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Transcrição da entrevista feita ao Formador A 
 
 

Entrevistadora - Qual a tua função no CNO? 
Formador A – formador. 
E- qual o teu grupo de recrutamento? 
Form.A - 500, Matemática- 
E -  Qual a formação académica inicial? 
 licenciatura . 
E- Em…? 
Form.A - Em Matemática aplicada. 
E- És profissionalizado? 
Form.A - Sim 
E- Que tipo de profissionalização? 
Form.A - Em exercício. 
E- Qual a tua situação profissional? 
Form.A - Sou do quadro. 
E- Podes falar-me um bocadinho do teu percurso profissional… 
Form.A - Desde que comecei a trabalhar? 
E- Sim. 
Form.A - Comecei julgo que no ano 90/ 91, estive dois anos em Rio de Mouro, 
com turmas de 11º ano. Depois, por questões de proximidade da residência, 
estive na Escola das Olaias, também uns três ou quatro anos. Paralelamente a 
isso estive como formador nomeadamente na Escola Profissional da Indústria 
Química e  estive como formador na ICL. 
E-  ICL é o quê? 
Form.A - Era algo ligado aos computadores, embora eu estivesse a dar formação 
na área da Matemática. Em 96/97 vim para a escola Secundária José  Saramago, 
na altura Secundária de Mafra, onde estive sempre ligado ao ensino nocturno, 
ensino de adultos, digamos assim. Estive nas unidades capitalizáveis tanto no 
básico, como no secundário. Quando apareceram aqui  cursos EFA, fui 
convidado a ser formador nos ditos cursos. Depois entrei no CNO. 
E- Então chegas-te a formador por convite da escola? 
Form.A - Exacto. Aqui na escola, no CNO, embora eu já tenha dado formação  
anteriormente. 
E- O que pensaste quando soubeste que ias integrar a equipa do CNO? 
Form.A - Ah, enfim… eu sempre gostei de lidar com pessoas adultas, mais do 
que propriamente, digamos, com o ensino formal, e para mim foi um desafio, do 
qual eu gostei. 
E- Antes de começar a exercer estas funções tinhas uma opinião acerca dos 
processos de RVC…podes falar-me um bocadinho acerca disso? 
Form.A - Ah…pois eu tinha. A impressão que eu tinha é que havia um certo 
facilitismo, mas sendo um processo bem feito, digamos assim, não é assim tão 
fácil como fora das escolas dizem, embora por uma questão de metas na maior 
parte dos centros prevaleça um certo facilitismo para assim atingirem as metas. 
E- Então essa opinião manteve-se ou modificou-se um bocadinho? 
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Form.A - Ah…é assim, a uma dada altura logo no início, apercebi-me que não era 
assim tão fácil o  percurso, só que depois, com a pressão das metas houve uma 
certa desvirtualização do processo. 
E- Em termos teóricos o que sabias a cerca dos processos de RVC? 
Form.A - Pouco ou nada. Antes de entrar no CNO pouco ou nada sabia, não 
sabia. 
E- O que faz um formador de RVC? 
Form.A - Um formador de RVC acompanha, digamos assim, acompanha o 
formando, orienta o formando nas actividades que lhe são propostas. 
E- essas actividades são no sentido de… 
Form.A - Têm a ver também com a história de vida, digamos. Tem a ver com a 
história de vida de cada um. 
E- No sentido também de fazer o reconhecimento… 
Form.A - Claro! 
E- Isso é diferente em relação àquilo que fazias enquanto professor do ensino 
secundário? 
Form.A - Sim sim. É diferente. O professor é diferente de ser formador, não é? 
Enquanto que o professor tem de se cingir, digamos assim àquela programação 
rígida, o formador não. Cada caso é um caso, depende, como há bocado acabei 
de dizer, da história de vida de cada formando.  
E- E são as principais diferenças que tu vês?  
Form.A - Sim, para já…digamos que no processo de RVCC não há propriamente 
um programa que o formador tenha que seguir, enquanto que o professor tem 
que o seguir e tem que o cumprir. Aqui no RVCC não. Existe sim é o referencial 
de competências, mas que há muita diferença, digamos assim, em relação à 
programação do ensino formal. 
E- A atitude na relação com o adulto ou candidato é diferente da atitude na relação 
com o aluno? 
Form.A - Sim, sem dúvida. 
E- Em quê? 
Form.A - Bom… enquanto que no aluno, para além da matéria a leccionar… 
enfim, o comportamento do aluno é totalmente diferente do comportamento 
do adulto. Por vezes numa aula diurna quantas vezes nós temos de interromper 
a aula para mandar calar e pedir para estarem com atenção, isto nos alunos, 
enquanto que nos adultos isso não acontece, não é? 
E- Como é que vês o adulto ou candidato como queiras chamar? 
Form.A - Ah…sobre que perspectiva? 
E- Como é que o encaras, se o vês na mesma perspectiva com que vês o aluno do 
ensino «normal»? 
Form.A - Bem, é assim , o adulto está ali, digamos assim, para fazer mesmo. A 
maior parte dos adultos tem o maior empenho possível, enquanto que com o 
aluno isso nem sempre acontece. Não é? 
E- Agora queria-te pedir para me identificares, se puderes, competências que 
consideres imprescindíveis a um bom formador. 
Form.A - Ah… competências de um bom formador… então… a…uma 
competência de  um bom formador será… digamos… estar perfeitamente, 
nomeadamente aqui no RVCC, estar perfeitamente inteirado  da história de vida 
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do adulto. Não é? E a partir daí ir ao encontro das necessidades e das mais valias 
que o adulto apresenta. 
E- Como é que te preparaste para as novas funções de formador? 
Form.A - Bem… além da prática que eu tinha, que foi adquirida ao longo de 
alguns anos dando formação, tive algumas acções de formação. Paralelamente a 
isso li alguns documentos que me foram, fornecidos pelo CNO,  cá da escola. 
Inclusivamente recordo-me que fomos ter alguma formação na Universidade do 
Algarve, por duas vezes, uns três dias, salvo erro, de formação. 
E- Achas que a formação que tiveste foi suficiente? 
Form.A - Ah… a formação nunca é suficiente. Porque, digamos assim, uma boa 
prática,  de formação, de contacto com os formandos serve também, enriquece, 
digamos assim o formador, não é? 
E- Há bocado disseste que tinhas feito leituras. O que é que leste? 
Form.A - Alguns documentos. 
E- Lembras-te o que é que leste na altura? 
Form.A - Há um que jamais me esqueço, que é a Carta de Qualidade 
(risos) 
E- Além desse? 
Form.A - Além desse foi-me fornecido um dossiêzinho da ANQ, salvo erro, onde 
vinham os referenciais e vinha algo relacionado com Matemática para a Vida. 
E- Alguns materiais… 
Form.A - Alguns materiais…exactamente. 
E- Aquela formação que recebeste, consideras que foi adequada? 
Form.A - Foi. Digo que sim, porque houve lá trabalhos de grupo que ora, 
enfim… no fundo foram aquilo que nós passamos a fazer no trabalho do CNO. 
E- Agora diz-me quais foram os factores que consideres que foram mais 
importantes para aprenderes  a desempenhar as novas funções. O que é que foi 
fundamental para aprenderes a executar as novas tarefas? 
Form.A - Como formador? 
E- Sim. As tarefas como formador de Rvcc, que nunca tinhas sido, não é? 
Form.A - Pois… ah… foi digamos assim, uma das coisas foi precisamente ler e 
estar a par da história de vida do formando, do adulto, não é? para assim poder 
ir ao encontro das necessidades nomeadamente na minha área, da  Matemática 
para a vida. 
E- Consideras que o Centro e a própria escola constituem um contexto adequado 
ou propício, em termos de recursos, de política formativa, de relações de trabalho, 
etc. para construir as competências necessárias para as novas funções? 
Form.A - Para as novas funções de …? 
E- De formador. 
Form.A - Não, eu acho que, apesar de tudo, ainda deveríamos ter mais 
formação. Eu não sei se era esta resposta que estavas à espera… se se enquadra 
na questão… 
E- O sentido da minha pergunta era se… tu achas que o centro e a escola, e quando 
digo o centro e a escola, estou a falar dos recursos que nos foram facultados, as 
formações que foram sugeridas, as próprias relações de trabalho… 
Form.A - Ah! 
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E- Entre os vários formadores. Se foram um contexto adequado para conseguirem 
aprender a desempenhar as tarefas novas? 
Form.A - De inicio foi bastante difícil porque, enfim, numa sala só, havia vários 
formadores em atendimento com vários adultos, nomeadamente de diversas 
áreas. Por outro lado também, digamos assim, não havia… a… não existia a 
melhor relação entre os formadores e a coordenadora do centro. 
E- Fala-me de alguns obstáculos e dificuldades que encontraste. 
Form.A - Obstáculos e dificuldades… de inicio foi precisamente as condições 
físicas de trabalho. Quer dizer eram vários formadores, com vários adultos na 
mesma sala, e gerava-se ali uma certa confusão.  Esse foi essencialmente, 
digamos assim, um dos maiores obstáculos. 
E- O maior obstáculo que encontraste. E em termos da tua própria prática, quais 
foram as maiores dificuldades que sentiste? 
Form.A - De inicio também me defrontei com algumas dificuldades, porque 
vinham formandos da EPI, que já vinham com a  maior parte dos trabalhos de 
Matemática para a vida realizados, e eu queria que eles, enfim, mos 
demonstrassem, queria aperceber-me que eles estavam dentro do assunto, e 
tive algumas rejeições nesse aspecto, dizendo-me os formandos que já tinham 
demonstrado  essa competências, digamos assim, ao formador da EPI, do outro 
centro, digamos. Foram algumas dificuldades. 
E- Como é que ultrapassaste essas dificuldades? 
Form.A - Enfim, com alguma insistência dizendo que eles tinham mesmo que me 
demonstrar a mim e não ao formador do outro centro, porque agora faziam 
parte deste centro e não do outro. 
E- Eles aceitaram? 
Form.A - Alguns não aceitaram muito bem, mas enfim, por fim tiveram que 
demonstrar essas competências. 
E- Quando tens dúvidas em relação ao trabalho de formador o que é que fazes? 
Form.A - Por vezes consulto colegas meus. 
E- Consideras importante o trabalho em equipa? 
Form.A - Sem dúvida. Nós trabalhamos muito em equipa, nomeadamente as 
quatro áreas, reunimos bastante, trabalhamos bastante em equipa. 
E- Desde que começou como formador de RVC até agora foi fazendo alterações na 
sua prática? 
Form.A - Sim, sim. 
E- Foi fazendo ajustes. 
Form.A - Sim, sim. 
E- Porquê? 
Form.A - Como qualquer profissão, como qualquer ofício, digamos assim, há 
sempre algo a aperfeiçoar, nomeadamente aqui nesta profissão em causa, 
penso que à medida que o tempo vai passando que estou a ir mais ao encontro 
das necessidades, digamos assim, dos formandos, dos adultos. 
E- Como é que chegaste à conclusão que tinhas de fazer alterações? 
Form.A - À medida que me fui libertando, digamos assim daqueles exercícios 
tipo do ensino formal. Ao longo dos tempos fui-me libertando dessa prática. 
E- O que consideras que tens de melhorar? 
Form.A - Provavelmente ainda isso, mas há sempre coisas a melhorar. 
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E- Como é que chegaste a essa conclusão? 
Form.A - Que conclusão? Que há coisas a melhorar? 
E- Sim. 
Form.A - Porque eu  tenho a percepção, que apesar de ter vinte e poucos anos 
de serviço, ainda tenho bastante para aprender, ainda tenho, seja no ensino 
formal, seja como formador. 
E- Se te pedissem para orientar alguém para esta função o que é que começavas 
por fazer ou dizer a essa pessoa?  
Form.A - Como formador? Se tivesse que orientar um formador? 
E- Alguém que chegasse ao centro e que tivesses que ser orientador dele… 
Form.A - Pois… então… enfim… a primeira coisa que teria de lhe dizer, caso ele 
fosse pela primeira vez formador, é que ele teria que esquecer o dito ensino 
formal. Teria que ir ao encontro das necessidades do formando. Enfim, essa 
seria a base de partida, e depois consoante as dúvidas e as necessidades da 
parte do novo formador, dentro das minhas possibilidades, assim o ajudaria.  
E- Queres acrescentar alguma coisa que consideres importante sobre aquilo que foi 
falado aqui? 
Form.A - Não… julgo que não.  
E- Sobre aquilo que foi a tua prática no Centro de Novas Oportunidades… 
Form.A - Foi positiva. Julgo ter sido positiva, porque a pessoa além das relações 
de amizade que foram criadas ao longo destes tempos, enfim a relação de um 
formador para um adulto é diferente da relação de um professor para um aluno 
do ensino formal. A maior parte das vezes, não direi sempre, mas a maior parte 
das vezes, o aluno, portanto a relação professor aluno, um dia mais tarde será 
“bom dia”, “boa tarde”, caso ainda se conheçam, enquanto que no formando 
adulto é ligeiramente diferente, o formador está mais dentro até da vida pessoal 
do adulto. 
E- Queres colocar alguma questão? 
Form.A - Não. (risos) 
E- Então muito obrigada. 
Form.A - De nada. 
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Transcrição da entrevista feita ao Formador B 
 
Formador B 

 
Entrevistadora - Qual é a tua função no Cno? 
Formador B - Formadora 
E - Qual o grupo de recrutamento? 
Form.B- 550, informática. 
E -Qual a tua formação inicial? Académica? 
Form.B- Engenharia. Engenharia de informática. 
E -És profissionalizada? 
Form.B- Sim 
E -E que tipo de profissionalização é que fizeste? 
Form.B- Profissionalização em serviço. 
E -Qual é a tua situação profissional? 
Form.B- Quadro de escola. Nomeação definitiva. 
E -Podes falar-me um pouco do teu percurso profissional. As escolas onde já 
estiveste…disciplinas que deste…níveis… 
Form.B- Olha, não tive em muitas escolas. Sempre que concorri foi sempre aqui 
à volta perto de casa. Concorri  sempre a um máximo de doze escolas. Do 
concelho de Torres Vedras e aqui em Mafra. Níveis dei todos: 10º, 11º,12º e 
adultos. Comecei logo desde o início também com adultos. Disciplinas dei muitas 
porque a minha área tem sensivelmente catorze quinze  disciplinas diferentes 
que podem ser dadas. Normalmente, como fui durante muito tempo 
contratada, como era a última a entrar ficava sempre com aquelas disciplinas 
piores, que os outros não queriam, aquelas mais horrendas que possas imaginar! 
E difíceis de dar, porque eram disciplinas extremamente teóricas.  
E -E podes pormenorizar em relação à formação de adultos… 
Form.B- Em relação à formação de adultos comecei no segundo ano em que dei 
aulas, fui colocada numa escola em Loures à noite, só dava aulas à noite, 
disciplinas de informática mais na óptica do utilizador, portanto numa 
perspectiva mais de nível básico. E gostei muito, foi muito giro, foi a primeira 
experiência que tive com adultos, e de certa forma, fiquei sempre com aquele 
bichinho de gostar mais de dar aulas a pessoas já mais crescidas que 
propriamente aos jovens. Por tudo e mais alguma coisa, especialmente pelo 
trato, digamos assim, com as pessoas. E também por uma coisa que para mim é 
essencial: perceber que as pessoas ficam contentes de aprender e nota-se a 
evolução e as pessoas ficam contentes com isso. Enquanto durante o dia, a 
maior parte dos jovens já quase nasceu com os computadores, e portanto, 
aquilo para eles é mais um brinquedo, só que em vez de brincar em casa, 
brincam aqui, portanto nada os satisfaz, nada tem interesse e pronto, têm uma 
postura completamente diferente, também própria da idade. Fiquei então com 
esse bichinho desde a primeira vez que… 
E -deste em módulos ou em unidades capitalizáveis? 
Form.B- Comecei por  unidades capitalizáveis ainda, depois a segunda vez que 
dei aulas à noite já passei para aos módulos capitalizáveis. Não notei muita 
diferença, mas pronto. Sei que tinham os níveis e portanto… dei sempre a 
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mesma coisa. Chamassem o nome que chamasse, os conteúdos em termos de 
informática, como é sempre na óptica do utilizador, é sempre basicamente a 
mesma coisa. 
E -E depois foste para EFAS? 
Form.B- Depois estive uns anos durante o dia. As escolas por onde passei foram 
poucas. Estive em Loures e depois fui para Torres Vedras para a Escola 
secundária Madeira Torres, depois, dos quase dez anos que tenho de ensino, foi 
aqui em Mafra. 
E -E tens alguma experiência de formação profissional? 
Form.B- Ah… formação profissional propriamente dita não tenho, mas de facto, 
eu comecei a minha vida profissional pelo campo da formação, só que era a 
crianças, desde os quatro até aos catorze anos de idade, foi num, aquilo era um 
franschising, na Futurkids, que era uma espécie de… como é que hei-de dizer… 
dum centro de formação a miúdos no campo da informática. E eu comecei por 
trabalhar ai e gostei muito na altura. Tirei dois cursos em termos de formação de 
formadores, tirei um que foi mesmo Formação pedagógica de Formadores e tirei 
outro que tinha a ver com… como é que era?... Motivação e liderança. Também. 
Mas como, e de facto a experiência foi engraçada, foi gira, estes centros de 
formação já têm um conhecimento em termos de formação, as coisas 
funcionam, já têm os planos muito bem definidos pelas faixas etárias, os tipos, 
digamos de trabalhos que se fazem com os miúdos, que vai desde os mais 
pequeninos, que têm softwers lúdicos para aprender a mexer no computador, 
até aos mais velhinhos que aprendem praticamente o mesmo que  se dá aqui na 
escola, em termos de utilizador. De facto em termos profissionais comecei 
mesmo pelo campo da formação, mas com também não se evolui muito no 
campo da formação e também é uma vida um bocado complicada, porque tanto 
se pode estar a dar formação perto de casa como longe de casa, depois passei 
através de uma amiga que também tirou o mesmo curso, que me disse para 
concorrer, para tentar, porque naquela altura, para informática, ainda eram 
poucos nas escolas, o grupo era muito novo, e para tentar digamos trabalhar 
para o estado, dava outra segurança e, pelo menos  dava na altura, para 
progredir na carreira. (risos) 
E -Como é que chegaste ao CNO? Como chegaste a formadora de RVCC? 
Form.B- Ora, então,primeiro comecei por entrar no projecto que a escola teve 
aqui de receber os novos cursos de Educação e Formação de Adultos, os ditos 
EFA. Pronto, fomos contactados vários formadores para perguntar se 
estávamos interessados…por acaso achei piada que na altura disseram-nos: 
“esquece tudo aquilo que sabes, isto aqui agora é dado de uma forma diferente, 
vais ver que é muito giro.” Comecei de facto pelos EFAS e ao fim de dois anos, 
quer dizer, nem me convidaram, foi um pouco implícito “vocês são os 
formadores do básico e vão ser também formadores do básico, agora em 
termos de processo de reconhecimento e validação de competências.” Que é 
curiosamente o processo contrário ao dos EFAS. 
E -O que é que tu pensaste? Quando soubeste que ias integrar a equipa do CNO? 
Form.B- Quer dizer, pensar, pensar… em termos de equipa não pensei nada de 
especial, porque ia trabalhar com as mesmas pessoas com que já trabalhava. E 
depois ia trabalhar com outras pessoas que já conhecia. Caiu um pouco assim de 
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pára-quedas, teve um começo um pouco atribulado, tivemos que fazer vários 
papeis,  diferentes papeis daquilo que estávamos habituados, não é? Desde 
andar a arranjar a sala, limpar prateleiras, limpar pó, montar a sala. Fazer o 
acolhimento das pessoas, entrevistas. Foi bom, porque fez-nos ter um pouco a 
noção das pessoas sobre outra perspectiva que não só a perspectiva da escola, 
começar a conhecer as pessoas ao contrário, pela sua vida e só depois fazer a 
formação. Formação entre aspas. Quer dizer, não pensei nada de especial. O que 
me apavorou um bocadinho mais era mesmo o processo em si. 
E -Antes de começares a exercer estas funções tinhas uma opinião acerca dos 
processos de RVCC… podes falar-me acerca disso? 
Form.B- Tinha. Uma opinião horrenda! Dos processos de RVCC, pelo menos da 
forma como eram elaborados. Depois inicialmente aqui na escola pensei que 
neste centro… 
E -Que opinião era essa? 
Form.B- Não era muito boa. Aliás, para dizer a verdade eu acho que os processos 
de RVCC são processos até bastante válidos, mas não para a maioria do perfil 
das pessoas que se apresentam, aqui e na maioria dos sítios em Portugal. Há 
mesmo muito poucas pessoas que reúnem aquelas capacidades que eu acho 
que devem ter para fazerem um processo deste género em tão pouco tempo. 
