCC 

incentivam não só o diálogo e a escrita, mas também o debate, a cooperação e as 

relações interpessoais entre os elementos do grupo, o que só é possível se nesse 
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grupo existirem características como o respeito, a autenticidade, o respeito pela 

diferença e, finalmente o espírito de interajuda e a afetividade entre os seus 

elementos, estas últimas com especial importância para este grupo de 

participantes.  
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Considerações e conclusões Finais 

 

A realidade da sociedade portuguesa nas últimas décadas, marcada por 

imperativos de ordem económica, política e social, deu lugar mais recentemente à 

criação de condições para corresponder aos princípios presentes na 

Aprendizagem ao Longo da Vida. O processo RVCC foi uma das ofertas 

implementadas com o ambicioso objetivo de superar os níveis de qualificação da 

população portuguesa existentes. Era aliás reconhecida a nível europeu a 

importância estratégica na implementação de dispositivos que possibilitassem, de 

forma adequada e rigorosa, a certificação de aprendizagens adquiridas de modo 

formal, não formal e informal, assim como o aumento das qualificações. Ficava 

para trás um sistema de ensino com base em duas populações distintas, os 

jovens e os adultos, sendo que o fracasso imperava nesta última e nascia um 

conjunto de ofertas muito mais diversificadas e flexíveis perfeitamente adaptáveis 

à realidade de cada cidadão. 

É então criada uma rede de CNO, cujo objetivo era o encaminhamento de 

adultos para a oferta de qualificação mais adequada à sua situação. Estava 

destinado o cumprimento de metas exigentes, sem desmerecimento de qualidade 

e rigor no seu desempenho. Neste contexto transformador, emergem novas 

atividades profissionais com funções e atitudes muito próprias e distintas até à 

data. Eram necessários profissionais qualificados, cuja formação fosse 

direcionada para responder às necessidades de uma nova realidade e 

procedimentos metodológicos, mas em especial o modo de encarar um novo 

público. Destacamos a atividade profissional do Técnico RVCC. 

O envolvimento deste Técnico no desenrolar do processo RVCC é enorme 

e inquestionável, uma vez que é quem estabelece uma relação de maior 

proximidade com os candidatos a certificação. Em todas as fases do processo, a 

sua presença mostrou-se fundamental, assumindo formas de acompanhamento e 

ajudas personalizadas. Os dados obtidos nesta investigação indicam que a 

relação estabelecida entre o Técnico RVCC e o participante no processo constitui 

um ingrediente preponderante, afetando o desenrolar do percurso de qualificação. 

Consideramos que os objetivos desta investigação foram globalmente satisfeitos 

e que se mostra compreensível, partindo do seu discurso, o significado que o 
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candidato em processo RVCC atribui à relação que estabeleceu com o respetivo 

Técnico. 

O contacto inicial com o Técnico RVCC não surge isolado do contacto com 

as particularidades e exigências do processo RVCC, sendo que o modo de 

receção do candidato irá influenciar (pelo menos, num primeiro momento) a 

aceitação, adesão e investimento no mesmo. Contudo, não foi possível perceber 

qual o seu impacto na evolução do grau de motivação dos candidatos ao longo do 

processo RVCC.  

É óbvia uma evolução positiva da relação construída com o Técnico RVCC, 

sendo possível delinear um conjunto de características que deverão existir para 

que essa mesma evolução aconteça. Não será arriscado afirmar que a 

fundamental caraterística do profissional corresponde à capacidade para motivar, 

não só para levar a cabo todo um empreendimento desafiante e de reconstrução 

pessoal, mas também na tomada de consciência efetiva das competências e 

capacidades possuídas. Encontram-se presentes nesta dinâmica a flexibilidade e 

a disponibilidade no acompanhamento de um público diversificado e com 

diferentes necessidades, algo que é extremamente apreciado e naturalmente 

gerador de afetos entre os agentes envolvidos. São geradas relações onde 

impera a confiança no Técnico RVCC que funciona como uma base segura 

fundamental na exploração e investimento necessários, sobretudo nas fases de 

reconhecimento e de certificação de competências, afetando a forma como o 

candidato se vê a si próprio e como vê as suas capacidades e competências, 

acreditando que o trabalho desenvolvido é prometedor de novas e mais 

oportunidades. 

