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Guião de entrevista aos Formadores de RVCC 

 

Tema: O Professor do ensino secundário que se torna Formador de RVCC  

 

 Clarificar a função do formador no processo de RVCC. 

 Identificar  as mudanças operadas  nas representações, na atitude  e na prática profissional do professor –

formador. 

 Compreender a forma como o professor –formador aprende a executar as novas tarefas. 

Blocos Objectivos Questões 

A- Legitimação 

da entrevista 

Explicar os objectivos da entrevista 

Garantir a confidencialidade 

- Apresentar o entrevistador 

- Agradecer a disponibilidade 

- Informar sobre as finalidades da entrevista. 

- Solicitar a colaboração. 

- Pedir autorização para gravar a entrevista. 

- Garantir a confidencialidade. 

B- Conhecer o 

entrevistado 

 - Nome 

- função no CNO 

- grupo de recrutamento (docência) 

Conhecer  a formação académica 

do entrevistado 

- Qual é a sua formação académica inicial? 

- É profissionalizado? 

- Que tipo de profissionalização? (Estágio clássico? 

Profissionalização em exercício?) 

Conhecer o percurso profissional 

do entrevistado 

- Qual a sua situação profissional? (quadro de 

escola, quadro de Zona pedagógica, contratado) 

- Pode falar-me um pouco do seu percurso 

profissional… 

- E quanto à experiência em formação de 

adultos… 

- Como é que se tornou Formador de RVCC? 

C- Expectativas 

e saberes 

prévios 

 

 

 

 

 

Analisar as expectativas sobre as 

novas funções. 

 

 

 

Averiguar da existência de  saberes 

teóricos prévios. 

- O que pensou quando soube que ia integrar a 

equipa do CNO? 

- Antes de começar a exercer estas funções tinha 

uma opinião  acerca dos processos de RVCC. Pode 

falar-me acerca disso… 

-Esta opinião mantém-se? 

- Em termos teóricos o que é que sabia sobre o 

processo de RVCC 
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D- Mudanças 

efectuadas 

 

Identificar as funções do formador 

nos processos de RVCC 

 

- O que faz um formador de RVCC? 

 

Compreender  as diferenças nas 

práticas de um Formador de RVCC 

e as de um Professor do 

secundário. 

-  Isso é diferente em relação ao que faz um 

professor do secundário… 

- Pode-me explicar as principais diferenças? 

Compreender as mudanças ao  

nível da atitude e representações. 

- A atitude na relação com o adulto/candidato é 

diferente da atitude na relação com o aluno? Em 

quê? 

- Como é que vê o adulto/candidato? 

- Identifique-me uma competência que considere 

imprescindível a um Formador. 

E- 

Aprendizagem 

das novas 

funções/ 

construção de 

novas 

competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliar a importância da 

autoformação na construção de 

novas competências. 

 

- Como se preparou para as novas tarefas de 

Formador? 

- Fez leituras? O que leu? 

 

Avaliar a relevância dos contextos 

formais de formação.  

- Teve formação? Que formação? 

- Foi suficiente? Foi adequada? 

 

Verificar se a aprendizagem 

experiencial é decisiva  na 

construção das competências 

necessárias às novas funções. 

- Diga-me os factores que considere que foram 

mais importantes para aprender a desempenhar 

as novas funções? / Como é que aprendeu a 

executar as novas tarefas? 

 

Compreender a importância dos 

contextos organizacionais nesta 

aprendizagem. 

- Considera 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? Como? 

 

Avaliar a importância das redes de 

saberes e do trabalho em equipa. 

 

 

 

 

 

-Fale-me dos principais obstáculos  e dificuldades 

que encontrou. 

- Como os ultrapassou? 

- Quando tem dúvidas o que faz? 

- É importante trabalhar em equipa? Porquê? 
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Averiguar da existência de uma 

prática reflexiva nos Professores –

Formadores. 

 

Analisar a importância desta 

reflexividade nas suas práticas 

profissionais. 

 

 

- Desde que começou como formador de RVCC até 

agora já fez alterações na sua prática? Porquê? 

- O que considera que tem de melhorar? Como 

chegou a essa conclusão? 

- Se tivesse de orientar alguém para esta função o 

que começava por fazer? 

 

F- Questões 

finais e 

agradecimentos 

 

Perguntar se o entrevistado não 
tem mais alguma informação 
relevante a acrescentar e se tem 
alguma questão a colocar. 
 
Agradecer a colaboração do 
entrevistado, salientando a 
importância da mesma para a 
execução do trabalho.  

 

- Quer acrescentar alguma coisa que considere 

importante sobre o que aqui foi falado? 

- Gostaria de colocar alguma questão? 

 

 