Acho que o processo seria válido se fosse feito com mais calma, com mais 
tempo, porque as pessoas devem mesmo provar que sabem, portanto não 
concordo muito com a forma como as coisas são feitas e inicialmente pensei que 
íamos fazer um bocadinho diferente. Mas pela força das circunstâncias… 
circunstâncias que tem a ver com a concorrência  desleal que existe. Falta de 
rigor em termos das entidades que regulam, digamos assim, estes novos tipos 
de ofertas formativas em termos de Educação e formação de adultos, acho que 
as coisas deveriam ser regulamentadas e toda e qualquer instituição, fosse 
privada, fosse pública que oferecesse este tipo de oferta deveria  haver normas, 
deveria haver regras e portanto neste momento cada um faz como quer, vende 
como quer, e portanto, isto acaba por ser uma concorrência desleal e as pessoas 
parecem bonecos, isto é quase como « quem dá mais», neste caso é «quem faz 
em menos tempo» e as pessoas desistem facilmente, portanto as pessoas 
também são um bocado iludidas no meio disto tudo e muitas vezes caiem no 
ridículo de terem um papel que não corresponde minimamente à realidade em 
termos de conhecimentos que essas pessoas têm. 
E- Aquela opinião que tu tinhas dos processos de RVC manteve-se ou alterou-se? 
Form.B- Para pior…quer dizer, volto a dizer acho um processo importante e 
muito válido, conheci de facto pessoas com experiências de vida que se 
encaixavam perfeitamente no tipo de perfil que é pedido, pessoas que, nota-se, 
que têm sabedoria, que tiveram uma experiência de vida bastante 
diversificada…tiveram acesso a culturas diferentes… línguas diferentes da 
nossa, pessoas com espírito aberto à mudança, que são de fácil adaptação em 
termos de trabalho e das coisas novas que vão surgindo. No entanto a grande 
maioria, eu acho que não, que não tem perfil de facto para este tipo de 
processo. Tem muito pouco sumo, tem muito pouco conhecimento, as coisas 
são mesmo assim também tem a ver um pouco com a região, porque  nós 
fazemos parte da região saloia e aqui o espírito…não sei a vivência é diferente 
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daquelas pessoas que estão mais perto dos grandes centros urbanos, não é? E 
acho que isso tem um bocado de influência, tem muita influência, e as pessoas 
quando chegam aqui sabem muito pouco, apesar de terem tido vidas muito 
difíceis, e de facto terem conseguido muitas delas dar a volta para sobreviver, 
isto não é o suficiente… estás-me a perceber? Para chegar…  
E -Isso não se traduz em competências. 
Form.B- Não. E  ao nível das novas tecnologias isso é…, quer dizer… só aquelas 
pessoas que de facto no seu trabalho tiveram desde cedo que lidar  com os 
computadores é que chegam aqui e têm alguma facilidade em fazer aquilo que 
faz parte da área. A grande maioria saiu da escola ainda não existiam 
computadores na escola, e muitos deles regressam sem um único 
conhecimento, quer dizer,  sabem fazer umas coisitas, mas quer dizer, nem de 
longe, nem de perto chegam aos trinta ou trinta e cinco critérios de evidência 
que precisam de demonstrar. 
E -Em termos teóricos o que sabias sobre o processo de RVC?  
Form.B- Em termos teóricos sabia pouco, quer dizer, sabia aquilo que li de 
algumas literaturas, nomeadamente fui muitas vezes ao site da ANQ eles têm lá 
algumas edições em e-book que eu retirei. E muito antes de elas serem 
distribuídas aqui na escola, eu já tinha lido alguma coisa sobre o que era o 
processo. E embora fosse um bocado difícil de perceber como é que ia validar as 
competências, embora não fosse totalmente desconhecido porque também já 
tinha algum conhecimento em termos dos EFAS, que embora seja o percurso ao 
contrário, mas também constituem um portefólio, também falam sobra a sua 
vida, todo o tipo de situações, muitas delas trabalhadas têm a ver com a vida de 
cada um e, portanto,  não estava muito fora de. Tinha lido algumas coisas e 
depois com as acções de formação que foram feitas, foi-se clarificando, digamos 
assim, a forma de trabalhar nestes processos, mas sempre com a percepção que 
era um processo que não era para qualquer tipo de perfil, de vida. 
E -Essa era uma das questões que te queria por, tu tiveste formação para começar 
a exercer as novas funções? 
Form.B- Tivemos. Quer dizer começamos a exercer muitas funções que na altura 
não tivemos, e continuamos a não ter, formação. Eu não tenho formação em 
termos de psicologia e fiz entrevistas a não ser quantas pessoas e parecia uma 
psicóloga, porque as pessoas têm uma tendência muito grande, quando 
conseguem ter alguém à frente disponível para as ouvir de contarem tudo e 
mais alguma coisa e de facto houve algumas vezes em que sai daqui um pouco 
traumatizada com a história de vida de algumas pessoas. Mas, quando fomos 
para essa formação, digamos assim, propriamente dita, que já veio muito depois 
de termos iniciado o nosso trabalho em termos de CNO… 
E -Que formação foi? 
Form.B- Ai! Já não me lembro…como é que era? Ah! Aquilo era Formação para 
as equipas de CNO. Foi no Algarve, na Universidade do Algarve com inúmeras 
pessoas conhecidíssimas, algumas que fizeram parte da ANEFA, da primeira 
agência que era responsável por este tipo de iniciativas e outras pessoas que 
ainda continuam no processo, pessoas que fazem parte do Instituto do 
emprego e formação profissional. Portanto foi uma formação mais nesse 
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sentido, do processo e saber o que era o processo. Já tinha algumas noções 
claro. 
E -Achas que a formação foi suficiente? 
Form.B- Em termos teóricos, de conhecimentos teóricos, penso que sim. 
Portanto tiveram lá pessoas muito válidas, falaram sobre o processo e 
inevitavelmente também falaram sobre os EFAS, porque são coisas que estão 
associadas, não se podem dissociar. As experiências são muito parecidas, o 
referencial é o mesmo, e portanto, em termos teóricos sim. Em termos mais 
práticos achei que foi um pouco… foi um bocadito fraco digamos assim, podia 
ter sido mais intensivo, não sei, outro tipo de trabalho, porque de facto nós não 
ficamos com a noção de como é que se conseguia numa história de vida fazer vir 
ao de cima as tais ditas competências. Nas respectivas áreas, mostraram-nos 
exemplos, mas também esses exemplos também já os tínhamos visto em livros. 
Também já nos tínhamos apercebido como é que as coisas deveriam funcionar. 
Em termos teóricos achei muito válido, em termos práticos achei que a última 
sessão de todas, em que tivemos de facto o exemplo de algumas pessoas que 
foram mostrar os seus portefólios e foram demonstrar, neste caso, como é que 
tinham feito para chegar a concluir o processo, só aí é que, mais ou menos, 
começamos a ter uma noção  de como é que as coisas poderiam, ou deveriam, 
ser feitas. 
E -Diz-me outros factores que consideres que foram mais importantes para 
aprenderes a desempenhar as novas funções. 
Form.B- Olha eu penso que, para mim, o único factor que foi deveras importante 
é a aproximação que nós temos com cada pessoa. E de facto também transmitir, 
digamos uma certa… com é que hei-de dizer… demonstrar a estas pessoas que 
vêm aqui que de facto podem contar connosco, embora sempre explicando que 
são as pessoas que têm que vir demonstrar que sabem, mas de certa forma, 
havendo uma… facilitando um pouco… eu acho que essa abordagem e tendo 
em conta também as necessidades de cada um e para que é que as pessoas se 
dirigiram ao CNO para acabarem a sua escolaridade, ou para dar uma 
continuidade àquilo que deixaram há muito tempo, acho que a componente 
humana é uma componente muito forte, de facto aquilo que acho que mais 
conta para depois se conseguir chegar mais longe possível. Se me faço entender 
em termos de validar as tais ditas competências, acho que para mim é o mais 
importante. 
E -O que faz um formador de RVC? 
Form.B- Ora  o que faz um formador de RVC…? 
E -Quais são as tarefas? 
Form.B- Bem, a tarefa principal é pegar na história de vida do candidato e tentar 
ver as… agora estou-me a esquecer da palavra…para chegar às competências, 
fazer ressaltar as evidências. Primeiro estão as evidências, não é? Porque às 
vezes as pessoas escrevem, mas não sabem muito bem, há coisas que não dizem 
porque pensam que não interessa, e portanto isso é um trabalho um pouco 
cansativo, que nos obriga a ler, por vezes temos que ler até coisas que não têm 
muito a ver com a área propriamente dita, mas que as pessoas por vezes dizem 
qualquer coisa que, por acaso, vai de encontro a essas situações e portanto às 
tais ditas evidências. Depois há que ver com cada pessoa, porque isto é uma 
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situação que é individual, com a vida de cada pessoa, e portanto não se age da 
mesma forma com todas as pessoas, não é? Arranjar formas, às vezes fazendo 
quase malabarismo, de… para que as pessoas percebam o que têm de dizer ou 
o que têm de fazer para chegar às tais ditas evidências, porque muitas vezes o 
problema é que as pessoas não entendem o que têm de construir para 
demonstrar que têm aquele determinado tipo de conhecimento. E que muitas 
vezes até têm só que acham que ou não interessa, ou que já foi há muito tempo, 
mas pronto há ai…não é fácil as pessoas entenderam, por vezes temos que dar 
exemplosora deixe cá ver: “você faz isto assim… e como é que podemos chegar 
para dizer que tem um email, que todos os dias vai ver o email e que manda 
emails com anexos…” isto era só para demonstrar que muitas vezes temos um 
papel quase de actores e cada dia vivemos uma personagem e que essa 
personagem são quase aquelas pessoas que vêm aqui, porque nós temos que, 
ou reviver a vida daquela pessoa,  para as ajudar a chegar às tais ditas evidências 
para que elas se tornem competências. E é um trabalho um bocadinho 
cansativo. Depois são os encontros não é? Que se marca com as pessoas para 
ver o andamento. 
E -O acompanhamento individual? 
Form.B- O acompanhamento individual, exactamente. Depois daquelas vezes 
também que nos fazem vir e depois não aparecem e não dizem nada. (risos) 
também cansa não é? A pessoa não vem a contar com isso. Mais coisas? Acho 
que essencialmente… ah! também o contacto por email, pelos nossos próprios 
emails, não são os institucionais, são os nossos próprios emails, as pessoas às 
vezes dizem-nos: « vou-lhe mandar, já fiz isto, vou-lhe mandar, diga-me qualquer 
coisa» e acho que é essencialmente é isto. E depois claro todo o trabalho 
burocrático que está associado a isto, que depende de CNO, para CNO, e de 
coordenação para coordenação.  
E -Já fizeste formação complementar? 
Form.B- Já dei formação complementar sim, especialmente numa das áreas que 
é mais complexa, talvez a mais chata porque também mete mais matemática, 
que é o Excel. A maioria das pessoas já fez coisas no Word, trabalha com 
Internet, PowerPoint porque tem as apresentações, mesmo que não saibam ou 
que tenham poucos conhecimentos é uma coisa que também rapidamente, 
porque não é uma aplicação difícil de trabalhar, mas de facto o Excel, como tem 
fórmulas e faz os gráficos e tudo tem de bater certo…  
E -Essas funções que acabaste de referir são diferentes daquilo que fazias enquanto 
professora do ensino secundário… 
Form.B- Pois em dúvida nenhuma. Especialmente com… com os adultos não são 
muito diferentes daquilo que fazia com os jovens. O método de ensino não tem 
nada a ver: temos programas para cumprir, as coisas têm que andar, os jovens 
também não põe grandes coisas em questão…portanto se a gente estiver a 
dizer que é assim, é assim tudo bem, não há contestação, pelo menos na minha 
área, não sinto isso, embora há uma coisa que eu costumo dizer e que é: aquelas 
disciplinas que têm um carácter mais prático, são sempre disciplinas mais fáceis 
de…[interrupção na  entrevista ]  e como estava a dizer as disciplinas de 
carácter mais práticos são disciplinas que propiciam um ambiente diferente de 
sala de aula, e portanto, os alunos podem estar a fazer as suas fichinhas de 
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trabalho  ouvindo música, podem conversar com o colega do lado, aliás até é 
salutar perguntar «como fizeste, como é que não fizeste, faço assim, faço 
assado» também é já um espírito diferente das ditas aulas consideradas normais 
e , portanto, como pessoa, como professora não sei se sou muito diferente do 
ser formadora, porque também sempre me preocupei em conhecer os meus 
alunos, saber um pouco da história deles, também para perceber certas atitudes 
e certas situações, que acho que é  importantes os professores terem em conta. 
Não é só chegar ali  e despejar a matéria, completamente insensível às criaturas 
que temos à nossa frente. De facto não  se pode dar tanto, como se dá com os 
adultos, porque jovens são jovens, ainda não têm aquela maturidade  também 
às vezes para perceber que existe ali uma linha muito ténue, mas existe, ela está 
lá, há ali uma barreira, uma fronteira entre aluno e professor e  as vezes eles 
esquecem-se um pouco disso e geram-se aquelas situações que nós sabemos e 
depois todas as coisas que nós podemos aplicar  enquanto professores. Aqui 
com os adultos no CNO é completamente diferente, estamos a falar de pessoas 
que têm uma experiência de vida já muito grande, muitas com vidas difíceis, 
complicadas, que conseguiram dar a volta à questão. É completamente 
diferente, embora a pessoa seja a mesma, mas é um papel um bocadinho de 
nada, quanto a mim, diferente, digamos assim. Ainda hoje tenho dificuldade em 
perceber se existe de facto diferença entre o meu papel de professora e  de 
formadora, porque se calhar sempre misturei um pouco as duas coisas e quem 
sabe talvez por ter começado pela formação antes de ser professora 
propriamente dita e talvez isso me ajude a não conseguir fazer essa distinção. E 
achar que nunca fui muito diferente… 
E -Também tens uma área muito prática. 
Form.B- Exactamente. Agora talvez notasse um bocadinho mais nas disciplinas 
de carácter mais teórico, que as há, e que aí talvez a coisa fosse mais complicada 
mas, volto a repetir, provavelmente com os adultos quando as coisas eram de 
carácter mais teórico, tinha quase os mesmos… as mesmas atitudes digamos 
assim, os mesmos problemas que tinha com os jovens, porque, as pessoas 
gostam muito mais da prática e de colocar em prática aquilo que estão a ouvir, 
do que propriamente estar a ouvir em termos teóricos e terem que estar a 
escrever ou a passar. Mas isto é uma coisa centenária, um problema de há muito 
tempo, a teoria e a prática. 
E -Como é que tu vês o adulto/candidato como lhe queiras chamar? 
Form.B- Como é que eu vejo as pessoas que se dirigem ao CNO para acabar ou 
para dar continuidade? Vejo que são pessoas que de facto têm aqui uma 
segunda oportunidade na vida de conseguir aquilo que, por várias razões, não 
conseguiram na altura em que deveriam ter feito, pronto. Acho que a…tenho 
que dar valor, tenho que dar valor a estas pessoas fazem grandes sacrifícios 
muitas delas porque trabalham todo o dia e para além disso ainda fazem o 
esforço de virem ao CNO e de fazerem aquilo que lhes é pedido, aquilo que lhes 
é pedido não é uma coisa fácil, por vezes é muito difícil de concretizar, as 
pessoas vêm muitas vezes mostrar o que fazem e levam muitas vezes para casa 
para alterar e modificar, acrescentar. Isso depois se calhar depois de um dia de 
trabalho… pronto, acho que é de dar valor a toda e qualquer pessoa que tome 
essa iniciativa, mas acho que também é uma iniciativa que deve ser aproveitada 
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enquanto dura, se calhar pode ser a sorte de muitos, para mudar a vida, nalgum 
aspecto, não digo em todos, mas nalguns aspectos, se calhar é a sorte de 
alguns. 
E -Identifica-me competências que consideres imprescindíveis a um bom formador. 
Form.B- Ora, competências imprescindíveis… uma delas eu acho que é, que já 
referir aqui, portanto, o tratamento, o tracto, digamos assim que o formador 
tem com as pessoas, com os candidatos, neste caso, que se apresentam. Acho 
que é o ponto de partida, uma boa relação com o candidato, depois acho que o 
formador deve esclarecer as coisas muito bem, portanto, deve explicar aquilo 
que as pessoas têm que saber e, foi uma coisa que eu sempre fiz, foi de facto, as 
pessoas têm mesmo que me mostrar que sabem, não digo todas, mas pelo 
menos aquelas que são essenciais saber, porque caso contrário, não… Acho que 
o processo, como já disse inicialmente, como acho que já é demasiado curto e a 
maioria das pessoas não reúne o perfil para tal, então se as coisas não forem 
levadas à séria no pouco tempo em que é feito, acho que não tem validade 
absolutamente nenhuma, e portanto, é de facto, a relação com a pessoa; é 
depois de facto mostrar aquilo que a pessoa vai ter de fazer, que vai ter de fazer, 
demonstrar; ser sério, acho que as pessoas têm de ser sérias, profissionais, 
digamos assim, e também ao fim e ao cabo perceberem, serem um pouco 
compreensivos, temos que perceber que estas pessoas, já é um esforço 
adicional na vida delas e algumas com vidas até bastante difíceis, são pessoas 
que trabalham muitas horas e que fazem um esforço, de facto desmesurado 
para conseguiram, digamos, atender a todos os pedidos que lhes são feitos, no 
caso do básico, de quatro formadores, portanto, acho que  ser sérios naquilo 
que se faz, ter uma boa relação acho que, para mim, são características 
essenciais, depois… todas as pessoas são diferentes, umas são de uma maneira, 
outras são de outra, e há que saber fazer algum «jogo de cintura» para 
conseguirmos «levar a água ao moinho», não é? Da forma como queremos. 
E -Para aprenderes essas novas competências consideras que é mais importante a 
prática  ou a formação? Ter prática com adultos ou receber formação, para 
desenvolver essas competência que tu identificaste? 
Form.B- Eu acho que uma coisa não pode existir sem a outra. Toda e qualquer 
prática sempre trás alguma componente de formação teórica, e portanto eu 
acho que a prática é importante, porque nos permite ver de uma forma mais 
rápida o erro. E quais as formas de podemos contornar esse erro para lá chegar. 
Agora, a meu ver, não pode haver uma prática que não seja suportada pela 
teoria, um conceito, tem de haver qualquer coisa, a pessoa deve saber primeiro 
para depois saber passar à prática. E dou-te um exemplo muito simples, eu não 
consigo por pessoas a trabalhar no Word sem explicar o que é, que tipo de 
softwear é, para que serve, o que as pessoas podem alcançar em saber. Não 
posso pôr as pessoas a mexer, sem lhes explicar o ambiente de trabalho daquele 
softwear, onde estão os botões, o que fazem, porque se pensarmos nas pessoas 
que estão pela primeira vez a olhar para aquilo, a prática de facto é muito 
importante e é por isso é que invisto sempre em cada softwear diferente em 
vinte e cinco ou trinta fichas de trabalho com tudo aquilo que posso fazer com 
determinado softwear, mas inicialmente eu tenho que dar, não é preciso muita 
teoria, mas é sempre bom existir , digamos assim, um suporte em termos 



 9 

teóricos, para sermos de facto mais eficientes na prática e ir praticando, pelo 
método de tentativa erro, que eu acho que é o mais interessante para se chegar, 
ou para se conseguir perceber como se chega ao objectivo final. 
E -E achas que o método de tentativa erro também se pode aplicar a ti como 
formadora, à tua aprendizagem? 
Form.B- Sem dúvida. Há muitas situações, aliás eu sou uma pessoa que estou 
constantemente a mudar os meus métodos de trabalho em função daquilo que 
vejo que não funciona com as pessoas. Lá está as pessoas são, nomeadamente 
os adultos, têm timings muito diferentes em termos de aprendizagem e 
desenvolvimento, nomeadamente no manuseamento do computador e de 
todas as suas técnicas, e portanto, muitas das vezes eu vejo-me obrigada, vejo 
que não estou a seguir o melhor método com aquela pessoa, vejo que se calhar 
até errei na forma como estruturei as coisas para aquela pessoa e estou 
constantemente a mudar. Por isso é que tenho sempre imenso trabalho (risos). 
E -Quer dizer que já fizeste alterações na tua prática profissional desde que 
começaste? 
Form.B- Desde que comecei já fiz umas quantas alterações sim, em termos de 
metodologias, quer dizer não são alterações aos conteúdos como é óbvio, que 
não o posso fazer, mas à forma como… as mesma fichas que eu tenho há muito 
tempo elaboradas, para já tenho que, mesmo dentro do RVC, na formação 
complementar, tu tens que apresentar qualquer coisa para as pessoas fazerem, 
a formação complementar já implica termos que dar ali, lá está, alguma teoria e 
depois alguma prática e inicialmente eu começava por ser eu a fazer as coisas no 
computador e com o videoprojector as pessoas viam, mas depois achei que para 
muitas delas isso  não era suficiente, que não estavam a entender nada daquilo 
que eu estava a fazer, então modifiquei, passei a fazer as fichas de trabalho e 
cada pessoa tinha o seu computador e elas na altura… 
E -Como é que chegaste à conclusão que tinhas que mudar? 
Form.B- Cheguei á conclusão porque é assim, eu vejo na cara das pessoas que 
elas não estão a entender minimamente aquilo que eu estou a fazer. 
E -Costumas reflectir sobre a tua prática? 