Nestas considerações finais é possível desenhar a base do perfil possuído 

pelo Técnico RVCC envolvido no processo de formação e educação de adultos, 

destacando a sua sensibilidade e aptidão no acompanhamento de um novo 

público, a capacidade para intervir em diferentes contextos, em diferentes 

histórias de vida, de modo a orientar a sua intervenção e tomar as suas decisões, 

sempre apoiadas em atitudes calorosas (ainda que desafiantes), de aceitação 

genuína do outro e de um respeito indubitável pela sua história de vida. Tudo isto 

só surtirá efeito no processo RVCC se o Técnico tornar possível a sua 
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transferência para a dinâmica relacional estabelecida, sendo igualmente 

necessário o seu reconhecimento por parte do candidato. 

É igualmente importante referir o papel preponderante do grupo em que o 

candidato foi inserido para a realização do processo RVCC. Objetivos comuns e 

partilha de anseios geram comportamentos e atitudes de proximidade e ajuda 

indispensáveis na resolução de transições desenvolvimentais exigentes. 

 Por último, só a vivência de um processo RVCC permite desmistificar 

ideias socialmente desfavoráveis acerca da sua legitimidade e rigor. Distinto do 

sistema de ensino tradicional e direcionado para um público específico (e detentor 

de um manancial de competências relevantes: os adquiridos, formais e informais, 

ao longo da vida), representa uma forma igualmente válida de superação de 

qualificações e mudança pessoal, profissional e social. 

O estudo desenvolvido permitiu refletir sobre um conjunto de 

representações que, não obstante a sua relevância, não esgotam a complexidade 

do papel da relação entre o Técnico RVCC e o candidato a certificação no 

processo RVCC. Tal como foi referido no capítulo 3 deste trabalho, a investigação 

conduzida não ambiciona a obtenção de resultados mensuráveis ou a 

generalização de conclusões, mas sim aceder aos significados atribuídos por um 

grupo de adultos certificados através da INO, à relação estabelecida com o 

Técnico RVCC que os acompanhou no processo RVCC. Assim, as conclusões 

obtidas dizem respeito aos sujeitos singulares que participaram nesta 

investigação. 

A escolha de uma problemática coincidente com as convicções pessoais 

da investigadora, que no passado próximo assumiu o papel de Técnica RVCC, a 

opção por uma metodologia qualitativa, assente na análise fenomenológica e no 

quadro interpretativo da autora, poderá ter condicionado o distanciamento da 

investigadora acerca de uma experiência envolvente e investida, apesar de não 

se ter negligenciado o sentido crítico e autocrítico na interpretação dos discursos. 

Uma possível limitação do estudo resulta na definição inicial do objeto de 

estudo: o papel da relação estabelecida dos adultos aprendentes com o Técnico 

RVCC centrada apenas no significado atribuído pelos adultos, excluindo as 

perceções construídas dos profissionais de RVCC que fazem parte da díade 
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deste processo. O ouvir destas outras vozes poderia ser um contributo mais rico 

para as conclusões deste estudo.  

Foi possível chegar-se a algumas conclusões que validam apenas este 

estudo, uma vez que resultam dos quadros de leitura e de interpretação da 

realidade dos participantes envolvidos, quadros estes marcados pela 

subjetividade e condicionados pelas circunstâncias vivenciadas aquando da 

realização do processo. Todavia, este conteúdo qualitativo pode revelar-se 

fundamental para alertar os profissionais envolvidos da EFA para a importância 

de variáveis relacionais no desenvolvimento de percursos de qualificação em 

geral e de RVCC em particular. Esta investigação pode assim “abrir caminho” 

para o desenvolvimento futuro de outras investigações, sejam de caráter 

qualitativo ou/e quantitativo, geradoras de contributos significativos para a 

temática em questão.  

 Como já foi salientado anteriormente, este estudo apenas teve como foco 

de análise o ponto de vista dos candidatos sobre a importância da relação com o 

Técnico RVCC, excluindo portanto o outro elemento existente nesta díade 

relacional, isto é, o próprio Técnico. Tendo em consideração que não existe um 

perfil definido, ao nível das competências pessoais, para o desempenho das 

funções do profissional em causa, nem tão pouco a orientação e 

acompanhamento pedagógico do seu desempenho com vista a assegurar a 

presença de determinados requisitos do ponto de vista do relacionamento 

interpessoal, poderá ser pertinente o estudo profundo e objetivo desta temática. 