Form.B- Claro. Especialmente quando eu noto que alguma coisas não correu da 
forma como eu queria ou como eu esperava, e muitas vezes vou para casa e vou 
pensar que as coisas não resultam daquela maneira e tento sempre da próxima 
vez modificar qualquer coisas a ver se… faço isso muitas vezes. 
E -Consideras que o centro e a própria escola constituem um contexto apropriado, 
digamos propício, em termos de recursos, de política formativa e de relações de 
trabalho para construir as competências necessárias às novas funções? 
Form.B- Em termos de recursos… mas também estamos aqui a passar uma fase 
um pouco complicada, com as obras, não é fácil com uma escola já tão antiga e 
com imensas coisas para mudar, mas em termos de recursos acho que podia ser 
melhor, podia haver mais facilidade na obtenção de coisas práticas: de 
fotocópias, de documentos para fornecer às pessoas, muitas destas pessoas 
pedem para lhes darmos algumas dicas, em algumas situações achei que… 
houve ai uma altura em que era um bocado complicado tirar umas fotocópias, 
era difícil pelos horários, porque  depois estava a outra parte da escola a 
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funcionar e também tinha que tirar fotocópias e… achei sempre um pouco 
complicado. 
E -Depois em termos de política formativa, de relações de trabalho…consideras 
que são um contexto adequado para construir as novas competências? 
Form.B- Sim… quero dizer… eu acho que o trabalho em equipa é essencial  de 
facto para que as pessoas consigam atingir um determinado patamar, que é 
atingível em termos das competências de cada um e … as experiências de cada 
um e a partilha das ideias, acho que são situações salutares e que permitem um 
desenvolvimento da pessoa enquanto formador, acho que sim que o trabalho 
em equipa é de facto essencial e é muito produtivo. E numa equipa que se dê 
bem em todos os níveis, independentemente de cada um ser como é, mas em 
termos profissionais, é meio caminho andado para qualquer organismo, seja de 
que instância for, conseguir atingir os seus objectivos, acho que é fundamental. 
Lógico que deve ter alguém em termos superior hierárquico também que seja, 
ou que tenha o mesmo desempenho para com essa equipa de facto, porque 
nessas coisas há sempre alguém que está no topo, que manda, e acho que esse 
relacionamento é imprescindível que seja bom, senão for é muito complicado, 
mesmo que a equipa seja boa, mas a equipa só por si também não…depois 
perante outros organismos  e outras instituições e nas diversas situações, a 
equipa em si não é ela que decide nada, não é? 
E -E a política formativa do centro, se o próprio centro e a coordenação te 
proporcionaram as formações adequadas… 
Form.B- Isso em termos de formação e de acesso a ter esse tipo de formação, 
penso que sim. De facto deu essa oportunidade de nós tirarmos outras 
formações, que há bocado não referi, mas que se calhar também já não me 
lembro o nome, mas sei que foram todas dentro do âmbito do CNO, a… e… 
nesse sentido penso que sim, penso que só não fomos a mais porque também 
não dava, com tanto trabalho que tínhamos em mãos. 
E -Quais foram os principais obstáculos e dificuldades que encontraste? 
Form.B- Para dizer a verdade, os principais obstáculos sentidos da minha parte, 
teve a ver propriamente com as directrizes que vêm de cima, portanto com a 
instituição que regula esta iniciativa, porque de semana a semana, por vezes de 
dia para dia as coisas faziam-se  de uma maneira, depois já não se podiam fazer 
assim, tinham que se fazer doutra. De facto isso dificultou imenso a organização, 
digamos assim, interna do CNO, para nos organizarmos, as equipas para nos 
organizarmos em termos de distribuir o processo por várias fases e definir  um 
caminho para desenvolver o trabalho com os candidatos. Tive, senti de facto 
muitas dificuldades e muitas vezes sentia que eles próprios na entidade que 
regula, acho que não têm muito bem a noção da realidade, digamos assim, 
daquilo que se vive, porque não têm contacto directo com os candidatos, não 
estão no terreno, digamos assim, e portanto, provavelmente não conseguem 
discernir, não lhes passa pela cabeça as dificuldades que nós temos a vários 
níveis, mas as maiores dificuldades foram essas. E depois, em termos internos, 
também algumas dificuldades no relacionamento com a coordenação, também 
muitas vezes não intervinha, não tinha a  postura, que eu acho que deveria ter e 
que, não fosse o facto das equipas de formadores serem equipas coesas e que 
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até trabalhavam bem, penso que se calhar tinha havido alguma ruptura e as 
coisas se calhar não tinham corrido como correram e têm corrido até agora. 
E -E obstáculos da tua parte, dificuldades que tu sentiste para realizar… 
Form.B- O processo. É assim, dificuldades,  dificuldades, propriamente em 
termos de trabalho não posso dizer que senti muitas, as dificuldades estavam 
era no excesso de trabalho, porque o nosso CNO recebeu, nomeadamente a 
nível do básico, recebeu pessoas vindas de outro CNO que entretanto encerrou 
e ficamos em mão com uma quantidade enorme de pessoas já com portefólios, 
alguns achavam que já o tinham completamente feitos, outros meio feitos, e foi 
muito difícil receber esses portefólios, ter que os ler, por um lado, ter que nos 
adaptar os métodos que eram utilizados por esse tal dito CNO, porque as 
pessoas já tinham muita coisas feita, e portanto não podíamos mudar agora 
assim «do pé para a mão»  a forma de trabalhar e ao mesmo tempo estar a 
aplicar outra forma de trabalhar com todas as pessoas que estavam  a começar 
de novo aqui no nosso CNO, e que também eram bastantes inicialmente. As 
dificuldades foram, de facto com o número de candidatos. 
E- Como é que ultrapassaste …o que fizeste para ultrapassar essa dificuldade? 
Form.B- Quer dizer, demos o nosso melhor, tentamos dar o nosso melhor. 
Tentamos dar mais apoio de facto àquelas pessoas que nós vimos que tinham « 
pernas para andar» digamos assim, em termos de conclusão do processo. E 
tentamos fazer as coisas sempre pelo melhor, trabalhando sempre em equipa, 
apoiando-nos sempre uns aos outros e, «ao fim e ao cabo» também tentando 
ajudar as pessoas e no fundo tentar chegar ao objectivo a que os centros são 
obrigados a  chegar, que é o caso das metas.  
E -Quando  tens dúvidas o que costumas fazer? 
Form.B- Quando  tenho dúvidas em relação ao processo ou em relação… 
E -Aos candidatos, à tua prática… 
Form.B- Pergunto, troco ideias com os meus colegas de equipa, como é que eles 
fariam, se eles estão a sentir o mesmo que eu, o que acham que eu devo fazer, 
tento resolver as coisas assim dessa forma, como somos quatro dá para cada um 
ter uma noção diferente da pessoa, até porque trabalham áreas diferentes e 
ajudamo-nos uns aos outros, nesse sentido. 
E -O que é que tu achas que ainda pode melhorar? O que podes melhorar ainda na 
tua prática?  
Form.B- Isso é um bocado difícil de responder, mas é assim: indo ao encontro 
daquilo que se passa agora, não é? as coisas sofrem, tudo sofre mutações, tudo 
está em constante  mudança, estamos numa fase de grande desenvolvimento 
em termos tecnológicos e  de práticas e de actuações, e portanto, as pessoas 
têm de estar em constantemente a actualizar-se. Nós nunca sabemos tudo. Cada 
pessoa é uma pessoa, cada grupo de pessoas é um grupo de pessoas e com uns 
trabalhamos de uma maneira e com outros temos de trabalhar de outra e as 
experiências de uns para os outros vamos aproveitando, vamos melhorando, 
vamos retirando, vamos colocando e eu acho que temos de estar sempre a 
aprender e a formação faz parte disso mesmo, as coisas vão evoluindo e nós 
temos de evoluir também. 
E -Se tivesses que orientar alguém para a função de formador, o que começavas 
por  fazer? 
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Form.B- Provavelmente daria as indicações daquilo que eu começo por fazer 
quando, digamos, começo a trabalhar com um grupo novo. Foi tudo aquilo, as 
coisas que eu já disse até agora. Primeiro, mas isto também tem um pouco a ver 
com a minha maneira de ser, depois também tem a ver com a outra pessoa. Eu 
em primeiro lugar faço um estudo das pessoas enquanto pessoas, mais ou 
menos tento, através de perguntas, de conversas, às vezes de outro tipo de 
conversas, que nem têm a ver propriamente com a minha área, para ter algum 
conhecimento sobre cada um, para ver qual é a forma, como é que eu posso 
trabalhar com aquela pessoa, se é uma pessoa que é persistente mesmo quando 
as coisas correm mal, se é uma pessoa que demora muito tempo a fazer as 
coisas, se vai abaixo com facilidade, o que acontece muitas vezes, e aqui no 
campo da informática é «chapa três», as pessoas desistem com alguma 
facilidade quando não conseguem fazer nem à primeira, nem à segunda, nem à 
terceira, nem à quarta, e portanto, as pessoas normalmente requerem sempre 
um incentivo. Portanto dizia para começar por ai… e depois de conhecer um 
bocadinho a pessoa organizar as coisas em termos de metodologia, consoante 
aquilo que temos para falar e para dizer acerca de determinada área. Depois de 
facto apresentaria os dois métodos que nós utilizamos para realizar o processo, 
como já falei à bocado: analisar a história de vida, ver onde estão as evidências, 
ajudar as pessoas a fazer a passagem dessas evidências para competências; a 
validação da própria competência; e ajudar a organizar o trabalho, e pronto 
acho que mais ou menos seria isso. 
E -Queres acrescentar alguma coisa que consideres importantes sobre todas as 
coisas que falamos aqui? 
Form.B- A única coisa que eu de facto gostaria de acrescentar…não é de 
acrescentar é de falar disso mais uma vez, é que acho de facto que o processo 
de RVC é um processo muito interessante e é assim, é uma coisas nova no nosso 
país,  mas não é novo, e já é feito há bastante tempo noutros países, com outras 
culturas, com outras formas de  vida, e até um processo bastante válido. Mas 
aqui em Portugal é mais uma medida política, trabalha-se um pouco para 
aqueles objectivos que o governo pretende atingir em termos de justificação 
perante a comunidade europeia e  acho que vendido da forma como foi, 
dignifica muito pouco o processo em si, que até é bastante importante. Acho 
que se deveria, de facto, regulamentar estas coisas, não querendo escolarizar de 
forma nenhuma o processo, acho que se deveria regulamentar um pouco, fazer 
com que todas as instituições… 
E -Uniformizar. 
Form.B- Sim. Uniformizar digamos assim, não digo centralizar, mas evitar  a tal 
dita concorrência desleal, como falava há pouco e também para dignificar um 
pouco mais o processo,  acho que três meses ou seis meses acho muito pouco 
para realizar um processo que depois vai ser equivalente, cada um quer de nível 
básico, quer de nível secundário equivalente a três anos. E que de facto os 
jovens andam cá três anos para conseguir o 7º, 8º e 9º e depois mais três para 
conseguir 10º, 11º e 12º, e acho de facto que três meses, acho que é muito pouco 
para se justificar aquilo que aprendeu quase numa vida inteira, acho pouco, acho 
que não, mesmo os próprios portefólios poderiam ser muito mais completos, 
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poderiam ser diferentes daquilo que acabam por ser, feitos em tão pouco 
tempo. 
E -Gostavas de colocar alguma questão? 
Form.B- Não.  
E -Então muito obrigada. 
Form.B- De nada.  
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Transcrição da entrevista feita ao Formador C 
 
Entrevistadora -  Qual é a tua função no CNO? 
Formador C - Sou formadora de cidadania e profissionalidade 
E -  Qual o grupo de recrutamento? 
Form.C - 420. Geografia. Sou profissionalizada. 
E -Formação académica inicial? 
Form.C - Ensino de Geografia. 
E - Que tipo de profissionalização fizeste? 
Form.C - Estava inserida no estágio. Tive estágio integrado. A licenciatura tinha 
estágio integrado. 
E - Podes falar-me um pouco do teu  percurso profissional? 
Form.C - O meu percurso profissional… então, tenho quinze anos de serviço. Já 
passei por todas as fases do básico: já dei sétimos, oitavos, nonos; já dei ensino 
nocturno; já dei 10º e 11º. Já dei tudo, só me falta dar o 12º ano, 12º ano diurno. 
E - Podes-me especificar um bocadinho mais a experiência em formação de adultos. 
Form.C - Em formação de adultos… o que é que eu dei em formação de 
adultos..? comecei por dar unidades capitalizáveis, ao básico; depois passei para 
as unidades capitalizáveis do secundário; e depois entrei nos EFA. Dos EFA 
passei para ensino de adultos em processo de RVCC. 
E - Como é que chegaste a formadora? Foi-te imposto? Foste convidada? 
Form.C - Foi convidada para ser formadora nos EFA à noite, pela X. [vice-
presidente do conselho executivo] 
E - Daí como transitaste para o CNO? 
Form.C - Nem eu própria sei muito bem. Acho que fui convidada também. Ora 
bem… comecei a dar os EFA convidada por X. estava em casa quando X me 
telefonou  a perguntar se eu queria integrar o CNO, e eu aceitei. 
E - O que pensaste quando soubeste que ias integrar a equipa do CNO? 
Form.C - Achei que era um projecto interessante, que iria trazer bons desafios e, 
além disso também era uma maneira de conseguir manter o meu horário nesta 
escola, portanto era uma salvaguarda também. 
E - Antes da começares a exercer estas funções tinhas uma opinião acerca dos 
processos de RVC? 
Form.C - Antes de iniciarmos o CNO, o RVC era completamente desconhecido. 
Acho que no dia que me convidaram eu nem sabia muito bem o que era o 
processo de RVC. Não tinha opinião, não sabia o que era, foi a partir dai que fui 
tentar ler  e ver se descobria o que era, até ai não sabia o que era o processo de 
RVC. 
E - Não conhecias ninguém que tivesse feito? 
Form.C - Não, foi novo para mim. Nem de longe. E aqui na Escola também não se 
falava desse assunto. Só se falava em EFAs. Os EFA foram um desbravar 
caminho muito difícil para lá chegarmos. Não tinha opinião nenhuma sobre 
RVCC. 
E - Então e em termos teóricos quando iniciaste o processo o que sabias? 
Form.C - Nada. Não sabíamos nada mesmo. 
E - O que faz um formador de RVC? 
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Form.C - Um formador de RVC, nomeadamente  no caso de Cidadania, lê 
portefólios, lê experiências de vida, indicia competências e valida-as se elas 
estiverem evidenciadas. Corrige… não corrige, assiná-la os erros. 
E - Em termos de tarefas concretas no dia a dia… 
Form.C - Sim…tarefas concretas… 
E - Como é que é a prática de um formador? 
Form.C - Recebemos um portefólio, primeiro fazemos a descodificação do 
referencial em sessões de grupo, nessas sessões de descodificação tentamos o 
mais possível explicar por palavras nossas o que se pretende quanto às 
competências dadas pelo referencial e tentamos ilustrar com muitas 
experiências de vida, dando exemplos. Isto é a nossa primeira função, no nosso 
primeiro contacto com o grupo. Depois as pessoas vão para casa escrever a sua 
experiência de vida, trazem o seu portefólio, a sua autobiografia e nós 
começamos por ler. Ler e retiramos indícios de situações de vida, que nos 
permitam depois retirar competências. Depois chamamos cá as pessoas, damos-
lhes sugestões de desenvolvimento daquelas competências, as pessoas vão para 
casa e voltam a entregar e nós vemos se já está tudo ou não. Depois fazemos 
outras coisas ainda: preenchemos os guiões finais de competências. 
E - Trabalho mais burocrático. 
Form.C - Trabalho mais burocrático, nós também fazemos. 
E - Todas essas coisas são diferentes do que fazias enquanto professora do ensino 
secundário. 
Form.C - Diurno. Sim completamente diferente, não tem nada a ver. 
E - Podes falar-me um bocadinho dessas diferenças? 
Form.C - Primeiro não há aquela situação de sala de aula, em que tentas 
transmitir alguns conteúdos e eles aprendem, não há. Aqui é ao contrário, eles é 
que te vêm trazer experiências de vida. Não há uma avaliação, não há um teste  
avaliativo, não há avaliação formativa no sentido de carácter que lhe é dada, 
nem sumativa. Mas também há uma coisa boa, que é a relação que existe entre, 
quando se consegue manter, porque nem com todos os adultos se consegue 
manter a relação formador_ adulto, com alguns adultos consegue-se manter 
uma excelente  relação. Com outros nem tanto, tem a ver com o carácter das 
pessoas, e isso às vezes em sala de aula nós não conseguimos tanto essa boa 
relação, ou pelo menos demora mais tempo, porque aqui os adultos passam por 
nós rapidamente e nós numa sala de aula demoramos mais tempo, 
comparativamente a manter esse clima que conseguimos com os adultos. 
E - Isso também tem a ver com a pergunta que te queria fazer a seguir: a atitude na 
relação com o adulto ou candidato é diferente na atitude na relação com o aluno? 
Form.C - Sim, muito diferente. Até porque eles vêm individualmente, logo 
individualmente tu tens uma postura diferente e uma reacção diferente com a 
pessoa, porque é só um, enquanto numa sala de aula tens sempre vinte e oito, 
vinte e nove  ou trinta. E há adultos com quem se consegue manter uma 
excelente relação, em que é muito agradável estar com eles, eles vêm com 
grande à vontade, conseguem conversar facilmente sobre a vida deles e 
mantém-se ali uma empatia muito grande. No fim até dá para sentir a falta do 
adulto x, e nós conseguimos lembrarmo-nos de adultos por experiências de 
vida: é o adulto que nos faz lembrar o perfume, é o adulto que nos faz lembrar a 
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situação do rebuçado ou outra coisa qualquer que identificamos, já não nos 
lembramos o nome, mas sabemos e  com os alunos não é tão fácil manter esse 
tipo de relação. 
E - Como é que vês o adulto? 
Form.C - Então é uma pessoa que vem à procura de uma certificação do ensino 
secundário, pronto, o que é que é mais…? É uma pessoa que vem tentar  
certificar as suas competências. Nalguns é  fabuloso e facilmente se vê que têm 
perfil para este processo, noutras vê-se que não têm perfil, e nós temos que 
ajudar a “puxar o perfil” cá para cima, para que se consiga certificar o 
secundário. 
E - Identifica-me competências que consideres imprescindíveis a um bom formador. 
Form.C - (risos) aquilo que eu queria mesmo dizer…não posso. Um bom 
formador tem que ser o quê…? Primeiro tem que ser uma pessoa bastante 
receptiva, saber ouvir o outro. Também acho que é importante neste processo 
saber ouvir a outra pessoa, tentar perceber naquilo que o outro nos está a dizer 
onde é que estão as competências, portanto temos que ser bons ouvintes. 
Temos que ter empatia pelas pessoas, não pode haver uma selecção « não gosto 
deste por isto ou por aquilo», à partida são todos iguais, não pode haver 
discriminação de tipo nenhum; depois também temos de ser flexíveis, porque há 
experiências de vida que podem ser, todas são boas, mas há algumas que 
podem ser mais descritivas e a competência estar lá, mas outras podem estar 
muito mais resumidas, mas a competência não deixa de estar lá. Ora isso faz 
com que a pessoa que está a avaliar entre aspas, tenha a capacidade de verificar 
sem comparar se está lá ou não a competência. Portanto eu acho que isso 
também é uma competência do formador. E mais…? Temos que saber ler e 
escrever minimamente para poder assinalar os erros e isto tem que se lhe diga, 
assinalar erros às vezes em grandes extensões autobiográficas não é fácil, nós 
sabemos que nem todos às vezes temos competências para tal. Bem… o que 
temos de saber mais…? Temos que ser simpáticos, para podermos cativar 
(risos) as pessoas que vêm do outro lado. Acho que basicamente é isso.  
Como é que te preparaste para as novas tarefas de formadora? 
Foi à custa da experiência. Não houve uma grande preparação inicial. Então, nós 
fomos convidados em Agosto, em Setembro começamos a exercer funções. 
E - Fizeste leituras na altura? 
Form.C - Na altura não. Fomos fazendo depois, lemos assim algumas coisas, mas 
também foram muito básicas, foram leituras que fomos tirando…muitas delas 
foram pesquisas nossas, não houve assim um documento de referência que nos 
dissessem para ler, lemos a Carta de Qualidade, mas não há um autor que nos 
tenham dito assim «leiam este que vos vai ajudar a ser formador de RVC». 
E - O referencial…? 
Form.C - Sim, mas tirando o referencial, não houve assim mais nada, quer dizer, 
o referencial tinha mesmo que ser, o Guia de operacionalização, mas tirando 
esses dois grandes documentos e a  Carta de Qualidade não houve assim mais 
nada que me salte à memória. 
E - Tiveste formação? 
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Form.C - Tivemos uma formação em Faro, durante seis dias, pronto, mas foi 
assim uma formação que nos deu o quê…? alguns tópicos de trabalho. Não foi 
uma formação que nos ensinasse propriamente a ser formador, longe disso. 
E - Então não achas que a formação que tiveste foi suficiente? 
Form.C - Não. De todo. Não foi nada suficiente. Porque nunca nos disseram… 
primeira: uma das dificuldades que tivemos era o que era um indício ou o que 
era uma evidência de uma competência. Nunca houve ninguém dos altos 
teóricos que nos viesse dizer o que é claramente um indício e o que era uma 
evidência de uma competência. E para além disso também nunca nos ensinaram 
como é que nós poderíamos, se é que isso está escrito em algum lado, como é 
que nós chegamos de uma fase à outra, portanto teoricamente isso não os foi 
dado. Portanto eu posso dizer que a formação que tivemos foi insuficiente. Por 
outro lado, também nunca houve formação nenhuma, e já lá vai algum tempo de 
experiência, nem antes, nem durante o correr deste ano  em que nos dissessem 
assim «cidadania para validar a competência x ou y tem de proceder desta 
forma…» nunca ninguém nos disse isso, “até onde é que aquela competência 
vai”, portanto tudo depende muito daquilo que nós consideramos, da nossa 
interpretação. 
E - Diz-me factores que consideres que foram importantes para aprenderes a 
desempenhar as novas funções. 
Form.C - Factores? 
E - Ou seja, como é que aprendeste a desempenhar as novas tarefas? 
Form.C - Foi a experiência, foi as conversas com a minha colega de trabalho na 
altura. Muita conversa, o desbravar do referencial, o tentar ler e perceber 
aquelas competências, o que poderia ser exigido com o «actuar criticamente 
face a…» e foi à base de muita interpretação pessoal. 
E - Consideras que o Centro e a própria Escola constituíram um contexto propício 
em termos de recursos, política formativa, relações de trabalho, etc . para 
construir as competências necessárias às novas funções? 
Form.C - Não, de todo.  
E - E porquê? 
Form.C - Em termos de recursos, ainda hoje não temos materiais nossos, 
trabalhamos com o nosso computador pessoal; ainda continua a faltar calor 
humano e comunicação entre as pessoas. Também acho que em termos de 
centro há uma clara divisão entre o secundário e o básico e acho que isso não 
devia acontecer, acho que devia haver uma interacção entre os dois ciclos, pois 
não são instâncias separadas e está a funcionar como tal; em termos de política 
formativa eu continuo a achar que dentro da própria escola as coisas não estão 
a correr bem, as coisas não estão articuladas: CNO não está articulado com EFAs, 
sendo que pessoas que queiram terminar o processo em EFA têm dificuldade em 
saber que unidades é que vão frequentar, quanto tempo é que vai durar depois 
o processo, bem como as unidades de formação de Curta duração [UFCD] 
também penso que não estão bem articuladas com o centro, parece-me que 
ainda há aqui muitos pontos a articular no seio desta escola. 
E - E a política formativa em relação aos próprios formadores, ou seja se o Centro 
propicia formação aos formadores. 
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Form.C - A formação que o centro propiciou, até à data, foram duas acções de 
formação nas quais todos nos inscrevemos, só houve essas duas acções de 
formação 
E - E divulgação de outras? 
Form.C - De outras sim, já foram divulgadas outras acções de formação, inclusive 
já fomos fazer uma a Oeiras e também fomos às Caldas da Rainha fazer uma. 
Mas funcionam todas muito centradas no mesmo. Portanto acho que por ai as 
coisas  até estão a funcionar. A oferta mesmo em termos do ME é que não será a 
mais favorável. 
E - De certa forma já me falaste um bocadinho acerca desta pergunta: fala-me de 
alguns obstáculos e dificuldades que encontraste. 
Form.C - No processo? Os maiores mesmo foram não perceber, e mais nos 
primeiros portefólios, era perceber onde é que aquela competência estava feita, 
onde é que ela passava de indício a evidência, não sei se o processo que estamos 
a fazer é certo ou errado, acho que isso nunca vamos saber, mas acho que agora 
é mais fácil dizer « a competência A termina no ponto x e a B no Y» e ….. fazer 
isto com os candidatos todos, na fase inicial era muito mais difícil, tinha mais 
dúvidas precisava de falar mais com a minha colega e tentarmos perceber as 
duas juntas se a competência lá estava ou não, agora parece-me que isso já está 
um bocadinho mais fácil.  Mas isso foi a grande barreira. 
E - Já me respondeste um pouco àquilo que te queria perguntar que era: quando 
tens dúvidas o que costumas fazer? 
Form.C - Quando temos dúvidas tiramos na reunião de equipa. Temos uma 
reunião de equipa semanal, apesar da reunião de equipa servir para tirar dúvidas 
maiores. É o contacto com os outros formadores,  quando temos dúvidas 
juntamo-nos os três e falamos. Às vezes temos dúvidas até na redacção, na 
estrutura da autobiografia que o candidato nos apresenta, eles têm muito a 
mania de recorrer à Net: o que fazemos com essas situações? E é sempre o 
contacto com os outros formadores. 
E - Então achas que é importante trabalhar em equipa? 
Form.C - Muito. Mas equipa que não tenha problemas em falar, em expor os 
seus problemas. Portanto acho que a comunicação é fundamental no seio de 
uma equipa. 
E - Desde que começaste como formadora de RVC até agora já fizeste alterações na 
tua prática?  
Form.C - Já. Já penso menos na política (risos) já fiz algumas no sentido de ser… 
ser o quê…? Boa pergunta, o que é que eu já alterei? Na politica, na questão da 
UC6/dr 3  sou menos exigente, já não quero lá o conceito de pluralismo, acho 
que aquilo não faz lá falta, mas… o que eu alterei: e posso dar o exemplo duma 
que é as Normas Profissionais, se não estou em erro, uc3/ Dr2, que é a das 
normas profissionais, eu estava sempre à espera de uma situação de vida em 
que a pessoa tivesse uma actuação crítica face a algum colega que não 
cumprisse as normas ou  não, e agora evito ir por ai, já consigo ver se a pessoa 
ela própria põe em prática essas normas ou não, já consigo ver situações de vida 
que dão para experiências… Ah! Também já alterei os guiões de trabalho. 
E - Como e que chegaste à conclusão que tinhas que mudar? 
Form.C - Stress de trabalho, muitos portefólios para ler ao mesmo tempo,  
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E - O que consideras que tens de melhorar ainda? 
Form.C - (risos) precisava de uma acção de formação com outros colegas de 
Cidadania e Profissionalidade, para debater certos temas, certas competências 
que não estão claras no referencial e que seria fantástico ter uma acção de 
formação, com outros formadores de CP para ver o que eles estão a fazer. 
E - E em termos da tua prática concreta? Ainda tens que melhorar mais? 
Form.C - Se calhar tenho. Ainda não descobri muito bem é o quê. Os 
atendimentos individuais são cada vez mais longos, estamos ali muito tempo a 
fazer atendimentos individuais. As pessoas têm alguma dificuldade em perceber 
na descodificação aquilo que se quer, então depois chegam aos atendimentos 
individuais e… eu gostaria que fossem mais curtos, mas não sei muito bem 
como vou dar a volta a esta questão, depois os portefólios também vêm com 
muitas incorrecções que também dão bastante trabalho a assinalar, mas 
também não faço ideia ainda, é uma questão como é que vamos minimizar isto, 
porque as pessoas não sabem escrever de base, não é aqui agora no processo 
de RVC que vão aprender, nem é suposto. Portanto há aqui umas questões ainda 
por limar, o que tenho de mudar ainda vou pensar nessa questão. 
E - Se tivesses de orientar alguém para esta função o que é que começavas por 
fazer? 
Form.C - Primeiro levava-lhe um portefólio daqueles muito maus, maus, maus, 
levava-lhe um daqueles que nós consideramos bonzinhos, temos lá um em baixo 
muito bom, só com experiência de vida, não tem uma única frase da Internet, 
está fantástico, e mostrava-lhe esse portefólio(depois de pedir autorização ao 
candidato)mostrava-lhe ali onde estão os indícios, que eu considero, e as 
evidências das competências, para ele ver as diferenças entre aquele 
considerado menos bom e aquele por nós considerado um modelo a seguir, isso 
era uma das coisas que eu fazia; depois sentar-me-ia com essa pessoa, voltamos 
ao mesmo, a pegar no referencial e a debater com essa pessoa o que pode servir 
para validar ou não cada uma das respectivas competências. Trabalho que 
ninguém fez comigo. 
E - Queres acrescentar alguma coisa que consideres importante sobre aquilo que 
foi aqui falado? 
Form.C - Posso acrescentar que a coordenação também deve desempenhar aqui 
um papel fundamental enquanto pessoa que cria bons laços entre o grupo e eu 
acho que isso é  fundamental também no processo de RVC, o papel do 
coordenador, tem que ser alguém que esteja presente e que estabeleça laços 
muito fortes com o grupo. 
E - Queres colocar alguma questão? 
Form.C - Não. 
E - Costumas reflectir sobre aquilo que fazes? E sobre o que vais fazendo? 
Form.C - Sim. Às vezes sim. Esporadicamente sim. Tentamos tirar algumas 
ilações. Quando achamos que um candidato se calhar se fosse… também 
depende dos candidatos que vêm ter connosco, não depende só de nós. Às 
vezes gostávamos que determinadas pessoas dessem mais, porque têm mais 
para dar e a própria pessoa não tem tempo para mais: vamos levar agora uma  
senhora a júri que tem um portefólio tão bom, tão bom, mas vai com os 
mínimos, e isto deixa-nos um bocadinho tristes e já pensamos, já reflectimos 
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entre o grupo porque é que aquela pessoa não vai com muito mais 
competências, porque tem. A pessoa escreveu e não quer escrever mais, já 
pensamos como pôr as pessoas a escrever mais, mas elas próprias têm alguma 
resistência e dizem « se isto chega eu não quero escrever mais» e isto é algo que 
nos faz reflectir: como é que podemos levar as pessoas a escrever mais? Não 
temos grandes armas que nos levem a tal porque o próprio certificado que é 
emitido não trás o número de créditos, não diz quantas competências é que a 
pessoa leva e isso, penso eu que, é algo que o Ministério da Educação devia 
rapidamente mudar, o número de créditos, é um absurdo, são todos iguais, têm 
o nível secundário, ou seja, não é uma arma que nos permita dizer «mas olhe que 
se levar mais, o seu certificado aparece-lhe uma classificação…» mas não 
aparece, e isso faz com que também não tenhamos armas para pôr as pessoas a 
escrever mais. 
E - Muito obrigada pela disponibilidade demonstrada. 
Form.C - De nada sempre às ordens. 
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Transcrição da entrevista feita ao Formador D 
 
 
Entrevistadora- Qual é a tua função no CNO? 
Formador D -Formadora de CLC. Durante quase dois anos. 
E- Qual o teu grupo de recrutamento? 
Form.D - 300. Sou professora de Português – Francês. Tenho a licenciatura em 
Línguas e literaturas modernas, estudos portugueses e franceses. Tirei a 
profissionalização no Ramo educacional  e estou no grupo de português e francês, 
320 e 300. 
E- És do quadro? 
Form.D - Sou do quadro, sou efectiva. 
E- Gostava que me falasses um pouco do teu percurso profissional. 
Form.D - Ah! O meu percurso profissional é um bocadinho sui generis. porque eu 
comecei por dar aulas no ensino primário, depois licenciei-me passado alguns anos, 
fiz todo o percurso de licenciatura, o antigo 7º ano do liceu, o 12º ano, as provas de 
aferição, concorri à Universidade, entrei na Universidade Nova e então fiz o curso na 
Universidade Nova. Comecei por entrar na variante de Inglês, mas depois mudei 
para a variante de Francês. Depois da licenciatura concorri e quando efectivei, fui 
para o ensino secundário, portanto para o ensino básico e secundário e deixei o 
primeiro ciclo do ensino básico. Comecei por dar logo aulas a básicos e a 
secundários e só estive, só dois anos é que eu trabalhei em escolas só básicas, numa 
delas dei só Português e era delegada de Português, na outra dei só francês e só 
tinha uma turma de Português, depois efectivei e passei, quando mudei para a 
segunda escola como efectiva, a dar só Português e há muitos anos que dou só 
Português, para ai há uns quinze anos que dou Português. E agora estou aqui 
também, entrei para o CNO, portanto para o Centro Novas Oportunidades e a dar 
EFAS nível  secundário, como formadora de CLC. 
E- E foi a tua primeira experiência em formação de adultos? 
Form.D - Não. Eu já tinha tido uma experiência em formação de adultos. Eu já tinha 
dado formação de adultos no ensino primário, há muitos anos que dei  Formação 
Básica de Educação de Adultos, era assim que na altura se chamava, trabalhei lá um 
ano, fiz a formação também, na altura, para poder dar esse curso e depois 
de…porque isto foi muito engraçado, porque eu fui completar o trabalho que o 
meu marido tinha iniciado, ele é que estava na formação de adultos. Entretanto ele 
concorreu e foi colocado aqui em Lisboa e eu fiquei a completar aqueles que 
estavam, que tinham iniciado e que iriam completar a antiga 4ª classe, fazer exame 
da 4ª classe nesse ano. Utilizei o método do Paulo Freire e utilizei também todo o 
material de um projecto em que o meu marido tinha estado integrado que era o 
PACMA. E o PACMA era um Projecto Alternativo de Construção de Materiais para 
Adultos, era assim que se chamava. Como não havia material, nem livro, nem essas 
coisas, juntaram-se, a nível nacional, porque eles faziam várias reuniões, vieram aqui 
a Lisboa, fizeram em S. Pedro do Sul, fizeram no Norte, fizeram assim várias 
reuniões, onde iam construindo os materiais, não sei depois que caminho é que 
esses materiais levaram, não sei se continuaram a ser utilizados ou não, mas sei que 
eles eram ajustados conforme as regiões em que eram aplicados, porque esses 
materiais estavam de acordo com a vida e com as vivências dos adultos, nós agora 
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dizemos dos formandos, naquela altura eram os adultos. E eram bastantes alunos, 
naquela altura eram para aí uns dezassete ou dezoito e foi muito interessante ver a 
evolução das pessoas que não sabiam ler, nem escrever e que chegaram ao final do 
ano a escrever cartas e a fazer… todo esse trabalho que era necessário fazer. Mas 
foi bom, eu gostei. 
E- Qual foi o processo de chegares a formadora do CNO? 
Form.D - Para formadora do CNO foi um bocadinho mais complicado, complicado 
não, um bocadinho diferente, eu precisava, por motivos pessoais, de um horário à 
noite, pedi esse horário à noite, a viabilização desse horário seria ficar no EFA e no 
CNO. Eu não tinha formação nem para uma coisa, nem para outra, mas aceitei o 
horário e pronto. Foi assim, portanto não foi nada premeditado que eu escolhesse 
especificamente entrar para o CNO, não foi uma escolha específica, foi por força das 
circunstâncias. 
E- E o que pensaste quando soubeste que ias integrar a equipa do CNO? 
Form.D - Ah, não fiquei nada aborrecida, eu gostei porque era um projecto 
diferente, era um projecto novo para mim e saía um pouco daquela monotonia do 
dia-a-dia, e  pronto, não fiquei nada aborrecida, nem pouco mais ou menos, antes 
fiquei satisfeita. 
E- Antes de começar a exercer estas funções tinhas uma opinião acerca dos processos 
de RVC? 
Form.D - Não, não tinha. Sabia que eles existiam, mas não tinha opinião nenhuma, 
só aquilo que se ouvia na comunicação social, primeiro porque nós aqui na escola 
não tínhamos e portanto não tínhamos contacto com essas realidade e em segundo 
lugar, porque nunca tinha trabalhado lá, nem tinha formação para isso, portanto só 
sabia das Novas Oportunidades aquilo que era dito na comunicação social, mais 
nada. 
E- Em termos teóricos, quando começaste o que sabias sobre os processos de RVCC? 
Form.D - Foram-me dados os Referenciais, quando me disseram que eu poderia ficar 
neste projecto, eu estudei os referenciais durante as férias do verão. Portanto li 
aquilo, sabia as áreas que eram especificas, quer do CNO, quer do RVCC quer dos 
EFA, sabia as áreas, debrucei-me depois mais na minha área, como é evidente, mas 
tinha assim um conceito geral do trabalho que era preciso desenvolver, mas 
especificamente, portanto em pormenor não sabia mais nada. Sabia só aquilo que 
eu consegui retirar da leitura e, mais do que leitura, do estudo do referencial. 
E- O que faz um formador de RVC? 
Form.D - Tem uma tarefa assim um bocadinho, um bocadinho árdua e complicada, 
porque ele tem que ser psicólogo, tem que ser formador, tem que ser orientador, 
portanto tem todas essas tarefas. Tem que ter uma capacidade de comunicação 
com as pessoas, porque se não tem uma capacidade de comunicação, também não 
vale a pena. Tem também que saber, e isso é muito importante, valorizar o trabalho 
das pessoas e as competências que elas demonstram. O trabalho delas, quer a nível 
pessoal, profissional, etc. como o trabalho que elas nos apresentam nos portefólios. 
Tem que haver uma valorização e a partir dessa valorização, então ir tentar o 
enriquecimento do próprio portefólio. Acho que é muito importante a vertente 
humana, porque é necessário que as pessoas saibam compreender os outros, 
saibam comunicar e saibam orientar. Portanto é esta função. Não é uma função só 
de … e então quando é a descodificação dos referenciais é muito importante que se 
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saiba ir aos pormenores e orientá-los de que forma é que as competências podem 
ser demonstradas tendo em conta a vida de cada um dos formandos. Portanto ir um 
bocadinho ao pormenor das coisas, dando exemplos etc. portanto é essa a função, 
tem uma função um bocadinho alargada, não é só uma função de 
transmissão…aliás nem é uma função de transmitir conhecimentos, é uma função 
de tentar organizar  e orientar os conhecimentos deles. 
E- Em termos de tarefas concretas, o que é que o formador faz? 
Form.D - Tem que ler os portefólios. A primeira coisa é o primeiro conhecimento, 
contacto com os formandos, nas sessões de acolhimento, depois há a 
descodificação do referencial, duma maneira clara, duma maneira explícita, através 
de um PowerPoint que ia enriquecendo e modificando cada vez que havia novos 
grupos, conforme aquilo que eu via que era necessário acrescentar ou retirar. 
Depois são as orientações que se devem dar mesmo, até a nível da produção 
escrita, indicações para eles poderem orientar, organizar a sua história de vida. E 
quando aparecem as primeiras versões, que são sempre assim umas versões um 
bocadinho mais curtas, menos enriquecidas, então aproveitar tudo aquilo que o 
formando apresenta, para em determinados pontos poder enriquecer e completar 
o portefólio. Eu utilizava também uma ficha onde  registava tudo aquilo que os 
formandos apresentavam, que poderia ser considerado já como competência ou 
poderia ser considerado como indício, e a página onde isso estava,  para depois 
quando era no atendimento individual pegar nesse registo e dizer – o sr. Aqui deve 
fazer mais isto, como pode enriquecer, como pode fazer, que experiência é que tem 
sobre isto, viveu isto de que maneira…etc.- portanto é essa a função, e depois ainda 
tem a função da preparação para a sessão de júri, depois de ver, depois de todos 
estes enriquecimentos e de ver que o formando tem os requisitos necessários para 
poder ser validadas e certificadas as suas competências, então há que orientar  
formando para poder fazer a apresentação da sua história de vida e da sua 
apresentação em júri, para depois ser validado, e evidentemente fazer toda a 
documentação que era necessário fazer para entregar aos profissionais para depois 
se poder integrar no SIGO, portanto era sempre isso. E finalmente dar os parabéns 
aos formandos, que eles também merecem. 
E- Todas essas tarefas que fazias são diferentes em relação àquilo que fazias 
enquanto professora? 
Form.D - Ah! Completamente diferente, não tem nada a ver, portanto, enquanto no 
básico, como professora do ensino normal, regular, a função, a nossa função é 
transmitir conhecimentos e orientar os alunos para a aquisição desses 
conhecimentos: as aulas, preparar material, orientar os trabalhos dos alunos, fazer 
as planificações, etc, etc. aqui não há essas, não temos essa função, portanto no 
RVCC, já no EFA tem, mas no RVCC a função é conseguir, penso eu na minha opinião, 
conseguir captar do trabalho dos alunos, conseguir retirar dele todas as 
competências ou indícios de competências que eles têm, e orientá-los no sentido de 
eles poderem completar os dr´s que são necessários porá poderem  ser validados. 
E- E em relação à atitude na relação com o aluno e com o adulto. 