Neste sentido, e ambicionando a continuidade de profissionais a atuar no campo 

da EFA, mais concretamente com o conteúdo funcional do Técnico RVCC, será 

de suma importância a definição mais exaustiva das suas competências técnicas 

e pessoais.   

 Ao nível das representações dos participantes envolvidos, é notório o valor 

que atribuíram aos colegas de grupo para a concretização do processo RVCC, 

evidenciando-se mais uma vez a importância das variáveis do foro interpessoal, 

dirigidas desta vez aos pares na sua mesma condição. Os grupos a que os 

participantes nesta investigação pertenceram eram constituídos por um conjunto 

limitado de pessoas, unidas por objetivos e características comuns e 

desenvolveram múltiplas relações entre si, entre as quais de interajuda e de afeto, 
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surgindo a criação de laços de amizade que se mostraram fundamentais no 

percurso até à certificação. Tendo em conta a importância de uma forte coesão 

grupal para concretizar desafios e ultrapassar obstáculos, será pertinente estudar, 

à semelhança da relação com o Técnico RVCC, as relações interpessoais 

existentes nestes grupos e demarcar as principais características apontadas 

como promotoras em percursos de educação e qualificação.  
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Anexo 1 

GUIÃO DE DISCUSSÃO FOCALIZADA 

Tipo de 

pergunta 

Tema 

(conceitos em discussão) 

Conteúdo 

 

 

ABERTURA 

Agradecimentos. Apresentação dos 

objetivos do grupo de discussão 

focalizada 

.Estudo sobre o papel da relação estabelecida 

entre o/a candidato/a no processo RVCC e 

o/a respetivo Técnico RVCC  (2 mins.) 

Quebra-gelo/Identificação dos 

participantes 

.Pedido de apresentação dos participantes 

(nome e naturalidade/residência) (5 mins) 

.Quais as razões, motivações do regresso à 

formação? (10 mins.) 

INTRODUÇÃO Pergunta de transição .Porque resolveram fazê-lo através do CNO e 

do processo RVCC? (15 mins.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAVE 

Contacto inicial com o/a Técnico/a 

RVCC, primeiras impressões e o seu 

impacto nas expetativas criadas 

pelos candidatos   

.Como se sentiram quando se confrontaram 

pela 1ª vez com o/a Técnico/a RVCC? (10 

mins.) 

.Qual é a recordação mais importante deste 

1º contacto com o/a Técnico/a?  

.O que mais apreciaram e/ou desvalorizaram 

neste 1º encontro (aspetos positivos e 

negativos deste 1º encontro)? (15 mins.) 

Evolução da relação construída com 

o/a Técnico/a RVCC ao longo do 

processo RVCC 

.Houve alguma caraterística /qualidade 

pessoal do/a Técnico/a RVCC que tivesse 

influenciado a vossa dedicação e trabalho no 

processo RVCC? Qual foi? Porque foi tão 

importante? (15 mins.) 

Apoio concedido pelo/a Técnico/a 

RVCC 

.Quais os momentos do processo RVCC que 

mais necessitaram do apoio do/a Técnico/a 

RVCC? Porquê? (10 mins.) 

Caraterísticas do/a Técnico/a RVCC Se tivessem que eleger a principal 

caraterística no/a Técnico/a RVCC, que mais 

contribuiu para o sucesso do vosso processo, 

qual seria? (10 mins.) 

FINALIZAÇÃO Resumo da sessão e 

agradecimentos 

Para finalizar, e em síntese, definam em 

palavras soltas, a relação que estabeleceram 

com o/a Técnico/a RVCC. (15 mins.) 
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Anexo 2 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

Eu, ______________________________________________________, concordo 

em participar no projeto de investigação sobre o papel da relação como elemento 

do processo RVCC, conduzido por Joana Faria, no âmbito do Mestrado Integrado 

em Psicologia. 

Estou informado/a de que o projeto envolve um grupo de discussão focalizada, 

com o objetivo de conhecer as experiências e perceções dos/as participantes 

acerca da relação que estabeleceram com a Técnica RVCC aquando da 

realização do processo RVCC. 

Estou informado/a de o grupo de discussão focalizada terá a duração previsível 

de 2 horas, que será objeto de registo vídeo e áudio, e de que será garantida a 

confidencialidade dos dados. 

 

 

19 de junho 2013 

 

Assinatura do/a participante: 
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