Form.D - É assim, eu também gosto muito dos rapazes e das raparigas, mas também 
gostei muito de trabalhar com os adultos, é uma relação diferente. Enquanto que os 
alunos do ensino regular são mais jovens, têm outras perspectivas de vida, vêem a 
vida, encaram a vida de outra maneira, com uma responsabilidade diferente, os 
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adultos são pessoas mais maduras, são pessoas mais vividas, são pessoas mais 
sensatas, algumas delas, outras também irreverentes, também apanhamos, 
também encontramos adultos que são e mostram a irreverência da própria 
juventude. Mas um ponto muito positivo do trabalhar no CNO é a ausência de 
barulho, portanto a comunicação directa com um grupo mais pequeno de pessoas, 
enquanto no dia nós temos, no regular, turmas com vinte e oito, vinte e nove alunos 
e trinta e às vezes mais, ali conseguimos transmitir os nossos conhecimentos a uma 
pessoas, duas, três excepto quando é para a explicação do referencial, para 
descodificação há um grupo com vinte, vinte e dois, conforme.  Portanto é essa a 
diferença maior. Dai o facto de …é bom a nível humano, é muito bom, estabelece-
se uma relação muito boa, como eu disse há bocado nós temos de ser assim um 
bocadinho psicólogas, porque aquilo é muito complicado, há vidas muito 
complicadas e nós temos de saber gerir essas vidas complicadas de duas formas 
diferentes: uma para poder tirar os conhecimentos que as pessoas têm, para os 
podermos incentivar e a outra para não magoar, para podermos trabalhar com 
essas pessoas sem magoarmos a sensibilidade dessas pessoas em nada, porque às 
vezes é muito complicado, como é que uma vida difícil, uma pessoa vai falar nesses 
pontos? Não sei se eu posso dar um exemplo? Como é que nós, quando uma 
formanda me diz que a última festa de anos que fez ao seu filho foi a festa dos 
catorze anos porque ele entrou na droga e morreu passado algum tempo com uma 
overdose, como é que nos vamos tocar nesse assunto, por exemplo para o tema da 
saúde? É um bocadinho complicado a gente conseguir gerir isso, é muito difícil, mas 
temos que ter a diplomacia e a capacidade de poder gerir essas coisas, portanto isso 
é o tal aspecto psicológico que nós temos que ter capacidade de saber ouvir 
também, muitas pessoas precisam de ser ouvidas e depois de serem ouvidas ir 
buscar tudo aquilo que pode ser utilizado como uma forma de mostrar 
competências e até outras que eles nem pensam sequer que demonstram sequer 
alguma competência com elas, tem de se tentar de certa forma “espicaçar” e ir até 
ao fundo das questões e tentar fazer falar também sobre outras coisas, que é 
importante também, só assim é que elas podem mostrar o que são, o percurso que 
fizeram e o enriquecimento que esse percurso lhes pode dar. 
E- Como é que te preparaste para as novas tarefas de formadora? 
Form.D - Fiz leituras, houve outra coisa que eu fiz também que foi ir a Internet 
entrar no site de vários Centros Novas Oportunidades e ver as actividades que 
tinham lá feitas e tentar ver o que é que  podia fazer, o que não se podia fazer, etc. 
portanto também fiz muitas pesquisas na net. 
E- Tiveste formação? 
Form.D - Quando comecei não. Eu acho que isso é uma falha muito grave. Isso é 
próprio também do ensino: atirarem-nos com as coisas para a frente e a formação 
vem depois, se vier! Neste caso eu inicialmente não tive formação nenhuma, a 
formação que tive foi depois passado uns meses, que tivemos cinco dias de 
formação no Algarve. Foram proveitosos, porque tivemos conhecimento, 
principalmente por uma coisa: pela partilha de experiências. Não que nos fosse 
transmitido muito conhecimento, mas as experiências das pessoas que estavam lá, 
de outros formadores, de outros profissionais, que iam falando na experiência que 
iam tendo nos centros deles, permitiu-nos enriquecer um bocadinho mais a nossa 
bagagem sobre isto. E depois também participei em vários encontros interCNO 
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onde também havia essa partilha de experiências e o saber que…o exemplo dos 
outros também nos ensina muita coisa. Portanto, fui também a alguns e até fui ao 
nacional de CNO também à FIL (centro de congressos)que também foi interessante. 
Também nos transmitiram conhecimentos interessantes. Portanto foi assim, é 
também a vontade das pessoas saberem, porque eu digo muitas vezes que os 
professores e os formadores não são, os formadores fazem-se e os professores 
também. O professor não é, o professor faz-se. Faz-se com a sua vontade de saber, 
com a sua vontade de aprender, com a sua vontade de ser um bom profissional, 
com a sua vontade de chegar aos seus alunos ou aos seus formandos, neste caso, 
portanto isto é todo um trabalho interior que nós temos de fazer connosco e depois 
tentar aplicá-lo e enriquecer, não pode ser assim, já fui a uma formação, já sei tudo, 
não preciso de saber mais nada. 
E- Então não consideras que a formação tenha sido suficiente? 
Form.D - Não, de maneira nenhuma. Podia ter sido melhor. Em primeiro lugar a 
formação deveria ter sido dada antes de começar. Porque quem começa com EFA e 
CNO ao mesmo tempo, embora sejam duas realidades parecidas, são muito 
diferentes, têm algo em comum, mas são muito diferentes. Todo isso é novo. É uma 
filosofia de ensino completamente diferente e portanto eu acho que em primeiro 
lugar, a primeira coisa a fazer era dar formação. E depois de dar a formação é que se 
podia pedir para as pessoas integrar o projecto, que eu considero um projecto 
válido. 
E- Diz-me outros factores que consideres que foram muito importantes para 
aprenderes a desempenhar as novas funções? 
Form.D - Outros factores foram: o trabalho de equipa, que é profundamente 
importante. O nós juntarmo-nos, portanto a equipa juntar-se  e discutir certas 
coisas. Ainda há uma outra coisas é que eu também contactei e vi dossiers de 
trabalho de outros centros. Folhei os dossiers de trabalho de outros centros e 
portanto também ajudou a adquirir um bocadinho de formação. Formação 
autodidacta. Mas é fundamental o trabalho de equipa, não só a equipa da mesma 
área, mas a equipa com o profissional, é muito, muito importante, se a equipa não 
trabalhar bem, não há nada que lhe valha. 
E- Consideras que o centro e a própria escola constituíram um contexto propício para 
construir as competências necessárias às novas funções? Contexto em termos de 
recursos, política formativa, relações de trabalho… 
Form.D - Em termos de formação, de política formativa, no aspecto físico eu acho 
que as condições satisfaziam, tínhamos uma sala onde podíamos trabalhar, embora 
não fosse muito grande, pelo menos tínhamos o nosso espaço para podermos 
trabalhar. Portanto em condições físicas não tenho assim grande coisas a dizer. Em 
condições humanas tenho um bocadinho mais a dizer, que é assim: a nível de equipa 
funcionou muito bem, houve sempre muita partilha, muita compreensão entre os 
elementos das equipas e até posso dizer muita amizade, que se criaram laços de 
amizade. A nível das vertentes superiores já a coisa não funcionou tão bem, há uma 
coisa que é uma certa mágoa que é dizer que nunca, que o nosso trabalho nunca foi 
motivado, nem valorizado. Quando disse há bocadinho – temos que motivar os 
formandos, valorizar o trabalho deles - o nosso, que de certa forma também 
estávamos a construir um percurso, nunca foi incentivado, nem valorizado a nível 
dos nossos superiores, e eu acho que isso é, além de grave, é triste. 
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E- E em termos de politica formativa? 
Form.D - Nós fizemos a formação que foi necessária fazer, que a ANQ exigia que 
fosse feita, e depois fomos fazendo, também fiz uma acção de formação sobre os 
centros de novas oportunidades, não! Sobre os cursos EFA e os processos de RVCC, 
que também neste caso, quer dizer, funcionou bem, mas poderia funcionar  muito 
melhor se houvesse uma diversidade muito maior de  formadores, de diferentes 
escolas, porque a maioria, quase todos eram formadores da nossa escola, e 
portanto sendo quase todos da nossa escola, não tínhamos muito com quem 
partilhar  as nossas experiências. Não tínhamos as experiências dos outros, 
tínhamos apenas as experiências da formadora e um dois elementos que não 
pertenciam ao nosso centro, mas que não tinham grande experiência que nos 
pudessem transmitir para nós nos enriquecermos um bocadinho mais. Nos 
encontros de CNOs, onde éramos sempre convidados para ir, não todos mas alguns, 
foram enriquecedores. E nesse caso a escola e a coordenadora e a directora 
funcionaram, a meu ver, bem. 
E- Fala-me de alguns obstáculos e dificuldades que encontraste. 
Form.D - Houve muitos obstáculos. Em primeiro lugar o facto de tudo ser novo, da 
novidade. Em segundo a pouca formação que nós tínhamos. E depois tudo foi feito 
assim fruto da nossa boa vontade. E outro foi o horário. O horário foi o maior 
obstáculo de todos, porque o trabalho, pelos menos no nosso centro, não sei se  
nos outros é assim, é um trabalho que não tem horas, exige muitas horas, como eu 
costumo dizer, é um sorvedouro de tempo, porque exige que nós estejamos 
presentes aqui na escola, todas as horas do nosso horário, portanto eu chegava a 
fazer trinta e trinta duas horas na escola, nunca menos de 28 horas por semana, 
mas depois era todo o trabalho feito em casa, que é ler os portefólios em casa, 
receber os emails dos formandos em casa, é responder aos emails, tudo isso, são 
horas e horas, não se tem sábado, não se tem domingos, não se tem horas certas 
que é para as pessoas se poderem deitar, porque ás vezes são horas tardias quando 
uma pessoa consegue resolver os problemas que é preciso resolver. Portanto o 
maior obstáculo de todos é o tempo. E a falta de formação também. Agora a nível 
humano não houve obstáculos, a nível da comunicação com os formandos também 
não, na comunicação com a equipa também não. São esses e depois a falta de 
motivação, não é motivação, mas de valorização do nosso trabalho. Porque eu acho 
que todo o trabalho deve ser valorizado. Nós não queremos agradecimentos, mas 
queremos reconhecimento. Nós não trabalhamos para que nos agradeçam, mas 
gostamos que o nosso trabalho seja reconhecido, como trabalho feito o melhor que 
sabemos e podemos. 
E- Quando tens dúvidas o que é que fazes? 
Form.D - Quando tinha dúvidas a primeira coisa era falar com os meus colegas, 
outras vezes ia fazer investigação na net e também falar com pessoas doutros 
centros, era assim que eu ia tirando as minhas dúvidas. E outras vezes conforme eu 
via, dava eu a solução à duvida, quando eu via que não havia ninguém que me 
pudesse valer, eu analisava aquilo convenientemente e via aquilo que se poderia 
fazer. 
 
E- Costumas fazer um balanço, uma reflexão das tuas práticas? 
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Form.D - Eu fazia um balanço, não um balanço escrito, isso não fiz. Fiz balanço 
escrito quando entreguei a autoavaliação, isso é um balanço escrito, mas 
normalmente eu ia reflectindo sobre aquilo que ia fazer e ia adaptando os materiais 
também e criando outros materiais que me permitissem um trabalho mais profícuo, 
um trabalho melhor. 
E- Ia-te perguntar também se desde que começaste a ser formadora de RVC até agora 
se já fizeste alterações na rua prática. 
Form.D - São essas alterações que eu estava a falar. Nos materiais, na maneira 
como, reflectir também, porque é muito importante reflectir, como eu disse, 
naquilo que os formandos põem nas suas histórias de vida e tentar ver a melhor 
maneira de  abordar esses assuntos, duma maneira que não seja negativa, que seja 
positiva. 
E- Se tivesses que orientar alguém para essa tarefa, uma colega que chegasse de 
novo ao centro, um estagiário… o que começavas por fazer? 
Form.D - Quando chegou A. Da área de STC, nós conversamos com ela, mostramos-
lhe todos os materiais, demos-lhe as indicações necessárias, e eu ia acompanhando, 
porque como STC é uma área gémea de CLC, trabalhamos muito em conjunto, todos 
os primeiros atendimentos que foram feitos fizemos em conjunto e assim ela criou 
mais conhecimentos e acho que se tornou uma boa formadora de STC. Portanto era 
isso que eu faria, se chegasse uma pessoa nova a primeira coisa era falar-lhe sobre, 
certamente ela já conheceria, os referenciais, mas era falar-lhe como estava a ser 
orientado o processo, dar-lha conhecer todos os portefólios que tivéssemos em 
mão, o material utilizado em cada um, o tipo de tarefas que era necessário e 
conveniente fazer e pronto, iria ajudá-la dentro do possível de forma a que pudesse 
compreender e aplicar os conhecimentos. 
E- Queres acrescentar assim alguma coisa que consideres importante sobre tudo o 
que falamos aqui? 
Form.D - É assim a única coisa que eu gostava de dizer, que eu acho é que este 
processo, é um processo em que eu acredito, portanto acho que é um processo 
válido, que é muito importante para muitas pessoas, porque há muitas pessoas que 
tem muitos conhecimentos, muitas formações, mas por uma razão ou por outra não 
puderam completar o secundário e nós sabemos que hoje em dia todas as empresas 
publicas e privadas querem os seus funcionários com habilitações e portanto, é uma 
das formas, talvez a única forma que eles tem de o conseguir, porque muitos não 
têm possibilidade de ir fazer o EFA, por motivos de horários, filhos, etc. outros  têm 
uma historia de vida rica de mais para ir para o EFA . Há outros casos, como em todo 
lado, uma coisa que me custa ouvir um bocadinho é que às vezes há certas alturas 
em que nós vemos que o trabalho não tem só a mão do formando e não temos a 
capacidade para dizer, capacidade, nem meios, nem forma de provar que o trabalho 
não é todo feito pelo formando. Nesse aspecto um ou outro formando, não digo 
que são todos, não vamos generalizar, faz um trabalho pouco sério. De resto não 
tenho mais nada para dizer, acho que é um bom projecto, que as pessoas devem 
aproveitar, que se devem dar oportunidade às pessoas, não com aquela coisa que 
me esqueci de falar, e que é também um grande obstáculo ao desenvolvimento 
deste trabalho, que são as metas. O fantasma das metas não deveria existir. Eu acho 
que se deveria fazer um trabalho no sentido da valorização pessoal do formando, 
no sentido de valorizar os seus conhecimentos, dar-lhe até formação complementar 
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se for caso disso para eles superarem algumas das suas dificuldades, mas não 
aquele fantasma que paira sobre o centro, que é o fantasma das metas, porque isso 
vai de certa forma fazer com que a gente sinta alguma dificuldade em ajudar alguns 
formandos que poderiam demonstrar oitenta e oito competências, acabam por, 
quando têm cinquenta ou sessenta ou quarenta e quatro até, acabam por ser 
conduzidos, entre aspas, a júri, quando o formando até gostaria se calhar até de 
desenvolver um bocadinho mais e, não que lhe faça diferença, mas para a sua auto-
estima, dizer que em vez de ter quarenta e quatro competências, ter setenta e duas 
ou oitenta. Seria muito útil que não houvesse esse fantasma das metas. E pronto, 
não tenho assim mais nada de especial a dizer. Gostei, foi uma experiência boa, não 
saí de lá mais pobre, muito pelo contrário, fiquei muito mais enriquecida 
certamente. Facilitou-me também um bocadinho o trabalho dos EFA, porque tive 
outro contacto e vi as coisas de outra maneira com as experiências que eles 
mostravam em determinadas temáticas, também me serve para eu depois aplicar 
de certa forma  no trabalho do EFA.  
E- Então muito obrigada. 
Form.D - Não tem de quê. Sempre às ordens. 
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Transcrição da entrevista feita ao Formador E 
 
 
Entrevistadora - Qual é a tua função no CNO? 
Formador E- Sou formador de STC 
E - Qual o teu grupo de recrutamento ? 
Form.E - Matemática, 500 
E - E qual é a tua formação académica inicial? 
Form.E - Sou licenciado em Ensino da Matemática. 
E - És  profissionalizado? 
Form.E - Os cursos posteriores à década de noventa já incluíam o estágio 
pedagógico, que nos dava a profissionalização. 
E - Qual é a tua situação profissional? 
Form.E - Agora penso que sou professor do Quadro de escola. 
E - Fala-me um bocadinho do teu percurso profissional. 
Form.E - Quem tira uma licenciatura em Ensino da Matemática… (risos) tem que dar 
Matemática. Comecei a nível do ensino básico, não sei se interessam os sítios, 
Torres Vedras… andei sempre aqui na zona Oeste, na altura era um grupo de 
recrutamento que era fácil colocação. Andei oito anos em QZP e agora passei a 
quadro de escola. 
E - Em termos de níveis? 
Form.E - Básico e secundário. Portanto nós não podemos descer abaixo… a 
licenciatura, acho que há uma legislação qualquer que diz que não podemos dar a 5º 
e 6º, portanto dei a 7º, 8º e 9º, e secundário foram os anos que eu apanhei, mas tive 
mais tempo com o básico, 7º, 8º e 9º. 
E - E a tua experiência em relação à formação de adultos? 
Form.E - É recente, para aí três anos com as unidades capitalizáveis, comecei por aí, 
não sei muito bem qual foi o critério da escola ao escolher as pessoas, sondaram-me 
da disponibilidade de dar aulas à noite, eu disse que sim e foi por aí, comecei com as 
unidades capitalizáveis. 
E - Estiveste em EFA? 
Form.E - Estive em EFAs depois, quando a escola criou a Educação e Formação de 
Adultos depois, talvez por isso, pela afinidade porque estava a dar as unidades 
capitalizáveis, transitei quase naturalmente. Pegaram no grupos das pessoas, a 
maior parte das pessoas que estavam no ensino nocturno e a maior parte delas 
foram as que deram continuidade depois aos EFAS, quando apareceram na escola. 
E - E como é que foste, qual foi o processo de chegares a formador do Centro Novas 
Oportunidades? 
Form.E - Eu não percebi muito bem, não percebi o critério (risos) mas, há um critério 
que era a disponibilidade da pessoa, principalmente, como eu disse há pouco, que 
era a disponibilidade para trabalhar à noite, a partir dai à passagem das Unidades 
capitalizáveis para a Educação e Formação de Adultos começa com essa 
continuidade com o grupo que estava a trabalhar à noite. Perguntaram-me se eu 
gostaria… sim. De trabalhar com adultos. Também me explicaram, o órgão de 
gestão teve o cuidado de nos explicar o que nos esperava em termos de, que era 
um pouco diferente do ensino tradicional, mas não te consigo dizer se houve algum 
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critério específico em termos…, não foi certamente a experiência com adultos, 
acho que foi mais, em termos de disponibilidade para trabalhar naquele horário. 
E - E o que pensaste quando soubeste que ias integrar a equipa do CNO?  
Form.E - Ah no CNO já é um bocadinho mais para a frente. O processo foi assim um 
pouco…como é que hei-de dizer? Não estava, estava no EFA quando se falou em 
abrir um Centro Novas Oportunidades falou-se que teria que existir um 
determinado número de formadores. Na minha área, a trabalhar já nos EFAS 
éramos, salvo erro, quatro ou cinco, penso que sondaram individualmente as 
pessoas, se estariam dispostas a trabalhar como formadores do CNO ou não, e 
depois apareceram os nomes das pessoas, que eu não percebi muito bem como 
apareceu. Eu estava nesses. E pronto, também me perguntaram se estava 
interessado ou não e eu disse que sim também. Mas não consigo encontrar um 
critério que me diga assim: fui escolhido porque fiz uma entrevista ou… (risos) 
E - Antes de começares a exercer estas funções tinhas alguma opinião acerca dos 
processos de RVC? 
Form.E - Já tinha ouvido falar. 
E - Qual era a tua opinião? 
Form.E - A minha opinião estava, era uma opinião por ouvir falar, não era uma 
opinião por ter conhecimento do processo. E o que se ouvia falar na altura era que 
as pessoas conseguiam completar ciclos de escolaridade demonstrando 
competências, agora os moldes em que isso era feito e o que se ouvia dizer é que 
era fácil e que era injusto perante o jovem ou o adulto que tem que andar um 
determinado número de anos para completar um ciclo, portanto a ideia que eu 
tinha era: mas será que isto é realmente injusto? A ideia que tinha de ouvir falar no 
processo de RVCC era de facto de um facilitismo e de haver umas equivalências, que 
se faziam na altura, também não percebia muito bem, mas isto era o que se ouvia. 
E - Esta opinião mantém-se agora que já trabalhas neste processo? 
Form.E - Não! Agora, eu não tinha uma opinião formada, estava-te a dizer de coisas 
que ouvia falar, porque não tinha conhecimento do terreno. Esta opinião agora já é 
uma opinião mais fundamentada e não é assim tão aligeirada. Nalguns casos eu 
tenho que dizer que o que se falava tinha algum fundamento de facto: do aligeirar 
as coisas, para já não tinha muito a ver com o processo, mas o que alguns centros 
faziam e de histórias que nós ouvíamos, faziam de facto pensar que as coisas não 
estavam a ser feitas como deveriam ser. Agora, essa pergunta é muito difícil, como 
é que hei-de dizer, estar a dizer-te que mantenho a mesma opinião ou se a mudei, 
eu não tinha opinião, pronto era uma opinião pouco fundamentada. Agora a opinião 
que eu tenho é que, eu acredito no processo. Também não faz sentido um formador 
estar no CNO se não acreditar no processo. E como acredito no processo tento 
desempenhar… se calhar agora estou-me a antecipar às tuas perguntas. 
Respondendo então concretamente se mantenho, eu vou-te dizer por algumas 
práticas de que nós vamos tomando conhecimento parece-me que a coisa está 
ainda aligeirada, que nalguns casos é verdade, que de facto se certificam pessoas 
com pouca qualidade. 
E - E agora como formador dentro de uma equipa, a acompanhar esses processos e 
depois do que tu já sabes, o que achas do processo em si? 
Form.E - Acho o processo, quem pensou isto não é novo, a sua implementação 
talvez seja a nível nacional relativamente recente, talvez na década…no início do 
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século, mas eu acredito, eu acho que é um processo, como é que hei-de dizer? Que 
acaba por trazer alguma justiça. A filosofia do processo é muito nobre, é uma 
questão de justiça social, quer dizer dar oportunidade às pessoas de reconhecerem 
competências adquiridas ao longo da vida. Agora, tem…a maneira como está 
implementado é que pode dar azo a várias interpretações e a forma como ele é 
colocado em prática é que eu acho que podemos criticá-lo. Em termos de processo 
eu acho que se justifica e é justo, as pessoas adquiriram competências ao longo da 
vida terem uma oportunidade de verem reconhecidas, a forma de haver um 
certificado a nível escolar, acho que é muito rico e muito importante. Agora, acho 
que tem lacunas que é partir do princípio que todas as pessoas têm competências e 
que há que as reconhecer. Eu acho que não, porque muitas pessoas não têm perfil, 
não têm um conjunto de competências que consigam depois ver reconhecidas e 
dar-lhe uma equivalência, eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós 
temos. Muitas das pessoas que estão no processo não têm perfil para este 
processo, no entanto…e daí eu considerar, se calhar,…não para uma maioria, mas 
para uma minoria. Concordo com ele, eu acho que é um processo muito justo, acho 
que vem repor uma certa justiça social, se assim podemos falar. 
E - Quando começaste como formador, em termos teóricos o que é que sabias sobre o 
processo de RVCC? 
Form.E - Em termos teóricos sabíamos muito pouco, porque nós entramos no 
processo com alguma experiência do EFA, afinal o que eles tinham de comum 
parece que era o referencial. Em termos de teoria, de perfil do candidato, fazia 
alguma confusão, porquê que alguns candidatos estavam a fazer EFA, quando havia 
ali histórias de vida muito ricas e deveriam a estar era a fazer processo, mas isso se 
calhar explica-se um pouco pela política da escola, da forma como os adultos 
entravam para um EFA, depois quando abriu o CNO a triagem já era diferente, 
entravam todos pelo CNO. Tínhamos muito pouca experiência, fomos fazendo 
formação avulsa, basicamente o que conhecia era o referencial. A grande teoria que 
tinha é que isto era diferente, enquanto no EFA o adulto recebe formação, no 
processo de RVCC só vem demonstrar competências. Não sabia muito mais  
E - O que faz um formador de RVC? 
Form.E - Um formador de RVCC basicamente ou principalmente dá formação. Mas 
isto se calhar vai pouco de encontro à tua pergunta, eu não sabia muitas das 
funções do formador, mas aquilo que eu faço prende-se essencialmente com dar 
formação, desocultar competências do adulto que está em processo, ajudá-lo a 
encontrar situações de vida que possam ser exploradas na sua história de vida, mas 
isto gira tudo à volta do tal desocultar competências, que é perante uma história de 
vida, pegar em indícios e ajudá-lo a desenvolver esses indícios e torna-los em 
evidências. E dar formação. Basicamente são esses…que pertencem ao formador. 
E - Em termos de tarefas concretas… 
Form.E - Em termos de tarefas concretas temos as sessões individuais. Ah, eu 
esqueci-me aqui de uma parte das funções do formador que tem a ver com a 
descodificação do referencial, portanto que eu ia dividir em três: dar formação, 
descodificação e desocultar competências. As tarefas concretas: normalmente a 
desocultação de competências é feita em sessão individual, a formação 
complementar exige-se que seja feita em grupo, até mesmo por uma gestão de 
recursos e em sessões individuais a tarefa de desocultação de competências e as 
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sessões de descodificação que às vezes fazemos também com o profissional de 
RVC. 
E - Todas estas coisas que fazes agora são um bocado diferentes daquilo que fazias 
enquanto professor do ensino secundário. Podes falar-me um pouco acerca daquelas 
que são as principais diferenças? 
Form.E - Há grandes rupturas. Eu sinto que não estou a transmitir conhecimentos. E 
isso às vezes tem um impacto mesmo a nível cognitivo. Há alturas em que sinto 
conflitos mesmo emocionais, quase, que me levam às vezes a ter que desaprender, 
ou seja, algo que estava enraizado do professor como um transmissor de 
conhecimentos, tive que por um pouco de lado e estar mais, como é que hei-de 
dizer? Num processo de RVCC, estar a tentar ajudar um candidato a explorar 
situações, a desocultar as tais competências. Agora eu gostava de separar aqui dois 
níveis, tem a ver com essa diferença entre o professor e o formador, que há de 
facto uma ruptura muito grande, acho eu, temos que ter a capacidade de olhar, 
para já o nosso público é um público que trás já muito conhecimento, não tem de, 
ele está à espera que nós debitemos, mesmo estando no processo. Então perante 
um formador que se apresenta como professor, porque ainda não lida muito bem 
com essa terminologia do formador. Mas há uma ruptura muito grande, de facto 
acho que a maior é «deixei de transmitir conhecimentos» e isso depois envolve 
muitas competências mesmo na área da avaliação, a forma como nós depois vamos 
avaliar competências é algo que é novidade, isso não se exigia em termos do ensino 
tradicional, e se calhar a maior dificuldade que eu como formador sinto é 
exactamente essa: avaliar competências. Grande ruptura, e estava-te a falar em 
separar aqui entre professor e formador, porque no CNO, eu não sei, penso que no 
CNO, como formador de nível básico e nível secundário, mesmo os referenciais, 
penso eu, o de nível básico está muito escolarizado, e então se eu estivesse 
começado como formador de nível básico, a ruptura não seria tão drástica, não 
sentiria tanto isso, porque eu penso que enquanto formador de Matemática para a 
vida. De nível básico, ainda é possível a figura da transmissão de algum 
conhecimento, para eles depois poderem fundamentar nas histórias de vida. Agora 
em termos de nível secundário eu penso que há grande ruptura de facto entre o 
transmitir conhecimentos e o avaliar por competências. 
E - A atitude na relação com o adulto ou com o candidato é diferente na atitude na 
relação com o aluno. 
Form.E - É completamente diferente. Enquanto um professor está dentro do seu 
domínio, dá uma matéria, expõe uma matéria e espera que lhe perguntem aquilo 
que ele sabe responder, perante um adulto não, nós temos ali uma história de vida 
já às vezes muito rica, até mesmo o processo, a forma como o adulto encara o 
processo não permite sequer uma relação à distancia, porque exige que haja um 
conhecimento, que haja outro envolvimento, se calhar há uma relação que eu 
considero muito mais próxima, até mesmo só poderá ser assim havendo esta 
proximidade, só assim é que nós poderemos ajudar o adulto a desocultar também 
as competências, mas há claramente uma, como é que hei-de dizer, nem consigo 
comparar a relação que se mantém, a distancia que se mantém de um professor 
para um aluno, para um formador e um adulto. Tem que haver mesmo, às vezes 
quase que uma cumplicidade, porque nós ao ler uma historia de vida quase que 
partilhamos da vida dessa pessoa, e só assim é que depois conseguimos de alguma 
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forma, penso eu, realizar o nosso trabalho melhor, conhecendo a vida do adulto, 
portanto, há quase que, eu acho um envolvimento muito maior do que aquele 
distanciamento que existia professor/aluno. 
E - Identifica-me competências que consideres imprescindíveis a um bom formador. 
Form.E - Bom agora não te vou dizer que tem se saber transmitir conhecimentos, 
porque não é isso que é exigido a um formador. O formador deve saber ouvir e isso 
nem sempre é fácil a um ex-professor, um ex pronto que deixou, no meu caso, que 
era, eu considero-me ainda professor (risos) 
E - Identificas-te mais como professor ou como formador? 
Form.E - Primeiro professor, depois formador. Mas isso é uma relação que eu 
estabeleci para mim próprio, nada está instituído. Mas tinhas-me perguntado? 
E - Competências… 
Form.E - Ah! Há um conjunto de competências do professor que podem ser 
…….comuns ao formador, mas agora aqui em concreto no processo eu acho que, 
além de ser um bom ouvinte, tem que ter também alguma capacidade de 
flexibilidade, de gerir, não vou dizer conflitos, mas de gerir situações, às vezes 
situações muito complicadas de vida e certamente, mas isto já são situações 
inerentes ao desempenho, que é o saber trabalhar em equipa, o ser bom ouvinte, 
estas coisas carecem de alguma reflexão e as perguntas que me estás a fazer não 
sei se consegues ter as respostas que querias, mas assim de chofre… eu acho que 
também é preciso continuar a saber transmitir alguns conhecimentos, 
principalmente na formação complementar, ter um bom domínio do referencial, e 
isso que te estava a dizer há pouco da tal flexibilidade tem a ver com isso, os 
critérios de evidência lá mencionados têm uma linguagem muito subjectiva e 
poderá ser  encarada de várias formas, mas competências do formador 
basicamente eu não consigo sair muito daqui, do domínio do referencial, uma 
capacidade de  transmitir, o saber ouvir, estar sempre disponível, já não estou a 
falar no cumprir horários. 
E - Como é que te preparaste para as novas tarefas de formador? 
Form.E - Muitas vezes começo a pensar estando continuamente a reformular 
práticas sou levado à conclusão que aquilo que faço eu não consigo dizer que «olha 
o que fiz acho que fiz bem» e isto não é ser perfeccionista. Acho que o processo em 
si, a burocracia propicia a esta situação. E só sabemos que estamos a fazer alguma 
coisas mais ou menos comparando com outras práticas de outros centros, e mesmo 
assim, mesmo tendo esse tipo de eco, por vezes não sabemos se a nossa pratica é 
melhor do que a dos outros, ou se a dos outros é que é melhor que a nossa. Mas 
não houve nenhuma preparação prévia, houve sim algum receio, como te disse já, 
da prática do EFA e do lidar com o referencial, que é uma tarefa muito difícil. Há 
sempre algum receio sobre o que é que ai vem e tentarmos de alguma forma 
estarmos precavidos e tentar antecipar situações problemáticas. Agora em termos 
de preparação não sei se encaixa ai as diferentes, não sei se aquilo se chama 
formações, que nós fomos… 
E - Essa era uma das perguntas que te queria fazer: se tiveste formação e que tipo de 
formação? 
Form.E - A formação era assim avulsa, obrigatória, em que não dava espaço para 
partilhar experiências, porque eu penso que ai é que nós deveríamos ter apostado. 
Não nessas formações eram debitadas orientações, por um lado do Ministério, por 
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outro lado da ANQ e como se nós fossemos obrigados a cumprir essas orientações. 
Em termos de partilha íamos com, no fundo era mais no sentido de operacionalizar 
no terreno e dai eles pareceu-me que ficavam satisfeitos. Tínhamos que cumprir 
aquilo porque era obrigatório, mas agora em termos do processo em si, o que nós, e 
eu falo também por mim, o que aprendi foi na prática mesmo, em contacto com o 
adulto, com essas orientações, não quer dizer que elas não fossem importantes, 
agora em termos de processo em si foi a prática, por vezes mesmo tentativa – erro. 
E - Fizeste leituras? 
Form.E - Sim, sim. Nada de estudar teóricos da educação de adultos ou essas coisas. 
O referencial ocupava-nos grande parte do tempo e depois exigia-nos um grande 
trabalho de pesquisa de, por lado de situações que pudessem ser explorados, por 
outro lado de temas a abordar na perspectiva do formador. 
E - Consideras que o Centro e a própria Escola foram um contexto adequado em 
termos de recursos, política formativa, relações de trabalho, etc. para construíres as 
competências necessárias para as novas funções? 
Form.E - A ver se eu percebi: se a escola forneceu ou deu condições para eu me 
conseguir tornar um formador? 
E - Exactamente. 
Form.E - Pronto, há aqui um certo número de questões que podem ser levantadas 
sobre as condições que a escola ofereceu directa ou indirectamente, porque se 
calhar também não conseguiu fazer de outra maneira, porque não podia. Agora nós 
tivemos vários problemas mesmo a nível de instalações e de espaço e de salas que 
se calhar nos prejudicou um pouco o nosso evoluir enquanto formadores, ai 
encontra-se de facto que tivemos…esses constrangimentos todos, principalmente 
de espaço e… mas isto aqui não se encaixa na tua pergunta. O que e queria dizer 
era, considero mesmo a nível… que a gestão de recursos não nos facilitou a tarefa 
de formador. Para além do espaço, agora não tenho nada a apontar quanto a 
propiciar as formações isso ai a escola fez o que pôde. 
E - Fala-me dos obstáculos e das dificuldades que encontraste. 
Form.E - Para já, e eu já falei para trás, um grande obstáculo é o professor enquanto 
transmissor de conhecimentos depois vai à procura de colher os frutos que semeou 
através de uma avaliação, uma da grandes dificuldades é a avaliação por 
competências, primeiramente no EFA, em que esta avaliação é feita quase 
exclusivamente através da construção de um portefólio, e isso ai saía fora do nosso 
padrão normal de avaliação. Em termos de processo, como a coisa é mais «à rédea 
solta», cada um constrói, ou melhor o percurso é construído à volta de uma história 
de vida, de um percurso de vida, mas mais uma vez aí há que validar competências, 
o formador… há pouco quando perguntaste do papel do formador esqueci-me do 
validar competências. Mas foi exactamente aí no validar competências, tem a ver 
com o avaliar competências, como é que se avalia uma competência? O que é que o 
adulto tem de escrever para nos demonstrar que estamos ali perante uma 
competência? Isso foi para mim dos aspectos, e é, mais difíceis no processo de 
RVCC, que é pegar numa situação e torná-la evidente ou provar a mim próprio 
perante uma grelha ou um instrumento de trabalho que é uma grelha de registo de 
competências, registar lá que o adulto adquiriu a competência. Continua a ser uma 
grande batalha e eu penso que aí, não sei se algum dia chegarei a, como é que hei-
de dizer, era bom, dava jeito ter uma bitola para isso, mas isso não existe, portanto 
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uma grande dificuldade que encontro é exactamente essa que é a avaliação de 
competências.  
E - Quando tens dúvidas o que é que fazes? 
Form.E - Na minha área nós somos dois formadores de STC (Sociedade, Tecnologia 
e Ciência), as grandes questões normalmente têm a ver com a tecnologia e ciência, 
principalmente ao nível da intervenção, que é o terceiro elemento de complexidade, 
a minha colega é de Físico-química e aparece frequentemente situações de vida do 
adulto nomeadamente na vida profissional, de adultos que têm contextos 
particulares de vida, onde a ciência está muito presente e não tenho, às vezes não 
tenho competência sequer para questionar o que o adulto escreve, então pergunto 
á minha colega se na opinião dela, depois também é uma pessoa mais virada para as 
ciências e para a física e para a química, consulto-a normalmente quando tenho 
dúvidas consulto-a e tenho este privilégio do STC ter dois formadores. Outras vezes, 
e porque é muito frequente o adulto explorar campos que saem fora do âmbito do 
formador, outras vezes sou conduzido pela...não é pela intuição, mas é pela 
confiança naquilo que o adulto, e pela segurança naquilo que o adulto tem no que 
está a escrever. 
E - Para ti é importante trabalhar em equipa? 
Form.E - Penso que o processo… isso é quase uma condição, trabalhar em equipa, 
não poderia ser de outra forma, porque o processo obedece a um determinado 
número de requisitos em que o adulto tem demonstrar competências em áreas 
muito diferentes, no caso do secundário em áreas muito distintas, algumas com 
uma vertente mais clara, outras menos claras, mas obedece ali a um leque tão vasto 
que obriga, e isto na perspectiva do formador, a trabalhar em equipa, mas mesmo 
todas as etapas, ou melhor a maior parte das etapas do processo de RVCC obriga a 
que haja um trabalho conjunto, a que haja um trabalho de equipa, não estou a ver o 
processo sem haver um trabalho de equipa. 
E - Há pouco falaste da reformulação de algumas práticas, o que te levou a já teres 
reformulado algumas das tuas práticas? 
Form.E - O que me levou à reformulação de algumas práticas está associado ao 
processo em si, como o adulto demonstra as competências e a forma como 
avaliamos as competências, e também a perspectiva de como o adulto pode 
evidenciar essas competências. Toda a prática do sistema avaliativo que eu tinha foi 
reformulado, portanto, a questão do ensino – aprendizagem e depois do tentar 
avaliar os conhecimentos por instrumentos que nós produzíamos de uma maneira 
ou de outra, o teste de avaliação… tudo isso… bem no caso do MV ainda existe 
uma coisas que se chama, um instrumento de trabalho, que é uma ficha de 
diagnóstico, que ainda é muito escolar. Mas a ruptura de práticas de um professor, 
no meu caso tem a ver com o processo em si e com a adopção de outras 
estratégias, nomeadamente no produto final que é a validação de competências, 
que tem a ver com um conjunto de instrumentos que nós criamos muitas vezes por 
própria iniciativa, mas com um objectivo quase que único, digo eu, que é da 
validação de competências, a validação de competências não encaixa num conjunto 
de testes ou de fichas. Bom, há trabalhos que o aluno no processo de ensino-
aprendizagem faria também, mas a ruptura é essencialmente relacionada com a 
validação das competências. 
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E - Se tivesses que orientar alguém para esta função, um colega novo que chegasse, 
um estagiário, o que começavas por fazer? 
Form.E - Por dizer que não era capaz. (risos) porque …eu…mas isto é verdade, 
porque eu reflicto e chego à conclusão, ou melhor, não consigo concluir se estou a 
fazer bem, se estou a fazer um bom trabalho. A conclusão que eu consigo chegar é 
que estou a dar o meu melhor, e estou a pensar que estou a fazer o meu melhor, 
agora não consigo concluir que isso é um bom trabalho. Agora se tivesse que ajudar 
alguém, imaginemos que chegava aqui um formador, um professor que agora era 
investido em novas funções de formador, de que forma é que eu poderia ajudar? 
Bom para já tentar mentaliza-lo, sensibilizá-lo para uma série de rupturas que a 
pessoa tinha que fazer. Não, mas eu agora já estou aqui a colocar uma situação: 
antes de formador tinha que ser professor? 
E - Podia ser professor, podia ser…  
Form.E - Alguém que quisesse iniciar aqui a função de formador. De forma é que eu 
poderia ajudá-lo, é isso? Teria que ler alguma coisa, estou-me a lembrar dos 
referenciais. É fundamental conhecer o referencial e depois sensibilizá-lo para ter 
disposição para ouvir o outro, para por vezes se envolver na história de vida do 
candidato e para se fundamentar muito bem com os referenciais. Mas esta 
pergunta é muito difícil para mim, porque eu nem para mim sei. 
E - Costumas reflectir sobre aquilo que vais fazendo? 
Form.E - Sim, as conclusões não são grande coisa, mas a reflexão existe. Nós por 
vezes fazemos e não sabemos se fazemos bem, por exemplo, na formação 
complementar também a concebo como, não como um debitar, mas como um 
transmitir alguns conhecimentos para que o adulto se aproprie deles e que depois 
possa desenvolver isso na história de vida, ou seja, encontrar situações na história 
de vida onde possa aplicar os conhecimentos adquiridos na formação 
complementar e depois vou para casa e começo a pensar: «mas seria isso  que eu 
deveria ter feito ou  deveria ter feito uma formação específica?» porque eles às  
vezes  esperam de nós conhecimentos específicos, não estão à espera de 
conhecimentos para uma determinada situação e começo a pensar « mas será que 
fiz bem?» não sei, depois partilho com colegas que dizem: «não, isso é importante 
porque ajuda-os na construção da história de vida» e há os que dizem: «o que eles 
querem é resolver equações, eles querem lá saber em que circunstâncias da vida é 
que isso se aplica». Portanto é como eu te digo, a reflexão existe, mas depois não 
temos uma referência que nos permita dizer que se estou a fazer bem ou a fazer 
mal. 
E - Queres acrescentar alguma coisa sobre o que falámos aqui? 
Form.E - O que eu queria dizer é que não sei se te ajudei nalguma coisa, porque 
estas coisas, estar a falar sobre algo… na minha área, na Matemática, estamos 
habituados a falar sobre algo que é objectivo, concreto, eu parto de um sitio e sei 
onde é que vou chegar, às vezes por vários caminhos, e sei que aqui no processo 
aquela linha de orientação não está bem definida, e isso cria-me algumas 
dificuldades.  
E - Então muito obrigada e desculpa de te estar a incomodar. 
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Transcrição da entrevista feita ao Formador F 
 
 

Entrevistadora - Qual é a tua função no CNO? 
Formador F - Sou formadora de STC. 
E - Qual o teu grupo de recrutamento ? 
Form.F - 510, Físico-química. 
E - És profissionalizada? 
Form.F – Sim. 
E - Que tipo de profissionalização? 
Form.F - Estágio pedagógico, incluído na licenciatura. 
E - Qual é a tua situação profissional? 
Form.F - Sou professora do quadro de Zona. 
E - Fala-me um bocadinho do teu percurso profissional. 
Form.F - Fiz a licenciatura em ensino de Físico-química. Quando terminei o curso 
estive sempre a dar aulas em escolas do ensino público, só um ano é que estive 
no ensino privado. Estive principalmente no ensino básico, já estive em várias 
zonas do país, no centro e sul, nomeadamente no Alentejo e agora estou aqui na 
zona Oeste. 
E - E a tua experiência em relação à formação de adultos?  
Form.F - A única experiência que eu tenho em formação de adultos foi em 
termos de cursos EFA antes de ser formadora do Processo de RVC, e agora 
enquanto formadora, foi só um ano lectivo, o anterior a este é que comecei a ter 
contacto com a educação de adultos. 
E - Qual foi o processo de chegares a formadora de RVCC? 
Form.F - O processo foi: cheguei à escola e foi o horário que me foi dado, não foi 
escolha minha. 
E - E o que pensaste quando soubeste que ias integrar a equipa do CNO? 
Form.F - Bem, primeiro pensei que era uma mais-valia eu já conhecer o 
referencial, por outro lado senti-me um bocadinho hesitante e se calhar não com 
muita preparação, porque o papel de formador é diferente enquanto somos 
formadores em cursos EFA, não há………propriamente dito e também por 
desconfiar do processo em si…às campanhas da comunicação social, digamos 
que não era um processo que chamasse muito à atenção em termos de 
qualidade. 
E - Que opinião tinhas acerca dos processos de RVC? 
Form.F - A opinião era negativa. Achava que as pessoas, duvidava, digamos 
assim, da qualidade do processo, por um lado achava que, há certas situações 
que faz sentido, as pessoas realmente adquirem competências para lá de outro 
ambiente que não a escola, mas no seu todo duvidava do processo. 
E - E agora? 
Form.F - Continuo a duvidar, se queres que te diga, continuo a ter algumas 
dúvidas. Sinto que há certas situações em que o processo faz mesmo sentido, 
com eu disse há pouco, no entanto acho que o processo está massificado e ao 
se massificar, acabamos por ter certificados que não têm tanta qualidade como 
outros. 
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E - Em termos teóricos o que é que sabias sobre o processo de RVCC quando 
iniciaste as funções? 
Form.F - Nada. Sabia apenas que as pessoas tiram o 12º ano nuns meses, não 
sabia mais nada. 
E - O que faz um formador de RVC? 
Form.F - Bom, eu penso que a função de um formador é tentar desocultar as 
competências que a pessoas adquiriu ao longo do tempo. Ajudar a pessoa a 
ganhar consciência dessas competências, porque muitas vezes as pessoas não 
têm consciência que sabem, que têm determinada competência, porque é uma 
determinada tarefa que fazem no dia-a-dia. Portanto a nossa função, penso eu, é 
esta, é tentar mostrar à pessoa, tentar que ela tome consciência que tem 
competências e depois relacioná-las com o referencial de competências.  
E - E em termos de tarefas concretas? 
Form.F - Na prática? No dia a dia? 
E - Sim. 
Form.F - Nós analisamos as histórias de vida. A pessoa realiza a história de vida e 
nós depois analisamos a história de vida no sentido de procurar indícios que nos 
levem a comprovar, digamos assim ou a trazer ao de cima essas competências 
que estão previstas no referencial, portanto é uma espécie de…o formador vai 
dizendo aquilo que acha que a pessoa pode desenvolver e a pessoa vai dizendo 
que sim ou que não, «é mais por aqui, é mais por ali» portanto, mas tendo como 
base sempre a historia de vida da pessoa. 
E - Fazes então atendimentos… 
Form.F - Individuais. (risos) já tomamos por certa essa parte. 
E - Todas estas coisas que fazes agora são um diferentes daquilo que fazias 
enquanto professora do básico e do secundário.  
Form.F - Completamente diferente. 
E - Podes falar-me um pouco acerca daquelas que são as principais diferenças? 
Form.F - Bom, as principais diferenças é que antes tínhamos o trabalho de 
preparar aulas, as aulas propriamente ditas, a interacção com os alunos e, 
principalmente a interacção com uma turma não é… há interacção individual, 
mas não é tanto como neste processo. E tínhamos as reuniões de avaliação, 
portanto aquelas coisas, as burocracias digamos inerentes ao ensino básico e ao 
ensino secundário e aqui temos as outras modalidades, digamos assim, a 
interacção é muito mais individual, portanto o contacto é muito mais 
personalizado, digamos assim. Criam-se relações até mais próximas. 
E - A pergunta que eu também te queria fazer é em relação à atitude em relação 
ao adulto e em relação ao aluno, se há muita diferença.  
Form.F - Há, há diferença, porque muitas vezes o adulto sabe com quem é que 
está a lidar, tem noção daquilo que pode e não pode fazer, muitas vezes com o 
aluno não é, com o aluno temos que guardar mais distanciamento para que ele 
perceba que há um certo limite, com o adulto isto normalmente isto não 
acontece. 
E - Como é que vês os candidatos? Qual é assim a imagem…? 
Form.F - Por vezes vejo-os como pessoas muito inseguras, a maioria das pessoas 
são muito inseguras. Quase que não têm consciência das competências que têm, 
e muitas vezes vêm para o processo apenas para, porque ouvem tanto falar, 
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vêm ver se realmente conseguem ou não fazer o processo. Mas a primeira 
tarefa é fazer com que as pessoas percebam que têm competências, e que essas 
competências são válidas e que vale a pena desenvolver este processo. 
E - Queria que me identificasses algumas competências que consideres 
imprescindíveis a um bom formador. 
Form.F - Primeiro a competência inter-relacional, digamos assim, porque a 
primeira dificuldade, ou não, é o relacionarmo-nos com os candidatos, como 
quando temos alunos, se calhar é a mesma coisa. O primeiro passo é esse, que é 
pessoal, e que é profissional neste caso também. Depois, para além da 
capacidade inter relacional, é o conhecimento do referencial, porque à medida 
que nós vamos adquirindo esta prática, vamos conhecendo o referencial e ao ler 
a história de vida temos a sensibilidade de perceber onde é que nós podemos 
procurar as tais competências, portanto acho que as principais competências 
dos formadores serão estas, capacidade inter relacional e o conhecimento do 
referencial. 
E - Como é que te preparaste para as novas tarefas de formador? 
Form.F - Fiz algumas formações que a escola proporcionou e tentei 
principalmente falar com os colegas que já faziam este tipo de trabalho. Foi 
principalmente um trabalho de equipa, foi a trabalhar com os colegas que eu 
aprendi, além de tudo aquilo que li. Tentei ler a legislação, alguma literatura 
sobre o assunto, nas formações que tive, tentei esclarecer as dúvidas. 
E - Que formações é que fizeste? 
Form.F - Formações organizadas pela ANQ, portanto aquela formação 
obrigatória que todas as pessoas que pertencem ao processo têm que ter e 
depois tive outros encontros com outros Centros Novas Oportunidades, em que 
ai também a mais valia foi, digamos,  a partilha de experiências sobre  a forma de 
fazer. Mas principalmente eu aprendi praticando. Com os meus colegas e no dia 
a dia. 
E - Achas que a formação que tiveste foi suficiente? 
Form.F - Não, acho que não. A formação tem que ser contínua. Em qualquer área 
de trabalho não considero que a formação é suficiente. 
E - E adequada? 
Form.F - Adequada sim. Mas tem que ser de uma forma contínua, porque há 
sempre situações novas que surgem, a legislação está sempre a ser actualizada, 
portanto tem que ser contínua, de uma forma contínua. 
E - Consideras que o Centro e a própria Escola são um contexto adequado em 
termos de recursos, política formativa, relações de trabalho, etc. para construíres 
as competências necessárias para as novas funções? 
Form.F - Sim, eu acho que sim. Digamos que eu considero que o Centro Novas 
Oportunidades tem vantagens em estar integrado numa escola, até pelas 
valências que a escola tem. 
E - Fala-me dos principais obstáculos e dificuldades que encontraste ou que 
sentiste. 
Form.F - A primeira tem a ver com a faixa etária. Estar mais relacionada com 
alunos, portanto crianças e jovens, do que propriamente trabalhar com adultos. 
Há quem diga que à partida é mais fácil, mas nem sempre é mais fácil, e a 
primeira dificuldade foi essa. E depois é a diversidade de tarefas que temos que 
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de fazer. Porque além do atendimento individual, temos que ter outras tarefas 
e… 
E - Tais como? 
Form.F - As sessões de júri, por exemplo, que eram actividades que eu nunca 
fazia, nem conhecia, nem sabia como é que se processavam. Depois temos 
todas as o preenchimento dos guiões, portanto todas as tarefas que vamos 
fazendo, mas a principal dificuldade eu acho que é realmente passar do plano 
aulas, leccionar aulas propriamente ditas e estarmos no processo. Não há 
comparação. 
E - Como é que tentaste ultrapassar essas dificuldades? 
Form.F - Principalmente em equipa, falando com os colegas, principalmente 
assim e recorrendo à leitura e perguntar as coisas, como é que era, e observar 
como é que as colegas faziam, principalmente assim. 
E - Quando tens dúvidas o que é que fazes? 
Form.F - Procuro na legislação ou em artigos por exemplo, ou pergunto aos 
colegas ou à coordenação eventualmente. 
E - Desde que começaste como formadora de RVC até agora já fizeste alterações 
na tua prática? 
Form.F - Já. Ganhei prática, cá está. E a leitura dos portefólios, das histórias de 
vida é muito mais fácil, digamos assim. Ganhamos experiência. E mesmo com os 
adultos fui mudando a forma de lhes pedir para desenvolver este ou outro tema. 
Torna-se muito mais fácil. 
E - E como é que chegaste à conclusão que tinhas mudar, que tinhas que fazer 
algumas alterações? 
Form.F - Porque muitas vezes o processo é moroso, e portanto, verificava que 
muitas vezes perdia tempo naquilo que não era necessário, não era perder 
tempo, despendia muito tempo, é isso, são questões que nós vamos 
melhorando, com a experiência. Isso é inerente a qualquer outra actividade. À 
medida que vamos ganhando experiência, ganhamos facilidade…. 
E - Costumas reflectir sobre aquilo que estás a fazer, ou que vais fazer, ou que já 
fizeste? 
Form.F - Muitas vezes nas sessões de júri há tempo para isso, digamos, há 
tempo para reflectir sobre o processo daquela pessoa que terminou, se foi, se 
correu da melhor forma, se podia ter sido feito de outra forma, se valeu a pena 
para a pessoa ter aquela certificação ou não. É uma prática que eu tenho. 
E - Se tivesses que orientar alguém para esta função, um colega novo que 
chegasse ao Centro, um estagiário, o que  fazias? 
Form.F - Primeiro que conhecesse muito bem o referencial, e depois é mesmo 
com eu fiz, é ir praticando, ir observando, ir praticando ir-nos adaptando às 
novas práticas e o tempo, digamos que o tempo e a vontade são as melhores 
estratégias, digamos assim. 
E - Queres acrescentar alguma coisa sobre o que falámos aqui? 
Form.F - Dizer que ao longo do tempo a minha visão acerca do processo foi 
sendo alterada, também já disse à pouco, continuo a ter algumas duvidas, mas 
sinto que há situações em que sinto realmente que este processo faz sentido e 
isso é uma satisfação que nós sentimos no final. Sentimos que realmente ele faz 
sentido para os candidatos, muitas vezes, como disse há pouco, nas sessões de 
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júri há tempo para nós percebermos que o processo, para além de tudo aquilo 
que pode dar ao candidato, traz-lhes uma valorização pessoal, e isso nós 
enquanto formadores podemos não ter essa percepção ao longo do processo, 
mas no final ficamos com essa sensação de tarefa cumprida. E isso, para nós 
pode não ser muito importante, podemos não dar muita importância a mais uma 
certificação, mas para a pessoa é sempre uma mais valia, quanto mais não seja 
ao nível pessoal. Nessa altura eu não tenho dúvidas daquilo que faço. 
E - Para concluirmos: quais foram os factores mais decisivos para tu 
aprenderes…. 
Form.F - Acho que é o trabalho de equipa. Principalmente a equipa é muito 
importante. 
E - Então muito obrigada. 
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Transcrição da entrevista feita ao Formador G 
 
 

Entrevistadora - Qual era a tua função no CNO? 
Formador G - No CNO eu era Formadora de Linguagem e Comunicação – nível 
básico. 
E - Qual a tua formação académica inicial? 
Form.G - Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de 
Português-Inglês. 
E - És profissionalizada? 
Form.G - Depois fiz o curso de… dois anos, especialização para ser professora… 
E - Ramo educacional? 
Form.G - Exactamente, ramo educacional. 
E - Qual é a tua situação profissional? 
Form.G - Sou…acho que era professora do quadro de nomeação definitiva, 
agora acho que é QE, Quadro de Escola. 
E - Podes falar-me  um bocadinho do teu percurso profissional? 
Form.G - Claro. O meu percurso profissional fez-se todo basicamente no nível 
secundário. Porque eu, em Lisboa, escolhia criteriosamente escolas que só 
tivessem de 10º ao 11º anos. Depois aqui, quando vim para Mafra, debati-me com 
um considerável desnível, não necessariamente por causa das pessoas, mas se 
calhar por causa das turmas que me eram atribuídas, um desnível muito grande 
entre aquilo que eu estava habituada a ensinar ou a trabalhar com os alunos e 
aquilo que os alunos estavam aptos e, como direi, receptivos a receber (passo o 
pleonasmo), em Lisboa aceitava-se aprender com um nível de profundidade e 
complexidade muito superior e aqui havia uma rejeição, uma reacção terrível, 
então a certa altura surgiu a oportunidade de experimentar os cursos do EFA, 
nível básico, e eu achei que talvez fosse interessante, até para experimentar o  
adaptar-me a níveis de necessidades de aprendizagem mais elementares, 
mesmo que depois viesse a ter de enfrentar, enfim, bem entendido, o 
secundário de dia, podia eventualmente conseguir adaptar-me melhor àquilo 
que as pessoas estão, enfim, aptas a aprender e a pedagogias diferentes. 
E - Então a tua experiência em formação de adultos é essencialmente dos EFAs? 
Form.G - Exactamente. 
E - Nunca deste Unidades capitalizáveis?  
Form.G - Ah sim, dei. Passei um ano à noite com tudo o que havia para ensinar à 
noite ao nível do Português: unidades capitalizáveis do secundário e Módulos 
capitalizáveis correspondentes ao 10º ano, do um ao três.  
E - Qual foi o processo de chegares a formadora do CNO? 
Form.G - Fui convidada pela T.L. para fazer parte do grupo inicialmente…era um 
grupo do EFA secundário e depois a T. chegou àquele conjunto dos formadores, 
dos quatros que viriam a constituir os formadores do EFA básico, porque achava 
que era um grupo que funcionaria harmoniosamente, tendo em conta o 
conhecimento que ela tinha das pessoas. Foi assim, a convite do Conselho 
Executivo, por interesse da Escola, não necessariamente meu. 
E - E o que pensaste quando soubeste que ias integrar a equipa do CNO? 
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Form.G - Pois, eu achei que… quando eu soube o que era o RVCC, numa sessão 
de esclarecimento que foi feita aqui no anfiteatro da Escola, antes das obras, eu 
recordo perfeitamente que, até escrevi isso na minha história de vida do 
Mestrado, havia uma certa tendência para as pessoas se rirem daquilo que eram 
alguns dos pressupostos dos cursos EFA e sobretudo do processo de RVCC, 
aquela coisa do desocultar competências. E portanto quando eu fui para o CNO, 
quando fui convidada para ser formadora, para além dos EFAS, do CNO, que é o 
que interessa aqui, fui um bocadinho no vazio, porque como já tinha a 
experiência dos EFAS e que essa coisa da desocultação de competências não era 
tão ridícula como me tinha parecido, a mim e a muita gente no início, quando 
houve a exposição do que eram esses processos, mas… eu depois quando 
cheguei… por outro lado, trabalhar no CNO pareceu-me de início uma coisa 
extremamente complicada, porque à partida eu tinha que assumir que não 
ensinava rigorosamente nada, e portanto, os materiais para a tal desocultação 
quase exclusiva tinham que ser muito bem adaptados para que a coisa surtisse 
efeito, portanto foi assim um bocado trabalhar numa coisa… em «tábua rasa». E 
depois, as formações iniciais que tivemos para mim não foram suficientemente 
esclarecedoras e foi exactamente o processo de contactar com as pessoas, e até 
mesmo ter apresentar materiais e ver o retorno que me ensinou. 
E - Que opinião tinhas acerca dos processos de RVC? 
Form.G - Até àquela situação da sessão de esclarecimento proporcionada pelo 
MB para o nível básico e pela TS para o nível secundário, eu não tinha 
conhecimento do processo de RVCC, quer dizer, tinha quando foi dos cursos 
EFA, mas essa situação foi imediatamente anterior ao inicio dos cursos EFA e 
depois a instalação do CNO aqui. Portanto eu não tinha conhecimento disso, foi 
nessa sessão que passei a ter e, como já referi anteriormente aquilo pareceu-me 
caricato, sobretudo o processo de RVCC, pareceu-me particularmente caricato. 
E - Porquê? 
Form.G - Porquê? Não apenas a mim, porque eu lembro-me das risadas que se 
ouviam na assistência quando se falava em desocultar competências, quando se 
referia que não se iria ensinar as pessoas, quando se dizia que as pessoas 
sabiam, e depois o cochicho era - então o que vêm fazer para  a escola? – se 
sabiam, vinham para a escola vinham aprender, e portanto essa foi um 
bocadinho a imagem com que eu fiquei do processo, que era uma coisa ridícula, 
mesmo só uma estratégia administrativa para atingir os tais níveis de 
escolarização pretendidos para que Portugal apresentasse à Comunidade 
Europeia, à União Europeia. 
E - Em termos teóricos o que é que sabias sobre o processo de RVCC quando 
iniciaste as funções? 
Form.G - Quando eu comecei a ser formadora do CNO, eu conhecia o processo 
por essa sessão de esclarecimento e por tudo aquilo que li quando o processo 
de RVCC estava ligado aos EFAs. Li imenso e aí as coisas passaram-me a fazer 
imenso sentido e, continuo a dizer, que todo o curso EFA deveria ter por 
antecipação uma fase de processo de RVCC, a não ser que na situação de 
diagnóstico se averiguasse que haveria pessoas que não tinham nenhum 
substrato de conhecimento e de competências que justificassem que fossem 
passar por um período de RVCC, mas acho que, continuo a achar, que as duas 
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situações aliadas uma à outra fariam todo o sentido e não separadas como estão 
agora. 
E - Tu disseste que leste algumas coisas. Lembras-te de algumas das coisas que 
leste? 
Form.G - Li uma série de material produzido pela ANQ, onde se apresentavam 
propostas de trabalho de…enfim, exactamente de desocultação das 
competências das pessoas, relacionadas com o quotidiano delas, com a sua vida 
prática e… li imenso material relacionado com isso e muito dele achei que fazia 
sentido e que se fosse bem trabalhado teria resultado de uma forma eficaz para 
que depois as pessoas fossem convenientemente encaminhadas para os cursos 
EFA para aprenderam apenas aquilo que lhes faltava, porque havia… quando 
nós no inicio fomos formadores EFA, e fizemos, e acumulamos o processo de 
diagnóstico, embora já sabendo que as pessoas não fossem passar pelo 
processo de RVCC, naquela fase inicial de diagnóstico, de entrevista e 
preenchimento de questionários e as propostas relativas ao desenho curricular, 
que se viesse a fazer depois no aprender com autonomia dos EFAs, eu recordo 
perfeitamente que se via já ai, nessa fase de diagnóstico, um desnível muito 
grande ao nível do domínio de competências por parte das pessoas e portanto, 
isso depois veio a confirmar-se nos cursos EFA, o que me fez ficar com uma ideia 
cada vez mais nítida que, não se desvaneceu de forma nenhuma, intensificou-se, 
de que o RVCC deveria antecipar ou anteceder os EFAs. 
E - O que faz um formador de RVC? 
Form.G - O formador de RVC à partida deve procurar acompanhar o candidato, 
antes de mais dando-lhe a conhecer como é que o processo decorre, a maioria 
dos candidatos não tem essa noção, inclusivamente dentro desse percurso, 
explicar-lhe o melhor possível em que é que consiste o referencial de 
competências chave relativo à área de cada formador está responsável por 
orientar. Produzir mais criteriosamente, sendo necessário, materiais que 
funcionem como guias de apoio à elaboração das histórias de vida dos 
candidatos, ir acompanhando os candidatos, isso no básico nota-se que é muito, 
muito necessário que as pessoas a tendência é saberem muito pouco daquilo 
que é sugerido ou indicado de uma forma bastante explícita nas orientações 
dadas e as pessoas perdem a noção de que têm que demonstrar competências, 
e então escrevem por vezes textos muito reduzidos, pede-se um texto crítico e 
as pessoas…uma crónica relativamente a um cartoon, por exemplo, as pessoas 
escrevem três, quatro linhas e mesmo que no guião orientador, que as pessoas 
não têm necessariamente que seguir, funciona só para quem precisa dele, 
mesmo que no guião orientador viesse um plano que poderia servir de base ao 
conteúdo que as pessoas deveriam explorar no texto ou no cartoon, que era 
sempre muito pouquinho porque as pessoas também muitas vezes não têm 
capacidade nem para entender o plano, por mais simples que fosse a linguagem, 
nem, e isso era o pior, nem para escrever aquilo que até percebiam, por 
exemplo, a mensagem do cartoon e das estratégias que a mensagem fazia 
passar. E então ao nível de tudo o que fosse texto escrito, crónica sobra a qual 
tinham que tecer comentários, compreender a própria crónica era complicado. 
E - Todas estas coisas que fazes agora são diferentes daquilo que fazias enquanto 
professora do básico e do secundário.  
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Form.G - Completamente.  
E - Podes falar-me um pouco acerca daquelas que são as principais diferenças? 
Form.G - O CNO, o trabalho do CNO permite um conhecimento mais 
individualizado das pessoas, porque inclusivamente nos atendimentos 
individuais, nós chegamos a conhecer relativamente bem cada candidato, 
dentro de aquilo que interessa para o processo e portanto, logo ai a nossa 
atenção converge em cada caso só para aquela pessoa, enquanto que como 
professora de turmas de cerca de vinte e oito a trinta alunos, eu tinha, sempre 
tive, a plena noção de que muitas vezes atribuía aquelas  notas, que estão 
naquela faixa do aluno mediano, que estão entre o dez e o treze, um bocadinho 
às escuras, é o aluno mediano, mas tinha a noção de que não tinha tido 
oportunidade de me aproximar dele e oferecer-lhe o apoio que poderia 
eventualmente fazê-lo trepar para uma classificação melhor e até perceber que 
não era um aluno de dez, mas de classificação inferior. Mas duvidando preferia 
beneficiar o aluno do que prejudicá-lo. Mas no CNO e nos atendimentos 
individuais, através do material escrito que nós, que o formador de LC lê do 
candidato, através do que ouve o candidato dizer, em termos do discurso 
falado, do discurso oral, chega-se a conhecer a pessoa, mesmo em termos 
culturais, em termos de capacidade de reflexão, e chega-se, na maior parte dos 
casos, eu cheguei ao fim dos processos tendo a plena noção do nível de 
conhecimentos e de competências que a aquela pessoa tinha na minha área. E 
essa experiência acaba por ser interessante, porque distinguia-se claramente 
gente «riquíssima» nesses domínios, quer da escrita, quer na capacidade de 
leitura, quer no poder de reflexão sobre a vida, sobre n coisas. De pessoas que 
funcionavam mesmo sendo puxadas um bocado para fazer número, porque 
àquela sessão de júri tinha que ir pelo menos um número x de indivíduos. Então 
havia aquelas que eram literalmente rebocadas, que escreviam pavorosamente, 
que falavam pior ainda, para que a gente fazia uma série de chamadas de 
atenção, já antecipando erros que iriam pôr em prática na sessão de júri quando 
falassem e o erro vinha, caía como nódoa: o «pronto»… o «pronto» ainda era o 
menos. 
E - Identifica-me competências que consideres imprescindíveis a um bom 
formador. 
Form.G - Primeiro ser… respeitar o candidato, desde que esse candidato dê 
sinais de que merece ser respeitado. Também apoiá-lo nas suas fraquezas, e 
dentro desse respeito também pelo candidato, tudo aquilo que o candidato 
produz e todo o apoio que pedir, dentro do que é possível pedir no processo, 
satisfazê-lo e portanto se o candidato escreve, seja que numero de páginas for, 
ler o que ele escreve, propor correcções, e portanto respeitar o trabalho que ele 
produz, se ele fez esforço em produzi-lo, acho que é uma manifestação de 
respeito, enfim, olhar o mais rigorosamente possível para este trabalho e lá está 
a tal historia da Aprendizagem ao longo da vida, quer dizer o processo de RVCC 
não é para que a pessoa aprenda supostamente, contudo também se aprende 
qualquer coisa no processo de RVCC e eu esperei sempre com as propostas de 
correcção que fiz dos trabalhos, sobretudo dos escritos, mas também na 
oralidade, tentei sempre que dai decorresse alguma aprendizagem para os 
indivíduos, porque senão sentia que as pessoas vinham só demonstrar 
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competências e…por vezes não tinham essas competências ao nível do discurso 
escrito e portanto, acho que mereciam, muitas delas mereciam aprender 
qualquer coisa, perceber que quinhentas mil vezes repetiam o mesmo erro, mas 
quinhentas mil vezes eu corrigiria se fosse preciso, muito embora as indicações 
venham, abstracta e utopicamente, no sentido de só se assinalar o erro uma vez, 
mas falei com vários outros formadores, pessoas experimentadíssimas da minha 
área, doutros CNO e as pessoas diziam-me que faziam exactamente o mesmo, 
de contrário não era viável levar avante o processo, sobretudo com pessoas de 
nível básico. 
E - Logo no início referiste-te à formação que fizeste. Que tipo de formação 
tiveste? 
Form.G - Eu tive, logo na expectativa de que iria trabalhar o processo de RVCC, 
por antecipação abertas. Eu tive logo uma formação em Torres Vedras com o 
professor Manuel Louro, da qual não recolhi francamente grande coisa, para 
além do que eu já tinha mais ou menos interiorizado a partir de material que 
tinha lido, foi uma formação informal, nem sequer trouxe o papelinho 
comprovativo de presença, nem nada, aquele diplomazinho que normalmente a 
pessoa trás. Tive também outra com o professor Manuel Louro em Alvalade, 
num organismo qualquer ligado ao Ministério da Educação que já não me 
lembro qual é, mas na praça de Alvalade. Também não vim de lá particularmente 
elucidada, e portanto, isso foi exactamente anterior ao início, que eu pensei que 
ia acontecer, do processo de RVCC.  
E - E depois de iniciar funções? 
Form.G - Tive uma no Algarve, vários professores desta escola e ai também 
aprendi pouquíssimo, foram seis dias e achei que aquilo era um bocado bater na 
mesma tecla e aprendi, acho que aprendi muito pouco, sobretudo para o tempo 
que fui, de certa maneira, compelida a estar lá. Fiz também outra formação 
agora não…lembro-me que fui agora mais recentemente a uma outra 
formação…foi na Lourinhã…acho que foi na Lourinhã, na escola da Lourinhã, 
em que as pessoas… também não vim de lá minimamente elucidada, só percebi 
uma coisa, é que efectivamente os CNO estavam a ser, por discurso de 
instâncias superiores já não tanto, mas na prática, sub-repticiamente sim, 
compelidos a apresentar resultados de números, certificações, portanto o 
discurso acho das instâncias superiores passou a ser assim «cor de rosa» - o que 
interessa um bom trabalho -  mas na prática o fazer sentir que o que vinha 
dessas instâncias superiores para os CNO era o – subam o número de 
certificações seja a que custo for - e depois ao nível das reuniões que houve 
nessa sessão em grupo, em pequenos grupos não…tudo aquilo que as pessoas 
manifestaram relativamente às incertezas que tinham, as incertezas eram as 
mesmas, as respostas não havia para esclarecer, nem para tranquilizar ninguém, 
as dúvidas eram as mesmas e persistiram. Provavelmente fiz mais qualquer 
formação, mas agora não me recordo. Ah! Tivemos, tive aqui na escola duas de 
TIC, ligada ao processo de RVCC, aprendi alguma coisa. 
E - Diz-me factores que consideres que foram assim os mais importantes para 
aprenderes a desempenhar as novas funções. 
Form.G - Os mais importantes foram sobretudo o contacto com as pessoas, foi 
mesmo executar o trabalho, portanto foi começar um bocado «às cegas» e 
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depois no confronto, no bom sentido, no contacto com as pessoas, no 
manobrar os trabalhos, as propostas de trabalho para facilitar um bocadinho as 
vidas das pessoas, de contrário elas não eram capazes de produzir material, 
minimamente satisfatório, isso foi conduzindo por vezes a que fossemos 
burilando os próprios materiais, para facultarmos às pessoas e portanto, foi 
mesmo o trabalho prático. E quando sai do CNO senti que sabia trabalhar no 
CNO, quando comecei a trabalhar no CNO foi assim uma coisa completamente, 
como digo, quando o Sol incide assim directamente nos olhos e a gente não vê 
nada. E no fim sabia. 
E - Consideras que o Centro e a própria Escola são um contexto adequado em 
termos de recursos, política formativa, relações de trabalho, etc. para construíres 
as competências necessárias para as novas funções? 
Form.G - Não, eu acho que neste CNO, precisamente a Escola, que é portanto o 
espaço que, no qual ele se integra, os responsáveis pela gestão da escola e do 
CNO, que estão intimamente ligadas, foram largamente responsáveis por gerar 
em formadores como eu, que começaram a trabalhar no CNO com muita 
vontade, com espírito de sacrifício, que eu nunca imaginei que pudesse ter e 
outras pessoas que contactei e que viveram a mesma experiência, portanto não 
souberam as instâncias superiores, nem acompanhar, nem internar-se no nosso 
trabalho, e nesse sentido acompanhando-nos e ter consciência da enormidade 
dos tais sacrifícios que nós fazíamos inclusive da vida familiar, da nossa vida 
pessoal, do tempo que a gente ocupava aqui a trabalhar para o CNO. Nunca 
houve uma única palavra de apreço e por vezes é importante, nunca houve um 
passear, que eu acho que é essencial, dos «patrões», um passear entre nós – 
como é que isso vai? Como é que as coisas estão a correr? Precisam de qualquer 
coisa? O que é que sentem, o que pensam? O que está bem, o que está mal? Um 
perguntar-nos como, acho que é um primo pares, um superior entre os seus 
pares, pares da mesma idade, pessoas com uma experiência de trabalho em 
escola e em CNO também, no fundo, equivalente a esses tais superiores 
hierárquicos, não houve de todo essa preocupação, eu nunca senti nas reuniões 
que se faziam, eram reuniões em que se debitavam a informações técnico - 
administrativas e em que nunca intervinha, portanto a solicitação, por parte das 
instâncias superiores, digo directora e coordenadora, do nosso parecer 
relativamente a aspectos que eram muito importantes e de que dependia depois 
a eficácia e o nosso bem estar físico e psicológico para exercer o cumprimento 
das nossas funções, e portanto acho que ao nível da direcção e ao nível da 
coordenação este CNO pecou muito  e inclusivamente colocando os formadores 
ao nível, tal como foi dito pela directora da escola, no que ela chamou, na base 
da pirâmide de toda uma hierarquia inventada, quase em estilo medieval, em 
que o formador é a plebe. Isso foi inclusivamente desenhado num diagrama em 
que o formador estava na base da pirâmide, como plebe. Isso de certa maneira, 
ou em larga medida contrariou a informação que eu ouvi e que ficou gravada na 
minha memória em algumas formações, é que esse papel de depuração dos 
materiais dos candidatos em processo, esse papel inicial de depurar, de separar 
um bocado o «trigo do joio» evidente, em todas as formações eu sempre ouvi 
que cumpria às ou aos Profissionais de RVCC fazer. E a imagem que foi 
transmitida pela directora do CNO e que era também de certa maneira 
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insistentemente, embora de forma sub-reptícia, passada também pela 
coordenadora era de que o formador era um bocado o escravo, desempenhava 
também essa função… do material bruto, bruto, bruto até chegar ao material 
mais burilado possível.  
E - Um pouco na sequência dos que acabaste de dizer, fala-me de alguns 
obstáculos e  dificuldades que encontraste para fazer o teu trabalho. 
Form.G - Nós tivemos dificuldades ao nível do espaço físico: era terrível trabalhar 
naquela sala, por vezes tentando ouvir os candidatos que nós estávamos a 
atender e o barulho estridente ou demasiadamente intenso que preenchia a 
sala, mas isso aí com isso nós podíamos. Eu penso que foi sobretudo no domínio 
da gestão que as coisas pecaram, inclusivamente um outro aspecto em que eu 
acho que a gestão pecou, sobretudo neste domínio do lado da coordenação foi 
a situação mascarada de afirmar sistematicamente em reuniões que o 
importante era a qualidade do trabalho e que mais valia certificar poucas 
pessoas, desde que as coisas fossem feitas rigorosamente de acordo com os 
trâmites do processo de RVCC, e por outro lado, na prática, sistematicamente a 
mesma coordenadora a pressionar mais por via, perece-me das profissionais, 
porque tinha reuniões com elas, a necessidade de cumprir metas. Perante nós 
formadores que lhes perguntávamos que estratégias, ou lhe dizíamos que para 
atingir aqueles limites ou aquelas metas ter-se-ia necessariamente, sem 
mascarar as coisas, de deturpar os pressupostos de funcionamento do processo, 
e ai pedíamos o aval à coordenadora, ela dizia que não. As coisas tinham que ser 
fitas rigorosas e estritamente como estavam determinadas e delineadas, mesmo 
que de forma utópica em alguns casos, na documentação relativa ao processo 
de RVCC, mas depois na prática, cada vez que era para indicar um x número de 
pessoas para irem a determinada sessão de júri havia uma pressão tremenda, de 
tal maneira que nós ficamos sempre com a sensação de que nós, falo por mim, 
acabei por ficar com a sensação de que houve um certo abuso do poder, quando 
houve a reformulação do CNO, portanto ficaram os professores contratados 
que, do ponto de vista das instâncias superiores, eram considerados mais 
facilmente manipuláveis e ficaram em termos de professores do quadro aqueles 
que eu sabia (risos) um pelo menos eu sabia que pervertia de forma que era 
tremendamente agressiva, agressiva em termos psicológicos, digo eu, tudo 
aquilo que é o espírito do processo. 
E - Em relação às dificuldades que sentiste concretamente no teu trabalho, como 
é que ultrapassaste essas dificuldades? 
Form.G - Eu ultrapassei essas dificuldades porque, por norma, tenho brio 
profissional e sacrifico-me em função dele. E além disso, porque no início do 
CNO, da existência do CNO, as pessoas enquanto não se sentiram tão 
tremendamente pressionadas com as metas, ainda recebiam indivíduos que 
tinham perfil para processo e eram pessoas extremamente interessantes, 
extremamente válidas para quem, ou em função de quem, eu me sacrificava, era 
pensando nelas que me sacrificava – esta pessoa merece, esta pessoa tem de 
facto valor e eu realmente estou aqui completamente exausta, mas vou 
trabalhar um bocado mais, vou ler mais, vou apoiar mais esta pessoa, vou-me 
encontrando com ela aqui ali ou acolá para ela me dar a tempo, para ver o 
material que ela já produziu, porque querem «à viva força» que ela ser 
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certificada – numa altura em por vezes as próprias pessoas não queriam ser 
certificadas, queriam mais tempo para apurar o seu trabalho tendo a noção de 
que podiam sozinhas fazê-lo, sozinhas quer dizer, com apoio, mas depois com o 
trabalho mesmo delas. E portanto foram esses dois aspectos, o brio profissional 
e o respeito e muitas vezes até extravasando essa fronteira, esse sentimento de 
respeito, até carinho por pessoas que eram muito nobres. 
E - Quando tens dúvidas o que é que fazes? 
Form.G - Quando eu tinha dúvidas, por norma, aconselhava-me junto das 
pessoas mais experimentadas, coisa que fiz, por exemplo, em formações, para 
saber, essas pessoas em quem eu reconhecia competência…para saber quais 
eram as estratégias que consideravam mais adequadas a determinadas 
situações e o que as pessoas muitas vezes me propunham, diziam que faziam na 
verdade, correspondiam a estratégias que iam exactamente contra o que me 
era proposto pela coordenadora do CNO. Cuja insistência em perceber o que era 
utopicamente …em alguns materiais administrativos…práticos sobre o que era 
o processo de RVCC eram inviáveis de pôr em prática, e portanto servia-me 
dessas pessoas e da própria coordenação, ia perguntar se podia fazer assim ou 
assado e a senhora coordenadora dizia-me que não. E eu fazia o que ela queria, 
o que era perfeitamente contrário ao exequível e ao que outras pessoas 
experimentadas, muito mais do que ela, faziam noutros CNO, mas eu ia 
perguntar. 
E - Desde que começaste como formadora até saíres foste fazendo alterações na 
tua prática? 
Form.G- Fui cada vez cedendo mais terreno aos candidatos, procurando que 
efectivamente o trabalho deles fosse mais autónomo possível. 
E - Como é que chegaste a essa conclusão? 
Form.G - Foi por internalização de todo o espírito do programa novas 
oportunidades. No fundo percebendo que há pessoas que têm muitos 
conhecimentos, muitas competências, muitas habilidades que realmente 
correspondem, e às vezes até superam, os conhecimentos, as competências e as 
habilidades que certas pessoas com graus académicos de formação têm. 
Portanto ao olhar para as pessoas dessa forma eu comecei a perceber que lhes 
podia «ceder o terreno», que não era preciso estar ali de certa maneira a 
conduzi-las numa orientação que se calhar não era mais adequada. Deixá-las 
seguir a orientação que fosse mais adequada. houve uma fase em que a equipa 
também funcionou bem, funcionava bem a equipa dos formadores e nós 
trocávamos impressões e também os matérias de orientação e de apoio aos 
candidatos vão sendo alterados nesse sentido. 
E - Costumas reflectir sobre aquilo que vais fazendo? 
Form.G - Reflicto sempre muito e é com base nisso que te estou a dizer aquilo 
que te digo e tenho a percepção da diferença ao nível da minha evolução como 
formadora EFA e CNO desde o início até agora, estou muito diferente.   
E - Se tivesses que orientar alguém para esta função, um colega novo que 
chegasse ao centro, um estagiário… o que  fazias? 
Form.G - Eu acho que isso assim de repente apanhou-me desprevenida, mas 
acho que uma das coisas que me preocupava em dizer à pessoa, se a pessoa 
manifestasse alguma insegurança, era que havia feito pela equipa técnico 
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pedagógica do nível básico, que havia para Linguagem e comunicação em 
especifico um conjunto de materiais, nos quais a pessoa se poderia apoiar para 
desenvolver o seu trabalho, sem entrava a que depois vendo que outros 
materiais produziria melhor efeito os pudesse vir a modificar, mas julgo que 
quem não tenha experiência nenhuma do CNO e, falando com colegas nossos 
que são professores de dia, o CNO permanece ainda uma incógnita, o processo 
de RVCC permanece uma incógnita. As pessoas embora sejam elucidadíssimas 
sobre imensas coisas, não fazem a mínima ideia do que é o CNO e o processo de 
RVCC. E portanto, penso que se eu chegasse assim «do céu aos trambolhões». 
Assim, uma professora que estivesse numa situação instável no campo 
profissional e chegasse aqui e nunca tivesse tido a experiência de ensinar à noite 
e caísse no CNO como formadora, acho que aquilo de que precisava, para além 
de algum material teórico evidentemente que toda a gente teria que ler, seriam 
os matérias de apoio. 
E - O que é que agora, depois de teres exercido as funções de formadora, pensas 
dos processos de RVCC? 
Form.G - São processos lindíssimos, acho que é uma estratégia 
interessantíssima, justa, que é um termo que os senhores avaliadores externos 
utilizam, pelo menos aqueles com tive contacto e que tive oportunidade e 
agradeço ao destino essa graça de ver que eram extremamente competentes 
nas funções que exerciam. E de facto é justo e é bonito. Agora tem é que haver 
da parte da equipa técnico - pedagógica, e para que existem da parte da equipa 
técnico – pedagógica, também da coordenação e da direcção, tem que haver 
uma atitude de respeito pelos pressupostos dados, do espírito que é inerente ao 
processo de RVCC, e isso passa pela selecção dos candidatos a processo no que 
toca ao seu perfil. Nós formadores aqui do CNO fizemos entrevistas, fizemos 
encaminhamentos e, embora tenha sido uma experiência única, que depois não 
se veio a repetir, era muito visível em muitos casos que muita gente não tinha o 
mínimo de perfil ou não tinha no mais elementar, perfil para processo de RVCC e 
a certa altura incomodou-me e começou a cansar-me ver que tudo foi metido no 
saco do processo de RVCC. Portanto o processo de RVCC é muito justo, muito 
bonito, muito adequado, mas não está ser conduzido com justiça, com 
adequação nesta escola e neste centro, nas outras não sei. 
E - Queres acrescentar alguma coisa sobre o que falámos aqui? 
Form.G - Eu agradeço mais ao destinos do que às instâncias superiores, se a 
alguma instancia superior eu devo agradecer é à anterior vice-presidente do 
conselho executivo, o facto de ter sido orientada para passar por esta 
experiência do CNO, porque se não tivesse avançado para os EFAs, depois não 
teria passado para o CNO. Porque pude perceber que um processo que de inicio 
me parecia ridículo, é algo extremamente interessante, eficaz e nesse âmbito 
tive oportunidade de conhecer gente lindíssima, pessoas lindíssimas que, tal 
como diziam muitos avaliadores externos, completavam o 9º ano pelo processo 
de RVCC demonstrando dominar muito mais competências do que muitos 
miúdos que completam no ensino regular o nível correspondente. Isso foi muito 
interessante. 
E - Obrigada pela disponibilidade demonstrada e desculpa estar a tomar-te tanto 
tempo.  
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